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     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sesungguhnya Allah SWT dengan kekuasan dan kebesaran–Nya yang 

tidak terbatas, telah menganugrahkan kepada manusia bermacam-macam 

naluri (instinct/ gharizah), antara lain naluri untuk memiliki harta yang 

banyak. Naluri ini merupakan suatu nikmat yang tidak ternilai harganya, 

dalam Al -Qura’an Allah SWT menjelaskan: 

����ة �� ا�� ھ وا���� ز�� ���� س � ا���
ات �� ا�����ء وا� ��� وا���� ط�� ا�


 �� وا"���3ب�� ة ا�/,�� وهللا �0/ه ��� ا��ـ,+� م وا�$�ث ذ�' �&�ع ا�$وا�$�# ا�  

(Q.S. Ali- Imron: 14) 

 Dalam ayat di atas  Allah SWT menetapkan enam hal yang 

disenangi manusia dan memenuhi hati mereka dengan kecintaan terhadap 

wanita, anak-anak, harta yang berlimpah, kuda yang dipelihara di lembah-

lembah hewan ternak, dan ladang sebagai sumber kehidupan manusia. Dalam 

ayat di atas  tersebut merupakan keinginan untuk memiliki harta berada pada 

urutan ketiga setelah keinginan kepada wanita dan anak-anak.  
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Suatu kenyataan hidup dalam perkembangan sejarah manusia tidak 

ada seorang pun yang mampu hidup menyendiri terpisah dari kelompok 

manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun sifatnya hanya 

untuk  sementara waktu. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia 

dalam masyarakat, hanya mungkin terjadi dalam dongeng belaka. Namun 

dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi.1
 

Sudah menjadi kodrat manusia bahwasahnya manusia adalah makhluk 

sosial yang tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri dalam pergaulan hidup 

manusia sejatinya sangat tergantung pada manusia lain yaitu hasrat untuk 

hidup berkelompok, berkumpul, dan berdamping-dampingan serta saling 

mengadakan hubungan antar sesamanya dalam masyarakat. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, manusia harus bekerjasama dan mengadakan hubungan 

antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya dalam hubungan antara 

sesama manusia, terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan dan tujuan 

sehingga menimbulkan pertikaian-pertikaian antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lainnya bahkan antara kelompok manusia yang satu 

dengan kelompok manusia yang lainnya. Keadaan seperti ini tentu saja dapat 

mengganggu keserasian hidup bersama yaitu rasa aman, nyaman dan 

senantiasa harmonis dalam suatu masyarakat. Untuk itu dibutuhkan 

seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berfungsi menciptakan 

dan menjaga hubungan dalam masyarakat agar selalu harmonis. Hukum 

adalah himpunan peraturan-peraturan, yang berupa perintah atau larangan 
                                                           

 
1
 Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (cetakan  ketiga, Balai 

Pustaka, Jakarta. 1998)  hlm 27 
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yang mengharuskan untuk ditaati oleh masyarakat. Berkaitan dengan tindak 

pidana Moeljatno merumuskan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang 

oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, bagi siapa 

yang melanggar larangan tersebut.  

Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila 
mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :  

a. Melawan hukum  
b. Merugikan masyarakat  
c. Dilarang oleh aturan pidana  
d. Pelakunya diancam dengan pidana  
 
Dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi dan banyaknya 

pengangguran yang meningkat maka keadaan ini dapat menimbulkan 

terjadinya tindak pidana kejahatan, antara lain tindak pidana pencurian 

kendaraan, baik roda empat maupun roda dua (curanmor) . 2 

Akhir-akhir ini di Propinsi Sumatra Selatan  khususnya di Kabupaten 

OKI terdapat kecenderungan meningkatnya kasus  pencurian kendaran 

bermotor pada tahun 2015 )  masih tinggi. Kasus curat sebanyak 252 kasus, 

kemudian curas sebanyak 176 kasus, curanmor (Pencurian kendaraan 

bermotor) ada  63 kasus, penggelapan 39 kasus dan anirat (penganiayaan 

berat) sebanyak 84 kasus, total seluruhnya  614 kasus selain melukai 

korbannya kasusu   pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) kasus curat 

(pencurian dengan pemberatan) dan curas (pencurian dengan kekerasan,  

pelaku juga tega menghilangkan nyawa korbannya. Hal ini banyak 

diberitakan baik di media cetak maupum media elektronik. Pemberitaan kasus 
                                                           

2
 Moeljatno,  Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ketiga,( Bina Aksara, Jakarta),

 1987.hlm 1 
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kejahatan curanmor hampir setiap hari menghiasi halaman depan media cetak 

nasional maupun disiarkan dalam program khusus kriminal yang tampil 

disetiap stasiun televisi lokal seperti di Pal TV dan Sriwijaya TV. 

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor 

memang tidak  terelakan akibat meningkatnya  pertumbuhan kendaraan 

bermotor yang cukup tinggi saat ini  khususnya  di Kabupaten OKI.  Yang 

mana dikemukakan oleh Kepala Dishub OKI. Ir H.M Usni Maliki MM  

selaku kepala Dinas Perhubungan Kabupaten OKI mengatakan bahwa  

pertumbuhan kendaraan bermotor  sudah sangat tidak sebanding dengan 

panjang jalan yang ada di Kabupaten  OKI  khususnya di Desa Rimba Samak 

Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI.  

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di atas tentang 

meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) khsusnya di 

Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka  penulis tertarik untuk membahasnya 

dalam bentuk  sikripsi dengan judul : TINJAUAN FIQH JINAYAH 

DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN 

BERMOTOR DI DESA RIMBA SAMAK KECAMATAN 

PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OKI.    

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam 

Kabupaten OKI ? 
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2. Bagaimana Tinjauan fiqh jinayah tentang penyelesaian kasus tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak Kecamatan 

Pangkalan Lampam Kabupaten OKI ? 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Mengetahui proses  penyelesaian kasus tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan 

Lampam Kabupaten OKI 

2. Mengetahui  bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah tentang  penyelesaian kasus 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak 

Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Aspek Teoritis 

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, 

khususnya tentang tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan 

Lampam Kabupaten OKI, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam 

menyusun penelitian selanjutnya. 

2. Aspek Praktis 

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan 

bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. dan 

dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memehami tinjauan Fiqh 
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Jinayah terhadap pidana pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba 

Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka Teori  

 Didalam kerangka teori ini menggunakan beberapa teori untuk 

menjelaskan  terjadinya pencurian yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Teori Fiqh Jinayah 

 Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah yang 

mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. 

Syariat Islam dimaksud, secara materill mengandung kewajiban asasi bagi setiap 

manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, 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. Perintah Allah dimaksud harus 

dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.3 

 Objek utama kajian Fiqh Jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, 

yaitu al-rukn al-syar’i  atau unsur formil. Ar-rukn al-madi atau unsur materil, dan 

al-rukn al-adabi atau unsur moril. al-rukn al-syar’I merupakan unsur yang 

menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah( al- jani 

atau dader). Maka harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas 

melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.  Ar-rukn al-madi 

                                                           

 3 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1. 
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adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku 

Jarimah maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan Jarimah baik 

bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak 

melakukan sesuatu) sedangkan al-rukn al-adabi adalah unsur yang menyatakan 

bahwa seseorang yang melakukan sebuah Jarimah harus sebagai subjek yang bisa 

dimintai pertangung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya 

pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang berada 

dibawah ancaman dan keterpaksaan.4 

 Dalam Fiqh Jinayah terdapat tiga macam jarimah, yaitu: jarimah hudud, 

qishas/diyat dan takzir. Jarimah Hudud telah jelas sanksinya didalam Al-Qur’an 

contohnya adalah hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah berkeluarga. Begitu 

juga dengan Jarimah Qishas juga telah jelas ditentukan sanksinya didalam Al-

Qur’an, apabila seseorang membunuh dengan sengaja maka hukumannya adalah 

di qishas (hukuman mati), dan Jarimah yang terakhir ialah takzir. Takzir adalah 

hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya 

di dalam nash Al-Quran dan Hadis. Hukuman takzir dijatuhkan untuk 

memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi 

kejahatan yang pernah dia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan ‘uqubah 

mukhayyarah (hukuman pilihan).  Dalam hukuman takzir seorang hakim 

diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman takzir terhadap terpidana. 

Ada ketentuan umum dalam pemberian  sanksi pidana Islam yaitu: pertama, 

hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan, kedua, adanya kesengajaan 

                                                           

 4 Irfan 2012, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua (Jakarta: Hamzah, 2012), 
hlm. 39. 
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atau kesalahan fatal. Ketiga, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara 

menyakinkan memang dilakukan. Dan keempat, berhati-hati dalam menentukan 

hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.5 

  Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya.  Akan, tetapi kebijakan hukum ini pun 

termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan  masyarakat.6 

Untuk dapat tegaknya hukum didalam lingkungan masyarakat harus 

memenuhi beberapa unsur, diantaranya: 

a. Berlakunya hukum secara yuridis; artinya ketentuan hukum tersebut 

didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya. 

b. Berlakunya hukum secara sosiologis; artinya apabila kaidah itu tersebut 

efektif  kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 

walaupun keputusan itu tidak diterima masyarakat. 

c. Berlakunya  hukum secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum 

sebagai nilai positif yang tinggi.7 

Ketiga unsur inilah yang harus dipenuhi dalam hukum dan penegakan 

hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak didalam tengah-

tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku 

masyarakat. 

                                                           

 5 Ibid, hlm. 45. 
6 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan 

Pidana Penjara,cet.ke-4, Semarang: Gentah Publising, 2009,hlm 17.  
7
 Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, cet ke-3,Jakarta: Rajawali,1987, hlm .13. 
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  Namun dari unsur-unsur  yang harus dipenuhi  dalam penegakan hukum 

tersebut terdapat beberapa kaidah-kaidah, faktor-faktor yang ada didalamnya 

diantaranya; kaidah hukum, peraturan itu sendiri, petugas penegak hukum, 

fasilitas masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaidah hukum dalam 

masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi antara ke empat 

faktor diatas. Dengan begitu penegak hukum dapat berjalan dengan baik. 

2. Teori Penanggulang Tindak Pidana. 

 Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang 

criminal policy. kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih 

luas, yaitu kebijakan sosial(sosial policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-

upaya untuk perlindungan masyarakat (sosial defece policy).8 Dari semua itu 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan, 

kesejahteraan masyarakat atau social welfare dan perlindungan masyarakat atau 

social defence.  Akan tetapi juga, terdapat aspek yang sangat penting didalamnya 

adalah aspek kesejahteraan, perlindungan  masyarakat yang bersifat Immaterial, 

terutama nilai kepercayaan, kebenaraan, kejujuran, dan keadilan.9  Dengan begitu 

dalam menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan 

harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi, terutama 

masalah kejahatan pencurian yang ada Di Desa Rimba Samak. 

                                                           
8 Ibd. 
9
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 76.  
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 Perbuatan melawan hukum itu sendiri biasa disebut dengan tindak pidana 

atau kejahatan sering kali diucapkan oleh para penegak hukum bahkan 

masyarakat.  Berkembangnya zaman mempengaruhi perbuatan kejahatan justru 

semangkin merajalela, bahkan yang menjadi korban kejahatan pun bertambah 

tersebut. Banyak juga jenis kejahatan yang sudah ada berabad-abad yang lalu, 

tetapi sampai sekarang juga tetap masih ada, bahkan tindak kejahatan sekarang 

juga tidak memandang usia tua, muda, bahkan masih anak- anak melakukan 

tindak kejahatan.  Salah satunya mengenai pencurian yang terjadi Di Desa  Rimba 

Samak pencurian itu sendiri didalam KUHP telah dibagi menjadi beberapa 

macam, di didalam pasal 362 pencurian biasa, pasal 363 mengatur tentang jenis 

pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang 

pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 

367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. 

 Banyaknya tindak pidana pencurian yang ada Di Desa Rimba Samak 

seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari aparat kepolisian, akan tetapi 

semua itu tidak seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seharusnya upaya-

upaya dalam melakukan penanggulangan tidak pidana harus dilakukan dengan 

hati- hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif, jangan sampai menerapkan sebuah 

hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan tetapi juga harus sebagai suatu 

pembinaan terhadap terdakwa dengan cara pendekatan integral, sistematik dalam 

upaya pencegahan kejahatan yang sering kali di ungkapkan didalam kongres PBB. 

a. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana jangan diperlakukan atau 
dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode 
simplistik  serta fragmatik, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang 
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lebih komplek dan ditangani dengan kebijakan tindakan lebih luas atau 
menyeluruh. 

b. Pencegahan kejahatan harus didasari pada penghapusan sebab sebab dan 
kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan.  Upaya penghapusan  
sebab-sebab dan kondisi kondisi yang demikian harus merupakan strategi 
pokok, mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (the basic crime 
prevention strategy). 

c. Penyebab utama kejahatan diberbagai negara ialah ketimpangan sosial, 
diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengaguran dan 
kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk. 

d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan 
dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-
nilai sosial kultural dan perubahan masyrakat juga dalam hubungan 
dengan tata ekonomi dunia internasional baru.10 
 
 

3. Teori Tindak Pidana Pencurian. 

Tindak pidana pencurian oleh pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang, 

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara 

melawan hukum.11   

Inti dari pengertian tersebut adalah mengambil barang orang lain secara 

melawan hukum untuk dimiliki. Kita mengambil menurut tafsir histori, yakni 

menurut riwayat  pembentukan Wetboek Van Staafrecth, bahwa yang dimaksud 

‘’mengambil’’ adalah membawa suatu benda untuk dikuasai secara mutlak. 

Diseluruh dunia, apalagi di Indonesia pencurian bukan merupakan 

kejahatan baru.  Pencurian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sudah 

lama tumbuh dan berkembang, baik secara kualitas  maupun kuantitas.   

                                                           
10

 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 
Hukum Pidana, cet ke2, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 79. 

11
 Prodjodikoro. Kitap Undang-undang Hukum Pidana, Surabaya: Kesindo Utama, 2003 
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Dari uraian diatas  tentang kebijakan dalam penanggulangan atau pencegahan 

kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan, kebijakan integral baik dengan 

menggunakan sarana mapun dengan sarana non penal, hal tersebut juga dapat 

dilakukan dengan cara pembinaan atau penyembuhan terpidana, pelanggar 

hukum maupun dengan pembinaan, penyembuhan masyarakat.  Begitu pula 

dengan tindak pidana pencurian seharusnya pihak kepolisian juga 

menggunakan tindakan-tindakan penanggulangan kejahatan seperti yang 

dipaparkan dalam kongres  PBB 

F. Definisi Operasional 

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana. dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak 

pidana. menurut hukum positif tindak pidana adalah suatu kejadian yang 

dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat 

dikenakan tindakan hukum.12 

2. Menurut bahasa, mencuri (sariqah) adalah mengambil sesuatu yang bukan 

miliknya secara sembunyi-sembunyi. adapun menurut istilah, adalah 

mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat 

penyimpanannya tanpa ada keraguan  (syubhat) di dalamnya dan 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi  

Sedangkan dalam bukunya Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq berpendapat 

bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara 

sembunyi-bunyi. mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan 

                                                           

 12 Syarifin. Hukum Pidana Indonesia,( Bandung: Pustaka Setia. 2008) hlm. 53 
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tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. mencuri 

hukumnya adalah haram.13 

3. Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan 

disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Quran maupun Hadis, 

tentang kriminalitas, baik berkenaan dengan keamanan jiwa maupun 

anggota badan atau menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariat yang 

terdiri dari Agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, 

maupun diluar panca jiwa syariat tersebut.14 

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis 

mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan 

skripsi-skripsi dari penulis lain. ada beberapa penelitian tentang tidak pidana 

pencurian  antara lain: 

1. Skripsi tentang tindak pidan pencurian yang ditulis oleh M. Pajri  jurusan 

hukum pidana (IAIN Raden Fatah palembang ) yang berjudul “Tindak 

Pidana Pencurian  Cagar Budaya ”. 

2. Ada juga skripsi tentanag hukuman  yang ditulis oleh jurusan hukum 

pidana (Universitas Muhammdiyah Palembang)  judul skripsinya ialah 

,Tindak Pidana Pencurian  Dibawa Umur  dan ada juga skripsi tentang 

hukuman mati yang ditulis oleh Fuad Hasan Jurusan Jinayah Siyasah (Iain 

Walisongo, Semarang) yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian Curamor 

dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis diatas berbeda 
                                                           

 
13

 Ahmad dan Santoso..  Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakarta: Sinar  Grafika, 1972) 
hlm. 154 
 14 Irfan, Op.Cit., hlm. 68 
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dengan skripsi yang ditulis disini. adapun kajian dalam skripsi ini yang 

berjudul “Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Desa Rimba 

Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI”, penulis lebih 

memfokuskan pada kajian dalam  Fiqh Jinayah. 

G. Kegunanan Penelitian  

1. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi masysrakat di 

Desa Rimba Samak   Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI. 

2. Hasil penelitian ini semoga dapat berguna khususnya bagi masyarakat  di 

Desa Rimba Samak   dan umumnya nusa ,bangsa dan agama. 

H. Metode Penlitian 

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan langkah-langkah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif 

yang dilakukan dengan cara pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasus tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak Kecamatan 

Pangkalan lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.    

2.  Jenis dan Sumber Data 

  Jenis penelitian yang dilakukan yakni menggunakan 

pengumpulan data, yaitu : 

2.1. Data primer  



 

 

15 

 

 Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Data primer dapat berupa wawancara 

langsung pada masyarakat Desa Rimba Samak, dan hasil observasi 

pada hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan 

data primer ialah dengan metode survei, yaitu :  

a. Metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan 

lisan dan tertulis. 

b. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara 

peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh 

data yang diperlukan. 

c. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif, 

akan tetapi pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelaskan 

sebab akibat atau mengungkapkan ide-ide. 

d. Umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang sama dari 

banyak subjek. 

2.2. Data Sekunder (Secundary Data) 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa data 

yang sudah tersedia sebelumnya yang dihimpun dari pihak lain 

untuk tujuan tertentu. Data sekunder umumnya berupa bukti 

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 
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Pengambilan data sekunder tidak boleh dilakukan secara 

sembarangan, oleh karena itu kita memerlukan metode tertentu. 

Cara-cara pengambilan data dapat dilakukan secara manual, online 

dan  kombinasi antara manual dan online.15  

a.  Pencarian Secara Manual 

Pencarian secara manual bisa dilakukan dengan melihat 

buku indeks, daftar pustaka, referensi, dan literature yang sesuai 

dengan persoalan yang akan diteliti. 

b.  Pencarian Secara Online 

Pencarian dengan cara online ini dapat dilakukan dengan 

cara mengelolah sejumlah data yang disediakan dari Desa jasa 

yang menyediakan informasi seputar data untuk kepentingan 

masyarakat   yang bertujuan untuk memudahkan dalam mencari 

data. 

 Selain kedua metode tadi yang digunakan untuk 

mendapatkan data sekunder juga dilakukan pengambilan 

keperpustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder 

yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan dengan cara :  

1). Mempelajari buku-buku literatur dan bahan-bahan tertulis 

lainnya yang menjadi landasan teori untuk mendukung 

                                                           
15 La Ode Muhammad Ardiansyah. “Sumber dan Metode Pengumpulan Data”. 

Jakarta: 2011) (https://ardiardiansyah.wordpress.com/2011/12/16/sumber-dan-metode-
pengumpulan-data-metodologi-penelitian/) 
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penyusunan penelitian ini terutama mengenai tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor. 

2). Mempelajari dokumen dan literatur yang ada di Desa Rimba 

Samak . 

3).  Melakukan wawancara secara sistematis, yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh dan seberapa efektifnya upaya 

penyelesaian kasus tindak pidana pencurian Kendaraan 

bermotor di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan 

Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan pengumpulan data 

dengan cara : 

1. Penelitian lapangan ( field research) 

Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung 

perusahaan untuk memperoleh data primer mengenai masalah yang 

diteliti, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi, sebagaimana 

digambarkan sebagai berikut: 

a).   Wawancara (interview) 

  Yaitu untuk memproleh data dan informasi dengan 

berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat 

pada obyek penelitian. Penulis melakukan interview kepada  

Kepala Desa dan pemuka masyarakat dan masyarakat, ketua Adat 

Pemuka Agama Ketua keamanan dan korban pencurian.  Desa 
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Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. Cara yang dilakukan dalam wawancara ini, yaitu : 

1. Pengumpulan data dalam metode ini menggunakan pertanyaan 

secara lisan kepada responden atau subjek penelitian. 

2. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan 

komunikasi atau hubungan dengan responden. 

3. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu 

yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga 

kemungkinan dilakukan dengan kuesioner akan kurang 

memperoleh tanggapan responden. 

b).   Dokumentasi  

  Yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai hal-

hal yang berupa tekhnik ini digunakan untuk mendapatkan data-

data tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, keadaan 

masyarakat dan data lain yang berhubungan dengan permasalahan 

c). Analisis Data 

Data yang telah diedit tersebut, kemudian dianalisis dengan 

cara deskriptif kualitatif yaitu, data yang disajikan dalam bentuk 

uraian kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara 

deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari kaedah-kaedah yang 

bersifat umum kepada kaedah-kaedah yang bersifat khusus. 
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I.  Sistematika Penulisan 

Didalam sistimatika pembahasan penyusunan skripsi akan menguraikan 

lima pokok pembahasan yang akan menjadi objek pembahasan dan batasan-

batasan pembahasan. Di dalam skripsi ini akan memuat seputar latar belakang 

masalah yang akan menjadi dari proses-proses penyusun menguraukan alasan-

alasan mengambil pokok pembahasan dalam upaya  penyelesaian kasus tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor Desa Rimba Samak Kecamtan  

Pangkalan Lapam  kabupaten Ogan Komering Ilir. 

BAB I   PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

Tujuan penelitian  dan kerangka teori-teori tindak pidana 

pencurian, teori  menurut Fiqh Jinayah  tinjauan Pustaka,kegunan 

penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, poplasi, lokasi 

penelitian, Jenis dan sumber Data, tekhik pengupulan Data, tekhnik 

analisis data,  dan sistimatik Penulisan. Dengan adanya tata cara 

perumusan masalah atau cara-cara pengumpulan data ini dapat 

memberikan gambaran seputar apa yang akan menjadi pokok 

pembahasan pada penyusunan skripsi kali ini. 

BAB II  TINJAUAN UMUM 

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum pengertian tindak 

pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian  pencurian, unsur-

unsur,  pencurian, dan syarat-syarat potong Hukum potong tangan 
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sanksi hukuman, kadar dan batasan pencurian, unsur-unsur 

perbuatan tindak pencurian, pengertian kendaraan bermotor, 

pengertian ADR dan CDR. 

BAB III  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN   

Berisikan  Sejarah dan Geografi Desa Rimba Samak 

Kecamatan Pakalan lapam Kabupaten OKI, batas Desa dan Luas 

Wilayah, struktur pemerintahan Desa Rimba Samak, dan keadan  

penduduk Desa Rimba Samak, tingkat pendidikan dan Agama 

penduduk,  mata pencarian Desa Rimba Samak Kecamatan 

Pangkalan lapam Kabupaten OKI.  

BAB IV  PEMBAHASAN 

  Berisikan tentang  cara penyelesaian kasus tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak Kecamatan 

Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Tinjauan 

Fiqh Jinayah terhadap  penyelesaian kasus tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan 

Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

BAB V  PENUTUP  

Berisikan kesimpulan dan saran  
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BAB  II 

TINJAUAN UMUM  

A. Pengertian Tindak Pidana  

Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan KUHP, 

maksudnya adalah dimana bila ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar 

hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP, yang 

dimaksud pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh 

dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian atau perampokan. 

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam hukum 

pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pemakaian istilah demikian, oleh 

masing-masing sarjana didefinisikan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena 

istilah-istilah tersebut merupakan suatu terjemahan atau alih bahasa dari kata 

“strafbaar feit yang berasal dari bahasa Belanda. Strafbaar feit” diartikan 

secara umum oleh masyarakat berupa “delik” atau “kajahatan” dan oleh para 

sarjana diartikan berbeda-beda yaitu sebagai perbuatan pidana, peristiwa 

pidana atau tindak pidana.  

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan starfbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak 
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pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni keta 

delictum 16 

Menurut Kartanegara istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari 

“Strafbaarfeit” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang 

diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan 

perkataan strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak 

pidana. Di dalam KUHP apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tidak 

dijelaskan secara jelas 17 

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang 

melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh 

masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh 

masyarakat.18 

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Tindak pidana bukan hanya sebatas aturan yang memuat sejumlah 

larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan 

diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini, 

dibedakan menjadi dua yaitu unsur tindak pidana dari sudut teoritisi dan tindak 

pidana  dari sudut undang-undang.  

1. Unsur Tindak Pidana Teoritisi 

                                                           
16

 Soedarto, Hukum Pidana I,( Semarang, Yayasan Soedarto, 1990)  hal 38. 

 
17

 Bassar, M. S.Tindak-tindak Pidana Tertentu.( Ghalia, Bandung  1986) hal 74 
 

18
 Ibid halam 59 
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Tindak pidana teoritisi adalah tindakan atau prilaku menyimpang yang 

dilakukan seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku 

seperti yang tercermin pada bunyi rumusannya.  

Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh 

para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat 

bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.  

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai 
berikut: 
- Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:19 

a. Perbuatan 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan. 

 
- Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai 

berikut: 20 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 
b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
 

- Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:21 
a. perbuatan (yang) 
b. melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) 
d. dipertanggungjawabkan. 

 
- Sementara itu Schravendijk juga merincikan unsur-unsur tindak pidana 

sebagai berikut:22 
a. kelakuan (orang yang) 
b. bertentangan dengan keinsyafan hukum 
c. diancam dengan hukuman 
d. dilakukan oleh orang yang dapat 
e. dipersalahkan/kesalahan. 
 

                                                           

 
19

 Adami chazawi, .pelajaran Hukum pidana, (Jakarta. PT, Raja Grapindo persada, 
 2014) hlm 79 
 20 Ibid hlm 80 
 

21 Ibid hlm 81 
 22 Ibid ,hlm 81 
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 Menurut Apeldoorn elemen atau unsur delik itu terdiri dari elemen objektif 

yang berupa adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum (onrecht 

matig/wederrechttelijk) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang 

pembuat (dader) yang mampu bertanggungjawab atau dipersalahkan 

(toerekeningsyat) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum.23 

Menurut D.Simons, unsur-unsur strarfbaarfeit adalah:24 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan). 

b. Diancam dengan pidana (stratbaar gesteld) 
c.  Melawan hukum (onrechmatig) 
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand) 
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). 

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari 
strafbaarfeit. Unsur objektif antara lain 25 

1) Perbuatan orang 
2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu 
3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam 

Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum 

Unsur subjektif yaitu :  

1. Orang yang mampu bertanggung jawab 

2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa) 

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat 

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana 

perbuatan itu dilakukan. Menurut Sudarto, unsur tindak pidana yang dapat disebut 

sebagai syarat pemidanaa antara lain :26 

                                                           

  23. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 338- 
  339.  
 19 .Ibid,  hlm 37 
 

25
 Ibid, hlm 39 

21. Sudarto , catatan kuliah Hukum pidana . (program  kepidanan FH Universitas 
MUhamadiyah   Surakarta, 1987 ) hlm 23 
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1.  Perbuatannya, syarat ; 

a.   Memenuhi rumusan undang-undang  

b.  Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)p. 

2. Orangnya (kesalahannya), syarat : 

a.  Mampu bertanggung jawab  

b. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf). 

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan 

hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertiaan 

ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 

(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam 

kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian 

umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. 
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 Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu 

yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. 

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai 

tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 

(penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang 

dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak 

dicantumkan mengenai unsur kemampuan tidak bertanggung jawab. Disamping 

itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek 

kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.  

 Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat 

diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 27 

a. Unsur tingkah laku 
b. Unsur melawan hukum 
c. Unsur kesalahan 
d. Unsur akibat konstitutif  
e. Unsur keadaan yang menyertai  
f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana  
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
i. Unsur objek hukum tindak pidana 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana  
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

C. Pengertian Pencurian  

Di dalam  kamus besar Bahasa Indonesia kata pencuri diartikan 

sebagai suatu proses perbuatan atau cara mencuri. Jika menunjuk kata pencuri  

maka hal itu tidak lepas dari kata mencuri sebagai bentuk kata kerjanya. Kata 

                                                           
27

.op , cit. hlm, 81-82. 
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mencuri berarti, mengambil milik orang lain tampa izin atau dengan tidak 

sah, dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.28 

Pencurian adalah tindakan seseorang mengambil barang milik orang 

lain tanpa sepengetahuan pemilik barang, Tindak pidana pencurian diatur di 

dalam pasal 362, 363, 364, 365 KUHP, 5 pasal 362 KUHP mengatur 

mengenai pencurian biasa yang berbunyi:  

Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara 

melawan hukum, di hukum karena melakukan pencurian dengan pidana 

penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah.29 

Sedangkan dalam bukunya Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq berpendapat 

bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara 

sembunyi-bunyi. Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan 

tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemilikinya.30 

Menurut konsep Fiqh Jinayah Mencuri adalah sebagian dari dosa 

besar. Orang yang mencuri wajib dihukum, yaitu dipotong tanganya. Apabila 

ia mencuri untuk yang pertama kalinya, maka dipotong tangannya yang kanan 

(dari pergelangan tapak tangan). Bila ia mencuri kedua kali, dipotong kaki 

kirinya (dari ruas tumit), mencuri yang ketiga dipotong tangan yang kiri dan 

yang keempat dipotong kakinya yang kanan, Kalau juga ia masih juga 

mencuri dipenjarakan sampai ia tobat  
                                                           

 
28

  Hasan  Alwi Kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka Jakarta 2005) hlm 225 

 
29

 Soedarto, Hukum Pidana I (Semarang,Yayasan Soedarto, 1990) hlm 38 

 
30

 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam( Sinar Baru Bandung  2009)  hal 439 
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Sariqah  atau pencurian juga termasuk cara yang tidak sah dalam 

mengambil harta orang lain. Seorang pencuri laki ataupun perempuan, 

sedangkan tindakan pencuri itu dianggap lengkap oleh para Fuqaha bila 

terdapat unsur-unsur berikut ini:31 

1. Harta diambil secara sembunyi 
2. Ia ambil dengan dengan maksud jahat. 
3. Barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang hartanya 

dicuri itu. 
4. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemiliknnya dari si yang punya 

sebenarnya. 
5. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri  
6. Barang  tersebu harus mencapai nilai Nisab pencuri.  

Firman Allah surat Al-Maidah ayat 38 

.5�32وا���رق  وا���ر>� =� >�+
ا ا�/ ���� ;7آء 9�� �8 � ,�6 "�� هللا وهللا 6� 7�70   

Asbab Al-Nuzul atau sebab-sebab turunya ayat ini disebutkan dalam 

sebuah riwayat tentang suatu peristiwa pencuri pada masa Nabi SAW. 

Seorang laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan 

menyimpan di rumah seorang. Sementara itu, si yang punya mengadu kepada 

Nabi SAW. Tentang barang yang yang dicuri serta mencurigai tetangganya 

yang ternyata benar. Nabi SAW. Tak menyukai hal ini bahkan  ia mencurigai  

seorang tetangganya yang muslim melakukan pencurian. Namun tak kala 

benar-benar terbukti .  

Syari’at menetapkan pandangan yang lebih realitas dalam 

menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah 

                                                           

 
31

  Abdurahman I Doi.  Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Pt Raneka Cipta, Jakarta 
 1992.) hal  62 
 32 Al-Quran Surat Al-Maidah ayat: 38 
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memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut sehingga bisa 

dicipatkan rasa perdamaian di masyarakat. Menarik untuk dicatat bahwa 

dalam Ayat Al-Quran surat Al-Maidah (5), ayat 38 ini pencuri lelaki 

disebutkan sebelum pencuri perempuan, sedangkan dalam ayat yang 

berhubungan dengan pelanggaran seksual (surat Al-Nur (24), ayat 2) yang 

disebut pertama adalah wanita. Boleh jadi hal itu berarti bahwa dalam 

pelanggaran pencurian, biasanya kaum laki-laki yang prakarsa  agar menjadi 

kaya lebih cepat. Sebenarnya, pada masa kini, kaum wanita pun tidak 

ketinggalan dalam ini hampir semua kejahatan lainnya. 

Islam ingin membangun ummat yang sehat. Dengan tujuan membina 

kedamaian dalam masyarakat, maka pencurian dianggap sebagai suatu 

kejahatan dan dosa yang besar. Dalam sebuah Hadis Nabi SAW, seorang 

pencuri bukanlah orang yang  beriman pada saat dia melakukan pencurian: 

���E /� Fرق ا"=D �0 �0 ءB� �< �C :>�ل G" " 5�Eو I�
ل هللا D�J هللا �0Eر

 . 5���� Kوا��� . I��0 L�&� "0/ا �M=د��� ر F9ر 

 /���F �/ا��� رق =D رF9 د��� ر=�M 0/ " و=D روا��"�G  " ا� $� رى Kو��

�� ھ
اد,D �� ذ �'" �
ا =+��G"د��� ر" و F9ر D=ا
33"ا>�+  

 Selain itu menurut sebuah Hadis  Nabi SAW.yang lain, seorang 

pencuri juga dilaknat oleh Allah: 
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��F �/ه &= ����0 اD9 ھ�  ��ة �0 ا�� �J D+5 >�ل �+� هللا ا���ر ق ��� ق ا� 

�0�I ا��� ".و��� ق ا�$ # =&��F �/ه L�&� " ه/� F��. و���ق ا� # =&  

Hadis tersebut di atas memperingatkan sejak dini, ketika seseorang 

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

dipersalahkan dan dicela. Ibn Hamza berkata bahwa bahkan karena mencuri 

sebutir telur atau seutas tali, tangan si pencuri dapat dipotong. Namun 

sebagian besar ulama meyakini bahwa ia harus mencapai Nisab seperempat 

Dinar. Hadist tersebut menekankan untuk menjerahkan  kejahatan pencurian  

kendaraan bermotor, karena dari pencurian kecil, suatu ketika kelak seorang 

dapat menjadi seorang perampok besar jika dia tidak dihukum. 

Meskipun pencuri kecil dibebaskan dari hukuman yang ditetapkan 

syari’at namun pendapat umum ulama berdasarkan pada perintah Al-Quran  

yang tersebut di atas, maka hanya sutu tangan yang harus dipotong  pada  

pencurian pertama asalkan si pencuri itu adalah seorang muslim, dewasa 

sehat pikiran, dan kalau ia terbukti tampa adanya keraguan bahwa  dia benar-

benar telah mencuri barang tersebut dari tempat penyimpananya. Bukti sudah 

ada maka pencurian itu harus diberikan hukuman  tanpa adanya keraguang. 

Harus ada dua orang saksi, yang dapat  dipercaya dan baik, mereka 

disyaratkan menyaksikan perbuatan si tertuduh atau dia sendiri mengaku 

kejahatanya itu walaupun dia juga berhak menolak tuduhan yang ditunjukkan 

kepadanya Hakim harus benar-benar yakin atas kejahatan tersebut, apa yang 

telah dicuri darimana, kapan dan nilai barang yang dicuri tersebut.  
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Dalam mempertimbangkan harta yang dicuri itu, ia harus dapat 

dipidanakan, dan bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat 

penyimpanan yang biasa dan mencapai Nisab. 

Jika ia mencapai Nisab, maka tak ada hukuman potong tangan, tapi  

diganti dengan ta”zir . Para ulama berbeda pendapat tentang Nisab yang dapat 

dikenakan hukuman potong tangan  atas pencurian  sampai kepergelangan 

tangannya. Menurut Imam  Malik, tangan seorang pencuri dapat dipotong  

bila dia mencuri sesuatu yang nilanya mencapai ¼ dinar. Dia mendasarkan 

pendapatnya ini pada Hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan Aisyah istri Nabi 

SAW. Sebaliknya Imam Abu Hanifa mensyariatkan Nisab bagi hukuman 

potong tangan itu senilai 10 dirham, dan melandaskan pendapatnya dengan 

hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. 

Begitu juga para  ulama Muslim telah berbeda pendapat dalam kasus 

bila pencurian itu dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang 

pencuri. Menurut Imam Malik kalau harta yang dicuri itu mencapai Nisab, 

maka dari sebelah tangan  dari masing-masing pencuri itu harus dipotong 

sebagai hukumanya tetapi. Imam Abu Hanifah berkata jika harta dicuri itu 

dibagi di antara mereka dan bagian yang diterima oleh setiap pencuri itu 

mencapai Nisab, maka hukuman had dapat dikenakan dan tangan setiap 
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pencuri itu harus dipotong. Namun bila bagian itu tidak mencapai Nisab 

hanya Hukuman ta’zir yang dikenakan.34 

D.  Adapun Syarat –Syarat Hukum potong tangan35 

1. Pencuri tersebut sudah balig, berakal, dan melakukan pencurian itu dengan 
kehendaknya. Anak-anak orang gila, dan orang yang dipaksa orang 
laintidak di potong tanganya. 

2. Barang yang dicuri itu sedikitnya  sampai satu nisab (kira-kira seberat 93,6 
gram emas), dan barang itu diambil dari tempat penyimpananya. Barang 
itu bukan kepunyan si pencuri dan tidak ada jalan yang menyatakan bahwa 
ia berhak atas barang. 

Dan apabila telah nyata ia mencuri dengan ada saksi atau mengakui 

sendiri selain tanganya wajib dipotong, ia pun wajib mengembalikan harta 

yang dicurinya itu, atau menggtinya kalau barang itu tidak ada lagi di 

tangannya. 

E. Unsur-unsur perbuatan tindak pencurian 

     Dalam melakukan pencurian, seorang melakukan pencurian bukan 

karena tidak ada faktor atau alasan untuk melakukan kelakuan tercela itu. 

Seorang pencuri dalam melakukan aksinya pun memiliki alasan kenapa dia 

harus mencuri. Alasan-alasan itu di antaranya adalah:36 

a.    Adanya Niat 

      Jika niat sudah kuat, apa pun bisa dilakukan, kesempatan bisa 
diciptakan karena memang sudah ada niat kuat untuk melakukan 
pencurian tersebut. Karena niat memiliki peran peting dalah melakukan 
tindakan tidak terkecuali dalam pencurian, jika miat sudah bulat maka 
rintangan apapun akan tetap dihadapi jika sudah datang waktu yang telah 
direncanakan 

                                                           
34  Abdurahman I Doi  Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Pt Raneka Cipta ,Jakarta 1992) 

hlm 62-66 
35

  Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Sinar Baru Bandung 2009) Hal 440-441 
36

 Muslich Hukum Pidana Islam. (Serang. Sinar Grafika.2004) hlm 57 
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b.    Adanya kesempatan 

 Hal ini sesungguhnya kurang mendasar dalam hal alasan orang 
melakukan pencurian, namun hal ini bisa menjadi alsan kenapa oaring 
melakukan pencurian. Seseorang terkadang tiada niatan pada awalnya 
untuk mencuri, namun seiring adanya peluang atau kesempata maka 
niatan untuk mencuri dapat timbul seketika tanpa ada niatan yang 
terencana sebelumnya. 

c.    Faktor Ekonomi   

   Hal ini merupakan alasan yang cukup mendasar kenapa orang 
melakukan pencurian, para pencuri melakukan pencurian biasanya 
dengan dalih untuk mencari penghasilan untuk menyambung hidup 
mereka. 

d.   Kurangnya Iman 

Pada dasarnya ini adalah alasan yang paling mendasar dari 
pencurian. Seorang pencuri tidak mungkin memiliki aqidah dan 
keimanan yang kuat kepada Allah sebagai zat yang mengatur kehidupan 
di dunia ini. Orang yang aqidah dan keimanan yang kuat sudah pasti ia 
tidak akan melakukan pencurian walaupun ada kesempatan dan ekonomi 
yang tidak stabil, bahkan niatan untuk mencuri pun tidak ada dalam 
benaknya. 

F .  Pencurian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 : 

Barang siapa mengambil sesuatu 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 Rp 900,  

(K.U.H.P. 35, 364, 366, 486). 

G. Pengertian kendaraan bermotor 

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(UULLAJ) adalah:Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang 
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digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang 

berjalan di atas rel.”37 

 Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang 

dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang 

mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, 

kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang 

atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang 

berjalan di atas rel seperti kereta api. 

 Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-

hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya 

setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap modren ini di 

segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai 

alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan 

perekonomian suatu bangsa. Jepang misalnya, Negara tersebut adalah salah 

satu Negara maju di dunia berkat kemajuan ilmu dan teknologinya termasuk 

di bidang produsen kendaraan bermotor, selain itu kendaraan bermotor di 

Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat. 

 Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di 

Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, 

akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang 
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tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini 

menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan 

semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan 

diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah 

termasuk kejahatan terhadap harta benda (crime against property) yang 

menimbulkan kerugian. 

H. Teori-Teori Sebab Kejahatan 

Teori-teori sebab kejahatan dikelompokkan menjadi sebagai berikut:38 

1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). 
2. Cultural Deviance(penyimpangan budaya). 
3. Social Control (kontrol sosial). 

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada 

kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang melakukan 

aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku 

kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan 

bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, 

yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai 

budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang 

kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) 

untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju 

dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-

sarana yang tidak sah (illegitimate means). 
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Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya 

mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-

nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas 

menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah 

mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar 

norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, 

sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan 

delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang 

bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga. 

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan,  berpendapat 
bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah 
sebagai berikut:39 

a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup 
besar dan sukar dicegah. 

b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-
norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, 
terutama di kota-kota besar. 

c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola 
kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama 
remajanya menghadapi ‘samarpola’ (ketidaktaatan pada pola) untuk 
menentukan prilakunya. 

 
I.  Jenis-jenis pencurian kendaran bermotor  

Pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan pasal 

362 KUHP saja, tetapi menyangkut kejahatan berbagai Pasal KUHP antara 

lain:40 

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) yaitu kejahatan pencurian 
kendaran bermotor yang didahului  disertai dengan kekerasan terhadap 
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 40 Chalimah Syuryantao .  pencurian kendaraan  bermotor (jakarta sinar Grafik, 1987) hal 
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orang kejahatan inibiasa terjadi pada kasus perampokan pada pengemudi 
kendaran. 
Pencurian dengan pemberatan (pasal 363KUHP) yaitu pencurian kendaran 
bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memenjat, yang dilakukan 
pada malam  hari di Rumah tertutup atau memasuki Rumah yang 
mempuyai halaman dan ada batasnya. 

2. Perampasan (pasal 368 KUHP) yaitu apabila pelaku kejahatan memaksa 
pemilik kendaraan atau sopir untuk menyerahkan kendaran tersebut. 

3. Penipuan (pasal 378 KUHP) yaitu apa bila pelaku kejahatan berpura-pura  
sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa 
lari kendaran tersebut.    

4. Penipuan (pasal 372 KUHP) yaitu kejahatan yang bias dilakukan oleh 
orang-orang yang diserahi atau dipercayai  mengurus kendaraan bermotor 
seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjal atau 
menggadaiannya pada orang lain. 

5. Pemalsuan (pasal 263 KUHP) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku 
setelah kendaran bermotor pencuria kendaraan bermotor di tangan mereka  
kejahatan itu meliputi  41 

a) Pemalsuan pelat nomor  
b) Pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti seperti BPKB  surat tanda 

uji kendaraan Blanko tilang surat model tiga dan sebagainya. 
c) Pemalsuan tanda tangan. 
d) Pemalsuan kuitansi. 
e) Penadahan (pasal 480 dan pasal 481 KUHP). Kejahatan ini biasanaya 

terjadi setelah kendaraan bermotor  sudah dilindungi oleh surat-surat 
palsu dijual pada pihak ketiga (pembelian langsung atau pemesan ) dalam 
hal ini dikenakan pasal 480 KUHP, sedangkan bila pihak ini pekerjaanya 
memeng perantara penjualan kendaran bermotor curian, maka dikenakan 
pasal 481 KUHP). 

 
J. Rangkaian perbuatan pencurian kendaran bermotor  

Kejahatan terhadap kendaraan bermotor secara kronologis dapat 

dijelaskan melalui suatu rangkaian perbuatan baik yang dileksanakan melaluai 

sesuatu jaringan organisasi ataupun perorangan, kegiatan tersebut antara lain :42 

a. Perbuatan di tempat kejadian perkara meliputi pencurian dengan 
kekerasan, pencurian dengan pemberatan perampasan, penipuan dan 
pengelapan . 

b. Menghilangkan identitas kendaraan bermotor  kegiata atau perbuatan ini 
biasanya dilekasnakan setelah kendaraan bermotor hasil kejahatan suda 
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berada ditangan pelaku  kejahatan pencurian baru  kemudian diubah 
indetitasnya antara lain : 
1. Menganti plat motor. 
2. Mengubah warna kendaraan bermotor 
3. Mengganti nomor chasis dan nomor mesin.  
4. Modifikasi.  

c. Melindungi kendaran dengan surat palsu agar kendaraan tersebut bisa 

dijual, kendaran bermotor tersebut harus dilindungi surat-surat yang dapat 

meyakinkan pembeli cara-cara). 

K. Pengertian Fiqh Jinayah 

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu Fiqih dan Jinayah. Pengertian 

Fiqh secara bahasa berasal dari Lafal Faqiha, Yafqohu Fiqhan. Yang artinya 

mengerti, paham. Pengertian Fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh abdul 

Wahab Khallaf, Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang 

diambil dari dalil-dalil terperinci, atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum 

syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dali terperinci. 

Jinayah berasal dari kata “Jana, Yajni dan Jinayah” yang berarti 

memetik, dosa atau kesalahan. Jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil 

perbuatan seseorang yang buruk apa yang diusahakan. Pengertian Jinayah 

secara istilah Fuqahase bagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir 

Audah, Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara’ baik 

perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainya.43  

Fiqh Jinayah secara bahasa dan istilah sebagaiman yang dikutip dari 

Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan 
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Jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha, yafqahu, 

fiqhan, yang berarti mengerti, paham44.  

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fikih 

jinayah itu adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah 

perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-

dalil terperinci. 

Pengertian fikih jinayah tersebut di atas sejalan dengan pengertian 

hukum pidana menurut hukum positif. Menurut Muslich bahwa hukum pidana 

adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.45 Bahwa 

yang dimaksud dengan jinayat perbuatan yang memiliki dampak bahaya, baik 

berupa jiwa, harta maupun kehormatan. 

Pengertian Jinayah disamakan dengan Jarimah, dalam bahasa berasal 

dari kata Jaroma berati usaha dan bekerja yang tidak baik.46 Maka Jarimah itu 

adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran , keadilan dan jalan yang 

lurus (Agama).47  

Pengertian jarimah menurut al-Mawardi ialah perbuatan-perbuatan 

yang dilarang oleh syara’ yang diancam hukuman had atau ta’zir. Kata 

Jarimah dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan pidana, kata lain yang 

sering digunakan sebagai pidana istilah Jarimah ialah dari kata Jinayah. Hanya 

dikalangan fuqaha istilah Jarimah pada umumnya digunakan untuk semua 

                                                           
44 Ahmad Mawardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika,  2004). hlm. 1. 
45 Imaning Yusuf, lo cp.cit,. hlm 39. 
46 Muhammad Abu Zahrah, Al jarimah wa al-Uqubah  fi Al Fiqh Al Islamiy. (Jakarta: 

Maktabah Al Angelo Al Mishriyah). hlm. 22.  
47 Ibid.hlm. 21. 
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pelanggaran terhadap perebuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik 

mengenai jiwa atau pun lainnya.48  

Pengertian Fiqh Jinayah tersebut sejalan dengan pengertian hukum 

pidana menurut hukum positif, musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad 

mengemukakan hukum pidana adalah meengenai delik yang diancam 

mengenai hukuman pidana. Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah 

serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan aturannya.49  

Fiqh Jinayah dinamakan juga hukum pidana islam yaitu segala 

ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang 

dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani oleh 

hukuman, dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan hadist.50    

Dalam mempelajari hukum Islam, orang tidak bias melepaskan diri 

dari mempelajari sepintas lalu Agama Islam, karena hukum Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW. merupakan bagian dari 

Agama Islam, dalam arti luas (yang akan menjelaskan kelak dalam 

membicarakan hukum Islam).51  

L. Sumber-sumber Hukum Islam 

Sumber-sumber hukum Islam yaitu: 

a. Al-Qur’an 

                                                           
48 Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah I. (Palembang: Rafah Press, 2009). hlm. 2. 
49 Musthafa Abdsullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana. (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1983), hlm. 9-8.   
50Ali Zainudin, Pengantar Hukum Islam di Indonesia.(Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 

 hlm. 1. 
51Mohd. Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya 

Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di  Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 
hlm. 3. 
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Al-Qur’an adalah kumpulan wahyu Allah SWT. yang disampaikan 

kepada umat dengan prantara Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an sebagai 

sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap, 

untuk memperjelas dari Al-Qur’an ini maka selalu didapati dalam Sunnah 

Nabi, bagaimana memakai atau melaksanakan hukum yang tercantum 

dalam Al-Qur’an.52 

b. Hadis Rasulullah SAW. 

Sunnah atau Hadis Rasulullah ialah orang hidup (kebiasaan) dan arti 

hadis ialah cerita. Maksud sunnah atau hadis dalam Fiqh ialah himpunan 

ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang didiamkan 

Rasulullah SAW. Yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam yaitu perkataan 

(qauli), perbuatan (fiil ) dan hal-hal yang didiamkan (taqrir atau sukut) 

Nabi Muhammad SAW.53 

c. Ijtihad (Ra’yi) 

Ijtihad yaitu berusaha Sungguh-Sungguh mempergunakan dana dan 

adaya terutama kemampuan intelektual serta menyelidiki dalil-dalil hukum 

dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur’an dan Hadis kemudian menarik 

garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu misalnya 

berijtihad dari Al-Qur’an kemudian mengalihkan garis-garis hukum 

kewarisan Islam dari padanya.54 

d. Qiyas  

                                                           

 52Ibid, hlm.  61. 
53Ibid, hlm. 69.  
54Ibid, hlm 93. 
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Secara terminologis, qiyas yaitu menjelaskan hukum suatu masalah 

yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah 

diketahui hukumnya melalui nash (Al-Qur’an atau Sunnah. Sedangkan 

menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, qiyas yaitu menyamakan 

cabang dengan yang pokok (ashl) di dalam suatu hukum disebabkan 

berkumpul ilat (sebab) yang sama antara keduanya.55 

e. Ijma’ (Ijmali) 

Menurut Ilmu bahasa, Ijma artinya mengumpulkan, menurut Ilmu 

Fiqh artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama Fiqh) 

Islam dalam satu masalah dalam satu masa dan wilayah tertentu (territorial 

tertentu) serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah SAW. Ijma ada setelah Nabi wafat.56 

M. Asas-asas Hukum Pidana Islam 

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang 

mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya: 

a. Asas Legalitas 

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada 

pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang 

mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Al-Qur’an pada surat Al-Isra (17) 

ayat 15 dan dihubungkan dengan anak kalimat dalam surat Al-An’am (6) 

ayat 19. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur’an 

diturunkan. 

                                                           
55Mardani, Ushul Fiqih (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)  hlm. 178. 
56 Mohd. Idris Ramulyo, op.cit., hlm. 74 
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b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain 

Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur’an 

(6:164, 35:18, 39:7, 53:38, 74:38). Dalam ayat 38 surat Al-Muddatstsir 

(74) misalnya dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia 

kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang 

dibuat oleh orang lain. (QS. 74:38). 

c. Asas praduga tidak bersalah 

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak 

boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut di atas, dapat 

ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh 

melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim 

dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan tegas 

kesalahan orang itu.57 

N. Pengertian Alternatif Disputes Resolution Dan Cooperative Disputes 

Resolution  

Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikenal dengan 

sebutan alternative dispute resolution (ADR) atau cooperative dispute  

resolution (CDR) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia  mekanisme 

Alternatif penyelesaian sengketa ‘(MAPS) di Indonesia dikenal dengan 

lembaga APS diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Abitrase dan 

alternatif penyelsaian sengketa. Lembaga-lembaga  tersebut dipergunakan 

                                                           
57 Muhammad Daud Ali,  Hukum Islam (Jakarta: Rajawali pers, 2012) hlm 131-132. 
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untuk menyelsaiakan sengketa yang mengunakan jalur luar proses peradilan. 

Sifat dari keputusan yang dicapai dari pihak-pihak adalah win-win solution.  

Kemudian dalam ADR terhapat berbagai pilihan mekanisme 

penyelesaian sengketa seperti  Negosiasi, mediasi, atau konsilasi Arbitrase,  

sedangkan dalam CDR  tidak mengenakan pada pilihan mekanisme, melainkan 

pada kerja sama (sifat ko-opratif ) para pihak yang bersengketa untuk duduk 

bersama menyelsaiakan sengketa mereka. Mekanisme  mana yang cocok 

sehingga dapat dipergunakan sepenuhnya kepada para pihak yang sengketa . 

Baik antara ADR dan CDR diartikan sebagai Alternativ to letigation 

tetapi sering juga diartikan sebagai Alternativ to A djudication . Pengertian 

antara dua istilah yang terahir ini berbeda ,kalau ADR atau CDR diartikan 

sebagai Alternative  to legation atau pilihan kepengadilan, maka  seluruh 

mekanisme yang dipergunakan diluar pengadilan, seperti abitrase, negosiasi, 

dan mediasi  termasuk dalam bagian ADR atau CDR.  Kalau ADR atau CDR 

diartikan sebagai alternative to adjudicatiaon, maka mekanisme yang bersifat 

non – adjudition (tidak termasuk litigasi dan abitrase) merupakan bagian dari 

ADR.58 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 Kun Budianto . Kemaheran hukum penyelsaian sengketa.  hal 321  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Letak Geografis Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam 

Kabupaten Ogan Komring Ilir  

Desa Rimba Samak kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten 

Ogan Komring Ilir  adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan 

Pangkalan Lampam  Kabupaten Ogan Komerin Ilir Provinsi Sumatra 

Selatan luas wilaya ini lebih kurang 200 km, dari ibu kota provinsi 

Sumatra Selatan  Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam 

Kabupaten OKI berbatasan  dengan : 

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet masyarakat  

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun karet  masyarakat   

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa  Air Pedara  

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Batu.  

 Dengan  jumlah penduduk 2304 jiwa, yang terdiri dari, kepala 

keluarga, ibu rumah tangga, remaja dan anak-anak.  Sedangkan jumlah 

masyarakat di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam 

Kabupaten OKI  berdasarkan jenis dapat dilihat berdasarkan table berikut 

ini :  
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TABEL :1 

Jumlah penduduk berdasarkan jenisnya 

Jenis penduduk Jumlah Penduduk % 

1. Kepala 
keluarga 

2. Laki-laki 
3. Perempuan 

492 
p1015 
1289 

21,35% 
44,05% 
55,94% 

 2304 100% 

 Sumber data : Dokumentasi  Desa, tahun 2011-2015 

Tabel diatas dapat diketahui jumlah kepala keluarga di Desa Rimba 

Samak  Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI, yang terdiri dari 

kepala keluarga,  492, laki-laki 1015 dan perempuan 1289.  

B. Kondisi Masyarakat Dan Struktur Pemerintahan 

Masyarakat Desa Rimba Samak kecamatan Pangkalan Lampam 

Kabupaten OKI boleh dikatakan sangat  Maju, hal ini dapat dibuktikan bahwa 

di Desa ini sudah maju  ada listrik sehingga kemajuanya teknologi  seperti  

Televisi, HP, komputer, dan alat media dan teknologi lainya, yang dapat 

dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak ketinggalan imformasi. 

Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam  Kabupaten OKI 

sudah ada  Kantor Kepala Desa dan Kator Badan Pengurus Desa (BPD), yang 

khusus untuk melayani masyarakat dan kebutuhan administrasi masyarakat 

setempat dalam menjalankan tugas  pemerintahan Desa, Lembaga Keamanan 

Masyarakat Desa (LKMD), Alhamdulilah Desa kami ini sudah mendapatkan 

bantuan   Air Pam dari Bupati OKI,  sehinggah sangat membantu masyarakat 
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jika  musim kemarau datang agar mempermudah  mendapatkan sumber air 

bersih. 

 Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya  sehari-hari dibantu oleh 

sekertaris Desa dan kaur pemerintaha  dan dibantu RT, dalam menjalankan 

tugasanya didalam Desa Rimba Samak kecamatan Pangkalan Lampam 

Kabupaten OKI. Untuk lebih jelasnya struktur pemerintahan Desa Rimba 

Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI dapat dilihat  

sebagian berikut ini : 

C. Struktur pemerintahan Desa Rimba Samak 

 

 

 

          

 

         

      

 

          

 

 

          

          

 

 

Kepala Desa 

Nasution  

Sekertaris PLH 

Bastoni  

  Kaur pemerintahan 

Bastoni 

Lembaga Adat 

H. Saat 

Kaur Umum 

Rahman S.Ag 

Kadus 

Emi, S.pd 

Ketua LPM 

Gani .RosakM.Pdi 

Kaur pembangunan 

Sukri. S.Ag 

Ketua keamanan 

 Jono 

Ketua BPD 

Widodo 

Ketua Karang taruna 

 Kasirom 
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D. Data Ekonomi  

Masyarakat  Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam  

Kabupaten OKI yang berjumlah 2304  jiwa dan terdiri dari  492 kepala 

keluarga, itu dalam memenuhi kebutuhan kehidupan  sehari-hari adalah 

bekerja sebagai petni karet  pedagang, kuli, Pegawai Nergri sipil dan lain-

lain. Untuk lebih jelas dapat dirincian sebagai berikut : 

Tabel :2 

Sumber  perekonomian  masyarakat Desa Rimba Samak Kecamatan 
Pangkalan Lampam Kabupaten OKI  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Dokumentasi  Desa, tahun 2011-2015 

Selanjunya dalam hal permasalahan akses keluar Desa atau 

transportasi dikatakan lancar atau cukup baik. Hal ini Desa Rimba Samak 

Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI ini mempunyai satu jalur 

trnsportasi  yaitu jalur darat, dimana melalui  jalur darat dapat mengunakan 

kendaraan bermotor, kendaraan bermobil untuk lebih jelas dapat diliat  tabel 

berikut : 

 

NO Jenis mata pencarian Jumlah 

1 Pegawai Negri sipil  10 

2 Polisi / TNI  3 

3 Bidan  12 

4 Petani  2000 

5 Pedagang  10 

6 Pegawai Swasta  5 

 Jumlah 2030 
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Tabel: 3 

Sarana transportasi yang dimiliki masyarakat Desa Rimba Samak 
Kecamatan pangkalan Lampam Kabupaten OKI  

 Sumber data : Dokumentasi  Desa, tahun 2011-2015 

Dari data tabel diatas dapat dilihat masyarakat Desa Rimba Samak 

Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI dalam hal transportasi tidak 

mengalami hambatan dalam hubunga antara kecmatan dan desa-desa  yang 

ada disekitarnya  guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat 

Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI.  

Pendidikan adalah salah satu sarana dan wahana untuk menunjang 

kecerdasan dan Ilmu pengethuan masyarakat, baik di daerah perkotan mau 

pun daerah perdesan dalam satu bangsa. Demikian juga  bagi  masyarakat 

yang ada di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten 

OKI, pendidikan merupakan persoalan yang dapat diutamakan. Berkaitan 

dengan hal tersebut masyarakat, Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan 

Lampam Kabupaten OKI, telah memiliki sarana pendidikan baik tingakt TPA 

/ TK, SD dan SMP.  

Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi sudah ada di Ibu kota 

Kabupaten sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan 

NO Jenis Transportasi JUMLAH 

1 Mobil 100 

2 Motor 500 

3 Sepeda 10 
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keperguruan Tinggi merka harus melanjutkan keibu Kota kabupaten dan Ibu 

Kota Provinsi Palembang. Untuk lebih rinci dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4 

Sarana pendidikan di Desa Rimba Samak Kecamatan pangkalan 
Lampam Kabupaten OKI 

NO Sekolah Negeri Swasta Jumlah 

1 TK/TPA - 1 1 

2 SD 1 - 1 

3 SMP 1 - 1 

4 JUMLAH 2 1 3 

 Sumber data : Dokumentasi  Desa, tahun  2015 

Adapun untuk  tingkat pendidikan masyarakat Desa Rimba Samak 

Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI adalah beragam, mulai dari 

tamatan SD, SMP, SMA, MA, dan perguruan tinggi untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5 

Tingkat pendidikan masyrakat Desa Rimba Samak Kecamatan 
pangkalan Lampam Kabupaten OKI 

 Sumber data : Dokumentasi  Desa, tahun   2014-2015 

NO TINGKAT PENDIDIKAN Frekuensi % 
1 Perguruan Tinggi 50 3,22% 

2 Sekolah Menegah Atas  150 9,67% 

3 Sekolah Mengah Pertama  250 16,12% 
4 Sekolah Dasar   300 19,35 
5 TKA 100 6,45% 
6 Tidak Sekolah  150 9,67% 
7 Lain –Lain  550 35,48% 

 Jumlah 1550 99,99% / 100% 
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E. Keagamaan Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat 
  

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Rimba Samak Kecamatan 

Pangkalan Lampam Kabupaten OKI, seluruhnya beragama Islam. Dengan 

besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam maka telah disiapkan sarana 

peribadatan yaitu Masjid dan Musolah yang terletak dalam dususn  selain 

digunkan ibadah shalat berjemah juga sering  rutin juga sering digunakan 

untuk Ibu-Ibu pengajian Al-Quran dan lain-lain.   

Masyarakat yang dianggap ulama adalah pembuka agama seperti P3N 

dan pemuka Agama yang lainya. Adapun kegiatan yang merka lakukan  yaitu 

menjadi imam di Masjid  dan megurusi Jenazah, syukuran anak, penghulu 

Nikah  serta menyelgarakan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, 

Isro,Mi, raj, Nuzul Quran Panitia Idul Fitri dan Adha serta menyelgarakan 

kegiatan Agama lainya. Upaya meningkatan kegiatan Agama didalam 

masyarakat, aktivitas dalam bentuk pengajian ibu-ibu pada hari Jum,at. Ada 

pun pengasuh uztad Dumyati dan uztad Seriyanto dan Uztad Muhammad.  

Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI, 

dalam meningkatkan dan mencerdaskan masyarakat  telah didirikan SD Negri 

(SDN)  dan juga didirikan PAUD dan TKA dan juga didirikan (SMPN)  

mengenai pendidikan masyarakat Desa ini rata-rata tamat sekolah Dasar, 

namun ada juga yang menamatkan sekolah menengah atas (SMA) dan 

perguruan Tinggi. 
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F. Mata Pencarian Penduduk  

Masyarakat Desa Rimba Samak Pada umumnya bekerja sebagai 

petani karet, pedagang, wirasuwasta, buruh dan lain sebagainya. untuk lebih 

jelasnya dapat diliat table dibawa ini 

Tabel 6 

Mata pencarian penduduk Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan 

Lampam Kabupaten OKI 

NO  Mata pencarian  Jumlah Persentasi 

1 Petani karet  1421 70% 

2 Pedagang  203 10% 

3 Pegawai Negri sipil 203 10% 

4 Wiraswasta  102 5% 

5 Buruh  101 5% 

 Jumlah  1550 99,99%/100% 
 Sumber data : Dokumentasi  Desa, tahun   2014-2015 

  Berdasarkan tabel diatas menunjukan, bahwa pada umumnya 

kehidupan Masyarakat Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan lampam  

Kabupaten OKI. Adalah tergantung pada sector  pertanian. Popolasih petani 

di Desa ini cukup Besar, yaitu (80%)  tergantung pada petanian karet 

sebagaimana yang telah di kemukakan sebelumnya petani merupakan tulang 

punggung untuk menjamin kelangsungan hidup di Desa Rimba Samak 

Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI. 

Keterbatasan mereka mempunyai dana untuk mengelolah lahan, 

pertanian mengakibatkan sebagai Masyarakat Desa Rimba Samak Kecamatan 

Pangkalan Lampam Kabupaten OKI, di dalam petani masih menggunakan 
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cara tradisonal terutama  dalam menglolah ladang perkebunan karet dan 

semuanya dikerjakan oleh tenaga manusia, sehingga hasilnya cukup 

memuaskan. Namun cukup untuk kehidupan Masyarakat sehari-hari. 

Sektor pertanian karet adalah penghasilan. Masyarakat Desa Rimba 

Samak terbesar dari pada sektor lain yang lainya, selain itu Nilai hasil jualnya 

perkebuan karet mempunyai makna tersendiri bagi setiap Masyarakat.      
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BAB IV  

PEMBAHASAN  

A. Proses  Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 

Bermotor Di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam 

Kabupaten Ogan Komring Ilir (OKI)  

Adapun pejabat atau pihak yang berwenang menyelesaikan kasus 

pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak kecamatan Pangkalan 

lampam Kabupaten OKI yang menempuh upaya “Damai” dapat dijelaskan 

sebagai berikut, dalam pasal 1 a. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang pemerintahan Desa dikatakan, bahwa: 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, dan 

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam rangka pembinaan dan ketentraman dan  ketertiban 

masyarakat, maka Kepala Desa mempunyai hak dan wewenang utama dalam 

upaya untuk menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor, masalah-

masalah yang timbul di Desanya sesuai dengan batas wewenang dan 

kemampuannya. Kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu 

masalah yang biasanya  ditangani oleh Kepala Desa serta aparat pemerintahan 

Desa. 
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Kepala Desan selalu dibantu oleh perangkat Desa Dalam 

menyelesaikan upaya mendamaikan kedua pihak yang bersengketa tentang 

pencurian kendaraaan bermotor, selalu memintak bantuan dari beberapa 

orang anggota pengurus pemerintahan Desa. Dengan demikian di Desa 

Rimba Samak, selain  Kepala Desa, pihak lain yang juga diberi wewenang 

untuk menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor adalah para 

anggota pengurus LMD. Adapun pengurus LMD itu sendiri terdiri dari aparat 

pemerintah Desa, pemuka Masyarakat dan pemuka Agama dan pemuka Adat.  

Menurut undang-undang Desa masalah musyawarah pasal 1  ayat (5) 

tahun 2014 yang berbunyi: 

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis.  

 
Dalam upaya “Damai” tersebut, diadakan musyawarah  dan mufakat 

diantara orang-orang yang tergabung dalam kelompok perdamaian itu.  

Musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk menemukan strategi atau taktik 

yang tepat, agar upaya “Damai” yang mereka jalankan dapat berhasil dengan 

baik. Kegiatan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 27 Bab 1 S.Tj tentang 

peradilan Adat, yang menyatakan bahwa  

“ jika terjadi sumbang didalam dusun, maka perkara itu tidak 
boleh diputuskan oleh pesira, melainkan perkara itu hendaklah 
dibawa kepada rapat besar (hukum Raja)”. 
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Ketentuan tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa setiap ada 

permasalahan dalam sebuah Desa, maka hendaknya di selesaikan dengan cara 

musyawarah mufakat diantara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan 

kasus tersebut. Dan seseorang pesirah tidak dibolehkan untuk memutuskan 

perkara tersebut, tampa melibakan para pihak yang bersengketa dan aparat 

pemerintahan Desa  lainya.  

Pada hakikanya upaya “Damai” untuk menyelesaikan kasus pencurian 

kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak, termasuk dalam lembaga 

musyawarah Adat. Dalam prakteknya, pejabat atau pihak-pihak yang 

berwenang menyelesaiakan kasus pencurian kendaraan bermotor secara 

“Damai” di Desa Rimba Samak adalah : 

1. Kepala Desa 

2. Kepala Adat  

3. Aparat pemerintahan Desa Lainya  

4. Pimpinan lembaga Kemasyarakatan  

5. Pemuka Masyarakat  

6. Pemuka Agama      
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Melakukan 
Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor  Dengan Cara 
Damai 

Sebelum membahas faktor penyebab dipilihnya  cara “Damai”  oleh 

masyarakat Desa Rimba Samak dalam penyelesaian kasus pencurian 

kendaraan bermotor.  Terlebih dahulu kita harus  mengetahui kedudukan 

”Damai” itu sendiri bagi masyarakat Desa Rimba Samak. Cara “Damai” ini 

merupakan Adat yang berlaku di Desa Rimba Samak. Hal ini yang 
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dikemukakan oleh kepala Adat Desa Rimba Samak, H. Saat,59 menurutnya, 

penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu 

bagian dari beberapa kasus yang lainnya,  seperti perkelahian, pertengkaran, 

penipuan dan sebagainya, yang terjadi di Desa Rimba Samak yang  

diselesaikan dengan cara “Damai”  dan kebiasaan dalam menyelesaikan kasus 

pencurian kendaraan bermotor itu melalui dengan cara ”Damai” yang 

dinyatakan  oleh Ketua  Adat  Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan 

lampam Kabupaten OKI,  ini sudah menjadi Adat atau  tradisi masyarakat 

setempat dalam menyelesikan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 

cara “Damai.60   

Adapun latar belakang atau hal-hal yang menjadi Faktor pendorong 

bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus pencurian kendaraan 

bermotor untuk menyelesaikannya kasus tersebut dengan cara “Damai” 

adalah: 

1. Karena kurang mengtahui prosedur pengadilan  

2. Karena tidak ingin menemui kesulitan  

3. Karena adanya rasa  saling menghormati antara satu keluarga dengan 

keluarga yang lainnya. 

  Ketiga pendapat di atas kemukakan oleh beberapa orang. Warga 

masyarakat Desa Rimba Samak. menurut Mansur  (korban pencurian), bahwa 

faktor pendorong pihak yang bersengketa dalam kasus pencurian kendaraan 

                                                           

 
59

 Sumber : wawancara dengan H.saat pada tanggal 19 Agustus 2015 
60

  sumber : wawancara Muhammad  Dani pada  tanggal 20 Agustus 2015 
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bermotor menyelesaikan kasus dengan cara “Damai” adalah mereka tidak 

ingin menemui kesulitan. 

 Keadan ini dapat dipahami dan sesuai dengan tabiat manusia secara 

umum menginginkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Maka adalah 

wajar jika masyarakat Desa Rimba Samak yang bersengketa, banyak yang 

memilih upaya “Damai” tersebut. Apalagi upaya “Damai”  itu telah menjadi 

Adat istiadat atau tradisi di Desa ini.61   

Menurut  Murjani (korban pencurian ), upaya “Damai” itu dipilih 

karena untuk saling menghormati antara sesama masyarakat. Maksudnya 

adalah persaudaraan yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat dan 

menganggap bahwa satu Desa itu adalah saudara atau kerabat, baik kerabat 

dekat dalam arti keluarga ataupun kerabat jauh dalam arti tetangga dan semua 

warga masyarakat Desa Rimba Samak.62 Diwakilkan kepada aparat 

pemerintahan Desa dan Ketua Adat yang berpengalaman dalam penyelesaian 

perkara yang terjadi sebelumnya.  

Upaya “Damai” yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus pencurian 

kendaraan bermotor, tersebut,merupakan sudah menjadi Adat istiadat Desa 

Rimba Samak dalam menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor. 

Sedangkan tersangka datang sendiri untuk menjelaskan permasalahan ini  

kepada kepala Desa agar masalah ini bisa diselesaikan dengan cara “Damai” 

dan Musyawarah. Adapun korban datang juga untuk menjelaskanya 

permasalahannya, kepada kepala Desa dan perangkat Desa lainya. 
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 sumber: wawancara Mansur pada tanggal 20 Agustus 2015 
62

 sumber:wawancara Murjani pada tanggal 21 Agustus 2015 
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Dari masing-masing pihak sudah menjelaskan permasalahannya, 

adapun  kepada Kepala Desa sudah mendengarkan penjelasan dari masing-

masing pihak, adapun upaya kepala desa untuk menyelesaikan permasalah ini 

ada dua upaya yang ditempuh oleh kepala Desa dalam penyelesaian kasus 

pencurian kendaraan bermotor dengan cara “Damai” yaitu:  

Berdasarka hasil wawancara dalam kasus pencurian kendaraan 

bermotor ada tahun 2015 dengan upaya damai dan diselesaikan oleh Kepala 

Desa.    

Adapun cara perdamaian di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan 

Lampam Kabupaten OKI sebagai berikut: 

 Pihak tersangka  yang didampingi oleh kepala Desa mendatangi pihak 

korban untuk berdamai adapun cara damainya ialah, pihak tersangka 

mengembalikan semua barang curian kepada pihak korban sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

Apabila usulan yang diajukan oleh masing-masing pihak,  telah disetujui 

maka upaya Damai ini dianggap berhasil, adapun untuk mencapai 

kesepakatan tersebut,  maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

a. Adapun Pihak harus memberikan sejumlah uang yang telah menjadi 

kesepakatan bersama dan mengembalikan barang hasil curian, dan 

didampingi oleh kepala Desa untuk mendatangi pihak korban  untuk 

berdamai. 

Adapun orang-orang yang dikembalikan  barang hasil curianya dan 

disetai sejumlah uang  ialah:  
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1. Sodli  

2. Murjani  

3. Mansur  

4. Samari  

5. Dedek 

6. Sudin  

7.  Hadi  

8. Bahri  

9. Wahab  

10. Mat sani 

b. Adapun pihak-pihak  yang harus dikembalikan baranya oleh tersangka 

dalam pencurian  kendaraan  motor, dan didampingi oleh kepala Desa  

untuk  mendatangi pihak korban untuk berdamai  mengbalikan  barang  

yang dicurinya sesuai dengan kesepakatan.  

Adapun orang-orang yang dikembalikan baranganya saja   ialah: 

1. Jailani  

2. Amzah  

3. Sukri  

4. Asmani  

5. Soleh    

Apabila syarat-syarat yang diajukan  oleh  pihak korban  tidak dikabulkan 

atau tidak diterima maka pihak korban akan memperpanjang permasalahan 

ini kepada pihak yang berwajib (kepolisian). 
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Dari kedua cara “Damai” tersebut diatas dapat di artikan bahwa cara 

ini sudah berlaku di Desa Rimba Samak, dan pihak tersangka sudah setuju 

untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati diatas. Tanpa  tidak  

adanya surat perdamaian.  Karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk 

berdamai. Maka menurut adat Desa Rimba Samak ini sudah sah. Dalam 

menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor  tanpa adanya surat 

perjanjian  ini sudah diangap sah.  

Untuk mengetahui jumlah kasus yang di tempuh dengan cara 

“Damai” dalam  pencurian kendaraan bermotor   yang berlaku   Desa Rimbah 

Samak pada tahun 2015, dapat dilihat tabel sebagai berikut: 

Tabel  7 
Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Cara Perdamai 
Di Desa Rimba Samak 

No Jumlah 
Kasus 
Tahun 
2015 

Cara Damai Mengembalikan 
Barang dan Memberi 

Uang 

Mengembalikan 
Barang Saja 

1. 15 15 10 5 

 Jumlah 15 10 5 
 (Sumber :Dialog dari hasil wawancara). 

Berdasarkan tabel di atas, dari 15 kasus pencurian kendaran bermotor 

yang terjadi di Desa Rimba Samak pada tahun 2015 yang diselesaikan dengan 

upaya “Damai” diketahui 10 kasus yang diselesaian dengan upaya “Damai” 

dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan secara bersama-sama. 

Dan 5 kasus pencurian diselesaikan dengan upaya “Damai” tanpa adanya 

syarat apa pun, dan mengembalikan barang hasil curianya.  
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 Dari keterangan ini, ternyata hampir semua penyelesaian kasus 

pencurian kendaraan bermotor yang diselesaikan dengan upaya “Damai” 

Manfaat Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Desa Rimba Samak 

Terhadap Upaya Damai Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian 

Kendaraan Bermotor. 

 Yang terlibat langsung dalam proses “Damai” dalam penyelesaian 

pencurian kendaraan bermotor bahwa ada menfaat upaya “Dalam 

penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor yang dirasakan oleh pihak 

yang pekara adalah:63 

1. Tidak menimbulkan sikap saling dendam di antara pihak yang berdamai 

2. Menghemat biaya 

3. Putusan hasil upaya Damai segera diselesaikan 

Adapun para pihak yang menjadi mediator adalah kepala Desa  dalam 

memutuskan permasalahan pencurian kendaraan bermotor. “Damai” 

merupakan sistem penyelesaian masalah yang sangat intensif, namun didalam 

upaya “Damai” itu sendiri terdapat menfaat dan mudharatnya bagi 

masyarakat Desa Rimba Samak. Diantara menfaat adalah menpererat 

ukhuwah Islamiah sesama warga dan masyarakat menciptakan rasa aman dan 

nyaman, tidak ada unsur rasa dendam antara sesama warga dan masyarakat 

dan membantu aparat keamanan dalam menciptakan keamanan warga 

masyarakat. Adapun mudharatnya adalah timbulnya rasa tidak takut untuk 

melakukan pencurian.   
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 sumber,wawancara pak H. Soleh. pada tanggal 25 Agustus 2015 
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Apabila dilihat dampak-dampak tersebut, maka upaya “Damai” yang 

dilaksanakan untuk menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor di 

Desa Rimba  Samak, memang diupayakan agar tidak merugikan piha-pihak 

yang bersengketa, Faktor yang terjadi atau penyebab terjadi pencurian 

kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak. Adapun keadaan-keadaan yang 

berkaitan denga lokasi pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba Samak 

yaitu: 

1. Lokasi di dalam Desa    

Dimana masyarakat meletakkan kendaraannya didalam toko hanya  

memakai kunci gembok biasa sehingga mudah pencuri untuk membobol 

kunci tersebut, sehingga dia mudah untuk melakukan pencurian kendaraan 

bermotor, dan  tidak diadakan jaga malam, sehingga mudah  untuk 

mencuri karena kurangnya ketat penjagaan malam sehingga mudah untuk 

dicuri. 

2. Lokasi di kebun masyarakat 

Adapun dikebun  sering juga terjadi pencurian kendaraan bermotor 

karena masyarakat untuk pergi memantang karet itu menggunakan 

kendaraan bermotor sehingga mudah pencuri untuk melakukan pencurian 

karena tidak ada penjagaan. Dan masyarakat pun mengunci motornya 

hanya memakai kunci biasa sehingga mudah si pelaku untuk 

melaksanakan pencurian. 

3. Keamanan di Desa dan diperkebunan   
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Berdasarkan keadaan yang berkaitan dengan keadaan perkebunan 

karet dan tempat rumah masyarakat  kurangnya  keamanan  karena tidak 

diadakan penjagaan malam sehingga mudah pelaku untuk melakukannya  

itu pun  dia melakukan di saat-saat masyarakat sedang tidur malam,  

kurangnya penjagaan  terhadap kendaraannya itu pemilik hanya  

mengunakan kunci gembok biasa sehingga mudah untuk melakukan 

pencurian. 

Adapun keamanan dikebun juga  kurang karena masyarakat hanya 

mengunakan kunci biasa untuk mengunci motornya, sehingga mudah 

orang  untuk melakukan pencurian.  

Melihat keadaan di atas  maka kesempatan bagi masyarakat Desa 

Rimba Samak yang lainya untuk mencuri sangat besar. Disamping 

keadaan yang telah disebutkan di atas, faktor lainya yang penyebabkan 

sebagain masyarakat Desa Rimba Samak melakukanya pencurian: 

a. Faktor kurangnya pemahaman terhadap ajaran Agama 

Manusia secara umum mempunyai dua kebutuhan primer, yaitu 

kebutuhan materil dan kebutuhan spritual. Kebutuhan materil adalah 

kebutuhan manusia secara lahirnya dan bersifat sementara demi  untuk 

memenuhi kebutuhan hidup selama di dunia dan di akhirat. Kebutuhan 

spritual adalah kebutuhan manusia terhadap sesuatu yang menuntut dan 

membimbing jalan hidup manusia, yankni jalan kearah kebaikan yang 

sesuai dengan ajaran Agama. 
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Agama merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang 

telah dianugrahkan oleh Allah SWT untuk menjadi pegangan  dan 

pedoman dalam hidupnya. Disamping itu Agama berfungsi sebagai alat 

pengukur benara atau tidaknya segala sesuatu yang dikehendaki dan 

dilakukan oleh naluri indra perasan dan akal pikiran. Apabila  

kebutuhan baragama itu betul-betul telah menjadi bagian keyakinan dan 

kepribadian seseorang, maka keyakinnya itulah akan menjadi pengawas 

dalam segala tindakan,  perkatan dan perasaan. 

Dengan demikian manakalah Agama sebagai petunjuk dalam 

menentukan arah dari prilaku seseorang. Bagi orang yang kuat imannya ia 

meletakan perkatan dan perbuatannya dibelakang perasanya, didalam  arti 

berfikir dahulu sebelum berbuatan. 

 Seperti halnya dikemukakan oleh Bapak Nasution, menyatakan 

bahwa salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Desa 

Rimba Samak, adalah kurangnya pemaham dan pengamalan masyarakat 

terhadap ajaran Agama.  Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:64 

Tabel  8 

Pengetahuan dan Pengamalan Masyarakat Desa Rimba Samak yang 
Mengatahui Hukuman Pencurian tapi Tidak Diamalkanya. 

No Alternatif Jawaban Frekuensi (N) Prsentensae (%) 

1 Tahu Tapi Tidak Mengamalkan 3 25 % 

2 Tidak Mengamalkan 7 75 % 

 Jumlah 10 100 % 

(Sumber : Data lapangan Desa Rimba Samak)  
                                                           

64
 Wawancarai Bapak  kepala Desa  Nasution Rimba Samak tanggal  20 Agustus 2015 
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Dari tabel diketahui, bahwa 25%  yang mengetahui tapi tidak 

mengamalkan, dan 75% yang sama sekali tidak mengtahui faktor 

pengetahuan dan pengamalan terhadap ajaran Agama sangat minim, pada 

masyarakat Desa Rimba Samak yang melakukan pencurian. 

1. Faktor lingkungan  

Desa Rimba Samak adalah sebuah Desa yang dalam kurun waktu 

12 tahun terahir ini termasuk Desa yang berkembang Kecamatan 

Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini ditandai 

beberapa hal, antara lain masuknya jaringan listrik, pengaspalan jalan 

sebagai sarana transportasi, pembangunan peribadatan, dan pendirian 

sekolah SMP. 

Sebagai Desa yang baru mengalami masa transisi, maka Desa ini 

banyak mengalami perubahan-perubahan dan mulai meninggalkan Adat-

istiadat yang menjunjung selama sangat menjunjung Adat-istiadat, 

sehingga dimana-mana timbul beberapa macam hal yang bersifat negatif, 

seperti pencurian, minuman keras, berjudi pergaulan bebas, kekerasan dan 

lain sebagainya.  

Hal ini juga dikemukan oleh  Jono (ketua keamanan ), menurut 

keadaan masyarakat Desa Rimba Samak saat ini keberada pada titik yang 

mengkhawatirkan,  oleh sebab itu peranan dari semua elemen yang ada  di 

Desa ini sangatlah dibutuhkan, demi menjaga kerukunan dan ketentraman 

serta keutuhan Desa. Lebih lanjut ia menambah maraknya pencurian 

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat yang membuat aparat 
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pemerintahan Desa, pencurian kendaraan bermotor ini sering terjadi pada 

saat malam hari baik itu dilakukan dengan cara membobol kunci tokoh 

rumah warga itu sendiri atau dengan cara mengabil di tempat perkebunan 

karet tempat warga memantang parah.65  

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Alman (staf urusan umum 

Desa Rimba Samak ) bahwa terjadinya tindakan melawan hukum ini salah 

satu penyebab pengaruh lingkungan sekitar tempat masyarakat, seperti 

hasil dari pencuri kendaraan bermotor tersebut  digunakan untuk  berpesta 

pora.  

Tabel 9 
Keinginan, Pengaruh Pergaulan dan Pengaruh Lingkungan Tempat 

Tinggal Masyarakat Rimba Samak Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI 

 (Sumber: Data lapangan Desa Rimba Samak) 66 

Membeli Minuman Keras, Hend Phone, TV Dan Elektronik 

Lainya. Untuk lebih jelasnya mengenai seberapa besarnya pengaruh 

lingkungan terhadap pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Rimba Samak pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Dari tabel di atas diketahui, bahwa dari 4 orang responden yang 

pernah melakukan pencurian 25% karena keinganan sendiri 25% karena 
                                                           

65
 sumber: wawancara ketua keamanan Bapak Jono pada tanggal 26 Agustus 2015 

66
 sumber: wawancara staf urusan umum Desa Rimba Samak oleh Bapak Alman pada 

tanggal 27 Agustus 2015 

No Alternatif Jawaban Frekensi (N) Presentase(%) 
1 Karena Keingian Sendiri 3 30 
2 Karena Pengaruh Pergaulan  2 20 
3 Karena Pengaruh Lingkungan  5 50 

 Jumlah 10 100 
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pengaruh lingkungan dan 50% karena pergaulan. Berdasarkan tabel diatas, 

jelas bahwa faktor yang sangat dominan penyebab terjadinya pencurian 

kendaran bermotor masyarakat Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan 

Lampam Kabupaten OKI. 

Faktor lain penyebab terjadi pencurian kendaraan bermotor Desa 

Rimba Samak juga dominan adalah kurangnya penjagaan di areal 

perkebuanan karet dan di desa. Pengaruh dan pergaulan dari lingkungan 

ditambah kurangnya penjagaan areal perkebuan karet dan desa. Oleh 

pemilik sebagai antisipasi  terhadap terjadinya tindak pidana pencurian 

semakin membuka jalan bagi para pelaku tindak pidana pencurian karena 

adanya niat dan kesempatan. 

2. Faktor Ekonomi (Kebutuhan Hidup) 

Perekonomian merupakan sektor terpenting dalam kehidupan  

manusia, sebab dengan adanya perekonomian yang baik, maka 

keterbelakangan dan ketertinggalan akan hilang dan yang akan muncul 

adalah kemajuan dan pembangunan yang merata disegala bidang 

kehidupan. Namun dibalik itu semua, faktor sumber daya manusia harus 

juga seimbang dengan faktor perekonomian, sebab manusia sebagai 

pengelolah dari sumber daya alam harus mampu memfaatkan sumber daya 

alam dengan baik dan benar. Ringkasanya untuk tercapanya kesejahteraan 

hidup, maka manusia harus mampu memfaatkan segala potensi yang ada, 

baik yang ada pada sumber daya alamnya.  
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 Untuk mengtahui seberapa jauh pengaruh faktor perekonomian 

terhadap pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Rimba Samak yang mencuri. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 10  
 Karena pengaruh faktor ekonomi( kebutuhan Hidup)   

No Alternatif jawaban Frekensi  % 

1 Untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari 

3 25 

2 Untuk hura-hura 7 75 

 Jumlah 10 100 

  (Sumber :Diolah Data Lapangan Desa Rimba Samak) 

Berdasarkan tabel di atas diketahui, bahwa dari 5 orang responden 

yang pernah melakukan pencurian kendaraan bermotor 25% untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari dan 75% untuk hura-hura. Maka dapat diketahui 

bahwa faktor kebutuhan hidup sehari bukanlah penyebab utama bagi 

masyarakat Desa Rimba Samak yang melakukan pencurian, akan tetapi faktor 

untuk memproleh kesenangan sesaat (hura-hura) yang paling dominan. 

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan 

Bermotor Di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam 

Kabupaten Oki 

Dalam upaya penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor 

menurut Adat yang berlaku di  Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan 

Lampam Kabupaten OKI bahwa penyelesaian kasus pencuraian ini di 

selesaikan dengan cara “Damai” sehubungan dengan ini ajaran Islam. 

Sebagaimana telah dikemukan pada bagian sebelumnya, bahwa seluru 
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masyarakat Desa Rimba Samak memeluk Agama Islam. Oleh karena itu 

adalah wajar apabila ajaran Islam berpengaruh terhadap pemikiran, sikap dan 

perbuatan warga masyarakat yang menganut ajaraan Islam tersebut. 

Dalam ajaran Islam perdamaian disebut dengan istilah Ash-shulhu 

yang secara bahasa artinya adalah memutuskan pertengkaran/perselisihan. 

Adapun menurut istilah Fiqh Ash-shulhu adalah satu jenis akad untuk 

mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.67 

Perdamaian adalah salah satu prinsip yang di tanamkan Islam dalam 

jiwa kaum muslimin secara mendalam, sehingga menjadi bagian dari 

kepribadian dan akidah mereka. Sejak awal Islam telah mengumandangkan 

perdamaian kesegenap penjuru dunia seraya menetapkan jalan hidup yang 

bijaksana, agar arti hakikat kemanusian dapat dicapai.  Sesungguhnya Islam 

mencintai hidup serta mendorong manusia untuk   mencintai.  kata Islam 

sendiri, yang menjadi nama Agama, berasal dari kata As-salaam 

(perdamaian). Karena As-salaam sama-sama bertujuan menciptakan 

ketenteraman, keamanan dan ketenangan.68 

Upaya “Damai” disyari’atkan berdasarkan Al-Quran, dan sunnah dan 

Ijmak untuk mencapai suatu kesepakatan, agar persengketan yang terjadi 

antara kedua pihak dapat diselesaikan dengan cara baik dan benar, dalam Al-

Quran Allah berfirman : 
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وا ن ط� 
��ن �ن ا��ؤ �
�ن ا����و ا �� ���وا ��
	�� �� ن ��ت 

ا�دا ھ�� !�� ا  �ر ى ��� ��وا ا����  ���� ��� ���ء ا�� ا�ر � �� 

69.ن ��ءت �� ���وا ��
	�� �� �'د ل وا�$طوا ان � ��ب ا���$ط�ن  

(Q.S. Al-Hujarat: ayat 9) 

 Dalam ayat yang lain Allah SWT juga mengisyaratkan, agar setiap 

permaslahan diselesaikan dengan cara “Damai” sebagaimana firman-Nya: 

 ا
�� ا��ؤ �
ون ا�وة �� ���وا ��ن ا�و �(م وا ��و � �'(م �ر ��ون  

  (Q.S.Al-Hujarat: ayat 10) 

Ayat di atas menerangkan agar melawan orang menolak perdamaian, 

hal  ini sesuai dengan asbab an-nuzul ayat tersebut, sebagaimana  yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa ayat ini 

turun berkenaan dengan dua orang Anshar yang tawar menawar dalam 

memperoleh haknya. Salah seorang diantara mereka akan mengabil haknya 

dengan cara kekerasan, sedangkan yang satunya mengajak untuk 

menyerahkan keputusannya kepada Rasulullah SAW, sehingga terjadi 

pertengkaran. Ayat ini menceritakan tentang  orang yang menolak 

perdamaian.70 

Dari  kutipan ayat di dapat dipahami, bahwa betapa pentingnya arti 

sebuah perdamaian dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi di 

kalangan umat Islam. Damai merupakan ajaran yang dianjurkan dalam 

Agama Islam, sebab cara yang demikian sangat disenangi oleh Allah SWT 
                                                           

 69 Al-Quran Surat Al –Hujarat: Ayat 9-10 
70 Shaleh . Dahlan,H.A.A. dkk. Asbabun Nuzul.latar belakan historis turunya Ayat –ayat 

Al- Qura (sinar Grafik .Jakarta 1995)  hlm 515  
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dan bermenfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya perdamaian, maka 

kita akan merasa aman, nyaman tidak memilii rasa was-was di dalam 

menjalani kehidupan, tidak ada rasa dendam, semuanya telah impas dan telah 

diselesaikan dengan kerelaan dan keridhaan yang lahir dari lubuk hati yang 

paling dalam. Disamping itu, Damai merupakan cerminan  dari Asama Allah  

SWT yaitu, As-salam yang berarti dia maha pemberi keamanan dan 

ketenteraman kepada manusia melalui syari’at-Nya. 

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian, istilah “Damai” 

secara tertulis tidak ditemukan sebagian bentuk hukuman atau sanksi, sebab 

tindak pidana pencurian termasuk bagian dari Jarimah Hudud yang 

pelakunya harus dikenai atau dijatuhi Hukuman had dan itu merupakan hak 

tuhan. 

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang 

dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara 

ketentraman  dan keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukum  

tersebut akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Adapun jarimah hudud   

(hukuman yang termasuk hak tuhan) ada tujuh yaitu: zina, menuduh orang 

lain berbuat berbuat zina (qadzaf),minum-minuman keras, mencuri 

perampokan (hirabah), murtad, dan al-baghyu atau pemberontakan.71 

Menurut Sayyid Sabiq  bahwa pelaksanaan had pencurian tindak 

pidana dilaksanakan, kecuali apabila pihak yang dicuri menuntut. Had baru 

bisa dilaksanakan apabila ada dua orang saksi yang  adil yang menyatakan, 
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bahwa orang akan di had itu benar-benar mencuri atau orang yang akan di 

had itu mengaku sendiri bahwa ia telah mencuri. Pengakuannya itu cukup 

satu kali saja. Demikianlah menurut  Malik, pengikut Imam Syafi”i dan 

Ahmad.72 

Apa yang dikemukan oleh Sayyaid Sabiq di atas, senada juga  dengan 

pendapat kelompok syi”ah Zaidiyah. Menurut mereka, bahwa hukuman 

potong tangan bisa gugur,  apabila dimaafkan oleh korban atau pemilik 

barang.73 

Pernyataan diatas  dapat dipertegas lagi oleh sabda Nabi SAW, yang 

diriwayatkan Hakim dari Ibnu Umar, artinya Jahuilah hukuman diantara 

kamu, apabila perkaranya sudah sampai di tangan Imam maka Allah tidak 

mau memaafkan, bila ia (korban) memaafkan”. 74  

و!ن ��وان �ن ا��- ر,� � !
+ ان ا��� ��� � !�� و$�م �� ��� 

ا �ر ��ط3 ا�ذى $رق رداءه �3�4 ��+ : ھ1 (� ن ذ�ك ��ل ان �� ��
� �+ ؟ 

75.وا��� (م"ا�ر7+ ا��د وا ر�'- و���+ ا�ن ��7 رود 
 

Dalam buku Imam Ibnu Anas r,a menceritakan tentang Hadis Nabi 

SAW, yaitu:  

Yahyah menyampaikan kepadaku, dari Imam malik Ibnu shihab, dari 
safwan ibnu Abdullah Ibnu Safwan dikatakan kepada Safwan  Ibnu 
Umayyah: barang siapa tidak hiktah dihancurkan. Maka safwa Ibnu 
Umayah pergi ke madinah dan tidur di Masjid dengan menggunakan jubah 
sebagian batal. Seorang pencuri datang dan mengabil jubahnya  dan 
safwan menangkap si pencuri dan membawanya kepada Rasulullah SAW. 
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Rasulullah berkata kepadanya : apakah engkau mencuri jubah ini berkata : 
Ya. Maka Rasulullah SWT. Memerintahkan agar tanganya dipotong, 
Safwan berkata kepadanya: aku tidak memaksudkan hal ini. ini adalah 
miliknya sebagai  sedekah. Rasulullah SWT, berkata : mengapa tidak 
engkau lakukan sebelum engkau membawanya kepadaku. 

Dalam Riwayat yang lain diceritakan: 

Yahyah menympaikan kepadaku, dari Malik, dari Rab”ah  Ibn Abdul 
Rahman bahwa Az-Zubayr Ibn Al-Awwam bertemu dengan seorang yang 
telah menangkap dengan seorang yang pencuri dan bermaksud 
membawanya kepada kesultan Az-Zubayr Ibn Al-Awwam memintak agar 
ia mengampukan dan membiarkan si pencuri pergi. Ia berkata: tidak 
sampai aku membawanya kepada sultan Az-Zubayr berkata: jika engkau 
sudah sampai kepada sultan bersamanya, Allah mengutuk orang yang 
memberi ampunan dan orang yang menerima ampunan.76       

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dan cerita Hadis Nabi SAW. 

Tersebut di atas, dapat dipahami, bahwasanya masih ada peluang dari dua 

belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya menurut ketentuan mereka 

sendiri. Ini artinya hukuman potong tangan bisa digantikan dengan hukuman 

yang lain, sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak, kesepakatan kedua 

belah pihak tersebut bisa saja seperti perdamaian, diganti dengan kurungan 

dan sebagiannya selain hukuman potong tangan, dengan satu syarat perkara 

tersebut belum sampai kepada Imam (Hakim). Hal ini sesuai dengan 

pernyatan Rasulullah SAW, yang mengatakan bahwa “barang siapa yang 

membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta 

hukumanya.77 

Menurut Ahmad Wardi Muslich, apabila tindak pidana pencurian 

telah dapat dibuktikan, maka pencuri dapat dikenakan dua macam hukuman, 
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yaitu pertama pengganti kerugian (Dhamman), kedua, Hukuman potong 

tangan. 

Menurut Abu Hanifa dan murid-muridnya, pengganti kerugian dapat 

dikenakan terhadap orang yang mencuri dan apabila ia  tidak dikenai 

Hukuman potong tangan. akan tetapi apabila hukum potong tangan 

dilaksanakan, maka pencuri tidak dikenai tidak dikenakan lagi ganti rugi tapi 

tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Alasanya adalah bahwa Al-

Quran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana 

pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38  dan 

tidak disebutkan ganti rugi.78 

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad , Hukuman potong tangan 

dan pengganti kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasanya mereka 

adalah dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, yaitu hak Allah 

SWT (masyarakat) dan hak manusia. Hukum potong tangan dijatuhkan sebagi 

seimbang dari hak Allah SWT (masyarakat), sedangankan penganti kerugian 

dikenakan sebagai seimbang dari hak manusia.79 

Menurut Imam Malik dan Murid-murid, apabilah barang yang dicuri 

sudah tidak ada lagi maka ia wajib untuk mengganti kerugian sesuai dengan 

barang yang dicurinya. Disamping ia dikenai hukuman potong tangan. Tetapi 

ia tidak mampu maka ia dikenai hukuman potong tangan sebagi pengganti 

kerugiannya.80 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa keharusan untuk 

mengganti barang yang dicuri hukumanya wajib, walaupun  terdapat 

perbedan dalam waktu pelaksanannya. 

Hal ini boleh jadi, karena putusan dari upaya Damai dicapai melalui 

upaya perundingan di antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga 

kesepakatan dapat dicapai kesepakatan.   

Sebelum mengadakan perdamaian sebaiknya para pihak 

memperhatikan syarat dan rukun perdamaian. Adapun rukun Ash-Shulhu itu 

ialah Ijab dan qabul dengan lafazh apa saja yang dapat menimbulkan atau 

menunjukan perdamaian. Contoh yang dapat dikemukkan  adalah salah satu 

pihak berkata: aku berdamai dengan mu;  pihak yang lain menjawab: telah 

aku terima. Syarat-syarat yang berhubungan dengan Mushalli bihi (objek 

yang disengketakan), ialah: 

Apabila perdamaian telah berlangsung, maka telah menjadi Aqad 

yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak 

dibenarkan menarik diri dengan membatalkannya, tanpa adanya kerelaan dari 

pihak lain. Dengan adanya Aqad tersebut penggugat berpegang kepada apa 

yang dikenal dengan sebutan “Badal Ash-shulhu sedangkan penggugat tidak 

berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatanya.81 

Adapun syarat-syarat “Damai“ itu berkaitan dengan tiga hal, yaitu: 
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1. Syarat-syarat yang berhubungan dengan Mushalih (orang-orang yang 

berdamai), bahwa Mushalli itu haruslah orang yang tindakannya 

dinyatakan sah secara hukum, karena ia telah baliqh dan berakal. 

a. Bentuk harta yang berharga, memiliki nilai dan dapat diserah terima  

b. Diketahui secara jelas sekali, sehingga tidak ada kesamarannya yang 

dapat membawa kepada  perselisihan, jika memerlukan penyerahan dan 

penerimaan. 

2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan Mushalli,anhu, (objek yang 

diserahkan sebagai tanda perdamaian) adalah:  

a. Berbentuk harta yang berharga, memiliki nilai atau barang yang 

bermenfaat.  

b. Termasuk hak manusia yang boleh diganti, sekalipun bukan berupa 

harta. 

Upaya “Damai” seperti yang telah dikemukan di atas yang ditempuh 

untuk menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba 

Samak meskipun menurut Adat/tradisi, namun dipengaruhi dan diwajibkan 

oleh ajaran Islam. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mewujutkan 

perdamaian dalam penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa 

Rimba Samak, telah menemui kriteria syarat-syarat Asa-Shulhu seperti yang 

disebutkan diatas. 

Cara penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Rimba Samak, memang menurut 

Adat/tradisi yang berlaku di Desa tersebut. Namun berdasarkan kaedah 



 

 

78 

 

kelima yang terdapat di dalam hukum Islam, yang dikenal dengan istilah” 

panca kaedah kuliyah” disebut bahwa Adat/tradisi yang berlaku pada suatu 

daerah tertentu dapat dijadikan hukum atau landasan dalam penelesaian suatu 

permasalahan.82 

Panca kaedah Kulliyah yang kelima tersebut berbunyi: 

 ا�'� دة ��(�- 

Kaedah di atas didasari pada Firman Allah SWT berikut ini: 

ا�7	��ن�ر �� ��'رف وا!رض !ن وا   

(Q.S. An-A”rafi: 199) 

 و!�4ر وھن �� ��'روف
(Q.S. An-Nisa: 19) 

Berdasarkan kaedah di atas, maka kita dapat menyipulkan, bahwa 

suatu Adat/ tradisi yang meletakan pada suatu daerah merupakan hukum yang 

berlaku bagi daerah tersebut. 

Menurut ahli hukum tidak ada perbedaan antara “urf  adalah kata 

bahasa Arab, yang  terjemahannya dalam bahasa indonesia, cenderung 

diartikan dengan Adat kebiasan dan tradisi. Dengan demikian urf adalah 

Adat. Para Fuqha mendefenisikan urf  adalah apa yang dikenal oleh manusia 

dan berlaku kepadanya, baik baik berupa perkatan, perbuatan ataupun 

meninggalkan sesuatu dan ini merupakan Adat.dikalangan ulama syari’at 

tidak ada perbedaan antara Adat dan; urf  atau dengan kata lain adat ialah 
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segalah apa yang dikenal manusia, sehingga itu menjadi kebiasan yang 

berlaku dalam kehidupan merka baik berupa perkataan ataupun perbuatan.83  

 Urf  berbentuk dari saling mengtahui dan menerima di antara sesama 

manusia, walapun berbeda-beda tingkatan merka, rakyat umum dan golongan 

khusus. Dan inilah perbedaan dengan Ijma yang berbentuk karena 

kesepakatan ulama mujtahidin, sedangkan rakyat umum tidak campur tangan 

dalam pembentukannya. 

Urf ada dua macam, yaitu urf yang  shahih dan urf  yang  fasid, ‘urf 

shahih adalah apa-apa yang telah menjadi Adat kebiasan manusia dan tidak 

menyalahi dalil syara tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan 

yang halal, dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti adat kebiasan 

mengadakan aqad jual beli barang yang belum dibikin, membayar mas 

kawain dengan cara dicicil dan lain sebagainya sedangkan urt fasid ialah apa-

apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalaih syari’at 

membatalkan yang wajib menghalalkan yang haram. Seperti Adat kebiasan 

pergaulan bebas antara laki-laki dan permpuan, perjudian dan sebaginya.84  

Dalam kedudukan hukumnya urf  shahih wajib dipentingkan dalam 

pembinaan hukum qadha (memutuskan perkara ) seorang mujtahid harus 

harus memperhatikan urf dalam dalam menetapkan suatu hukuan dan seorang 

qhadi  atau hakim harus memperhatikan pula dalam memutuskan suatu 

perkara. Sementara itu urf fasid tidak wajib memeliharanya, sebab 

memelihara adat yang demikian bertentangan dengan syara. 
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Dari paparan diatas,  dijelaskan bahwa memperlakukan Adat yang 

baik dan yang tidak bertentangan dengan hukum syara harus dipertimbangkan 

dan diperhatikan dalam menyelesaikan setiap permaslahan, yang ada dalam 

masyarakat oleh pengusa. Dan juga kita dapat memahami perkembangan 

dalam suatu masyarakat tidak bertentangan dengan hukum syara maka adat 

tersebut diperbolehkan demi kesejahtraan dan kenyaman masyarakat itu 

sendiri. Namun sebaliknya, jika jika Adat yang berlaku dalam suatu 

masyarakat bertentangan dengan hukum syara maka adat tersebut fasid dan 

ditolak serta tidak dapat dijadikan hukum dalam penyelesaian suatu 

permasalahan. Ringkasannya adalah bila adat istiadat tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum syara’ maka adat tersebut dapat dipergunakan 

sebagai sumber hukum bagi masyarakat Desa Rimba Samak, namun jika 

bertentangan dengan hukum syara maka tidak sah dan ditolak. 

 Motivasi warga masyarakat Desa Rimba Samak memeilih upaya 

“Damai” dalam penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor, 

merupakan indikasi bahwa warga masyarakat Desa Rimba Samak  secara 

manusiawi tidak menginginkan terjadinya putus hubungan pribadi dan 

kekeluargan diantara sesama mereka. Upaya “Damai” yang berhasil 

diwujudkan pada giliran akan menghindarkan sifat-sifat tercelah yang timbul 

dalam hubungan kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu adalah wajar 

apabila kebanyakan dari merka selalu memilih upaya “Damai”dalam 

penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena 
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cara yang demikian itu merupkan cara yang tidak bertentangan dangan 

hukum Islam, bahkan sangat dianjurkan dalam hukum Islam.      
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari pembahasan pada bab-bab sebelumya, maka pada bab terakhir ini, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Bahwa proses penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Rimba 

Samak, itu diselesiakan dengan cara “Damai’ dan diselesaikan oleh kepala Desa 

dan lembaga pemerintahan Desa. Adapun cara “Damai“ itu ada dua macam  yaitu: 

1. Pencuri wajib mengembalikan barang hasil curiannya beserta sejumlah uang 

yang telah ditentukan dan disepakati. Jika barangnya tidak ada lagi maka si 

pencuri harus menggatinya sesuai dengan barang yang dicurinya. Adapum 

cara Damai ini sudah menjadi Adat Desa Rimba Samak. diamana cara ini 

diselesaikan oleh kepala Desa dan aparat pemerintahan Desa dan tokoh 

Masyarakat, ketua Adat dan Ketua keamanan Desa dan Tokoh Agama. 

Pencuri wajib mengmbalikan barang hasil curiannya jika barang hasil 

curianya berupa kendaran bermotor, jika masih ada.  Jika barang curiannya 

tidak ada lagi maka pencuri harus mengati dengan kerugian sesuai dengan 

barang yang dicurinya.  

2. Didalam hukum Islam sistem atau mekanisme “Damai” dalam penyelesaian 

setiap permaslahan yang timbul pada masyarakat sangat dianjurkan. 

Bagitupun dalam penyelesaian kasus pencurian, Islam mengajarkan 

permasalahan  tersebut dapat diselesaikan dengan cara “Damai” dan cara 

musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa, sebab tindak pidana 
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pencurian merupakan tindak pidana yang pelakunya diancam dengan  

hukuman Had, yaitu dipotong tangan. Hukum had  merupakan hak Tuhan dan 

tidak dapat diguggurkan oleh siapapun. Dalam hukum Islam, hukum had  

tidak dapat  dilaksanakan apabila perkara tersebut belum sampai kepada 

Hakim (Qadhi)  jika perkara tersebut sudah sampai kepada hakim (Qadhi)  

maka  itu sudah menjadi hak Allah SWT dan wajib hukumnya dipotong 

tangan. Berdasarkan semua itu maka dalam, Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap 

sistim “Damai” dalam penyelesian kasus pencurian kendaraan bermotor 

menurut Adat Desa Rimba Samak tidak bertentangan dengan Hukum Islam.   

B. Saran-saran 

1.  Menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Rimba Samak untuk Sadar 

bahwa mencuri itu sangat dilarang oleh Allah, itu dosa besar. Masih banyak 

rezeki yang halal bisa dicari tidak melalui mencuri merampok dll. 

2. Menghimbau kepada seluruh aparat pemerintah Desa Rimba Samak agar 

lebih memperketat penjagaan agar tidak adalagi orang yang mencuri di dalam 

Desa, dan memperketat jaga malam diadakan ronda malam, dan jaga malam 

demi keamanan Desa Rimba Samak  dan kenyamaan Desa . 

3. Saya menghimbau kepada Kepala Desa agar di buat surat perjanjian agar 

tidak ada permasalahan dikemudian hari, agar ada bukti yang kuat kalau 

pelaku sudah melakukan pencurian bahwa sudah ada perjanjian.apabila dia 

melakukan pencurian  agar dihukum dengan seberat-beratnya. 

 


