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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan 

penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamika serta bertalian 

dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif). Dinilai oleh 

sebahagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti 

sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang 

hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.1 Dalam perbuatan 

kejahatan tidak lepas dari pelaku kejahatan atau seorang penjahat, penjahat adalah 

dia yang melanggar peraturan atau Undang-Undang Pidana dan dinyatakan 

bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Sedangkan Vollmer menyatakan 

bahwa penjahat itu adalah orang yang dilahirkan bodoh dan tidak mempunyai 

kesempatan untuk merubah tingkah laku anti sosial.2 Perbuatan jahat sering terjadi 

kapan pun dan dimana pun, tidak peduli dia adalah orang kaya ataupun orang 

miskin pelaku kejahatan tidak pandang bulu dalam melakukan aksinya.  

Dengan adanya kesempatan bagi pelaku dan lengahnya korban membuat 

pelaku kejahatan dapat melaksanakan perbuatan jahat tersebut. Menurut Osberne 

terdapat beberapa tipe seorang penjahat: 

1. Penjahat yang sakit jiwa, disini dijelaskan bahwa seseorang berbuat jahat 
karena tidak sadar dan waras jiwanya, sehingga dia tidak mau tahu akibat 
perbuatannya tak dapat dipertanggung jawabkan 
  

                                                           
1Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, Parodos Dalam Kriminologi, (Surabaya: Rajawali Pers, 

1982), hlm. 3. 
2Hari Saherodji, Pokok-pokok Kriminologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 20. 
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2. Penjahat yang berbuat karena naluri atau insting, artinya dia berbuat jahat 
karena yang sudah ada pada mulanya 

 
3. Penjahat karena kebiasaan (golongan umum), yaitu orang-orang yang 

sudah dicap masyarakat sebagai penjahat 
 

4. Penjahat perseorangan, penjahat yang bertindak seorang diri saja 
 

5. Orang yang disangka penjahat, artinya orang itu didalam masyarakat 
dicurigai karena tingkah lakunya.3 

 

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam kejahatan yang terjadi setiap 

saat dengan bebagai macam modus yang coba dilakukan oleh pelaku kejahatan 

dengan cara memaksa korban, merampas sampai membunuh sang korban coba 

dilakukan. Salah satu contoh kejahatan yang selalu meresahkan masyarakat di 

Indonesia adalah penadahan, menurut kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP) pasal 480 ialah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima 

gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, 

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari 

kejahatan penadahan, dan diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan pencurian itu 

sendiri adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil, yaitu 

delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu 

perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan, seperti 

pada pasal 362 kitab undang-undang pidana yang mencantumkan larangan untuk 

mencuri. 

                                                           
3Ibid, hlm. 26. 
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Demikian juga disebutkan pencurian merupakan perbuatan yang telah 

memenuhi perumusan pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) 

yaitu mengambil suatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama 

sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan 

sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang 

sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 

atau denda sebanyak-banyaknya atau sembilan ratus rupiah.4 Kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis kejahatan terhadap kendaraan 

bermotor, yang dapat dilihat sebagai rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-

kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan organisasi. Secara umum pelanggaran 

hukum yaitu: pelaku, penadah dan pemalsu surat-surat ataupun identitas 

kendaraan bermotor hasil kejahatan dilaksanakan antar daerah baik dalam pulau 

Jawa ataupun luar Jawa seperti di Sumatera Selatan. Sebagaimana diketahui 

kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi. Oleh 

sebab itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor pun merupakan jenis kejahatan 

yang mempunyai mobilitas tinggi.  

Sifat kejahatan yang demikian yang menyulitkan Polisi dalam 

penyelidikan ataupun penyidikan, selain itu kejahatan terhadap kendaraan 

bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil 

cukup bernilai pada para pelakunya dan mudah dilakukan, serta mempunyai 

resiko diketahui kecil sekali, seandainya dapat diketahui biasanya sudah berubah 

                                                           
4Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Bogor: Polieta, 1996), hlm. 52. 
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identitas atau pemilik.5 Dengan adanya penadahan terhadap kendaraan curian ini 

dapat membuat warga mengalami kecemasan serta dapat meresahkan masyarakat 

dan merugikan. karena tidak adanya surat menyurat yang sah dan ketidak jelasan 

asal usul barang, dengan usaha yang sedikit penadah megharapkan keuntungan 

yang sebanyak-banyaknya dengan menjual barang curian kepada masyarakat. 

Dengan menerima barang-barang curian dari pencuri sebagai sumber pemasok 

barang, serta membayar setengah harga dari harga pasaran atau sesuai 

kesepakatan harga pencuri menjual barang tersebut kepada penadah. Berbagai 

macam cara dilakukan penadah untuk menjual barang curian tersebut, dengan cara 

menjualnya secara utuh dengan memalsukan surat-surat kepemilikan, dengan cara 

menjualnya secara terpisah onderdil-onderdil kendaraan ditempuh agar barang 

tersebut laku dibeli masyarakat luas.  

Terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia tentang 

penadahan kendaraan bermotor: 

1. Bermaksud akan membayar pajak motornya ke Samsat Palembang, 

ternyata di loket samsat irwan tidak dapat membayar pajak motornya. 

Samsat Palembang memblokir motor tersebut setelah mendapat laporan 

korban lauran bahwa rumahnya telah kecurian. Irwan yang tidak tahu 

menahu, membeli motor tersebut dari wagimin yang ternyata merupakan 

penadah motor curian meski wagimin memiliki usaha jual beli motor. 

Pengakuan wagimin saat diamankan di Mapolsek Kemuning Palembang, 

ia membeli motor tersebut dari seorang pria yang tidak ia ketahui 

                                                           
5Soerjono et. al, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),  

hlm. 17. 



5 

 

identitasnya dengan harga Rp. 9,8 juta. Usai membeli motor dari orang 

tersebut selang beberapa menit kemudian datang pembeli yang diketahui 

rakim untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp. 10,2 juta. Menurut 

keterangan pelaku hanya mengambil untung Rp. 400 ribu saja, ia tidak 

tahu bahwa motor tersebut merupakan hasil curian karena saat menjual 

lengkap dengan dokumen-dokumennya.6  

Dari kasus yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya 

aksi pencurian dan penadahan yang telah terjadi sekarang ini perlu ditindak lanjuti 

dan diberantas untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat 

dalam membeli barang yang resmi dan halal sehingga tidak menimbulkan 

kerugian. Dalam penerapan hukuman/sanksi terhadap tindak pidana penadahan di 

Indonesia sendiri sudah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP), menurut S.R.Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan 

pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan 

diancam dengan pidana atau undang-undang, bersifat melawan hukum serta 

dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, 

maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya terdiri dari: subjek, kesalahan, 

bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 

undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.7 Dalam penerapan 

sanksi/hukuman terhadap pelaku kejahatan pada dasarnya dibedakan menjadi 2 

bagian yaitu sanksi positif dan sanksi negatif, secara konvensional dapat diadakan 

perbedaan sanksi positif yang merupakan imbalan, dengan sanksi negatif yang 
                                                           
6
 Tribun SUMSEL, jumat, 7 Agustus 2015 hlm. 15. 

7http:repository.usu.ac.id.bitstream.123456789.26051.4.Chapter.20I.pdf. Diakses pada tanggal 24 
april 2015, pukul 20:00 WIB. 
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berupa hukuman. Dasar gagasan tersebut adalah, bahwa subjek hukum akan 

memilih salah satu dan menghindari yang lain. Kalangan hukum lazimnya 

beranggapan bahwa hukuman merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibatnya 

pada perilaku serta merta akan mengikutinya. 

Secara umum bentuk-bentuk hukuman dalam hukum pidana adalah, 

sebagai contoh denda dan hukuman badan. Bentuk-bentuk lainnya adalah, 

umpamanya pencabutan hak untuk menjadi anggota angkatan bersenjata, 

pemecatan, dan sebagainya. Pada masa lampau hukuman berupa penyiksaan juga 

diterapkan.8 Di dalam Islam hukuman yang diterapkan berbeda dengan hukuman 

yang berlaku di Indonesia terhadap pelaku kejahatan, hukuman terhadap pelaku di 

dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian: 

1. Hudud yaitu suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah 
ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi 
dan hukuman ini merupakan hak Tuhan 
 

2. Kisas-diat adalah perkara pidana yang diancam hukuman kisas atau diat. 
Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah ditentukan syara’, tidak ada 
batas terendah atau tertinggi dan hak dalam memberikan hukuman adalah 
hak perorangan 

  
3. Takzir adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman 

takzir. Bentuk pidana dan jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti. 
Syara’ hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat 
sampai yang paling ringan dan hanya hakim yang menetukan hukuman 
terhadap pelakunya.9 

 
Masih kurangnya perhatian dari para penegak hukum atau kepolisian 

dalam menanggapi maraknya barang-barang hasil curian yang dijual bebas di 

pasaran, dan kurangnya pengawasan terhadap peredaran barang serta ketidak 

                                                           
8Soekanto Soerjono, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, (Jakarta: Remadja Karya CV, 1985),  

hlm. 82. 
9Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 7. 
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pedulian masyarakat apabila terjadi pelanggaran hukum menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan masih merajalelanya pelaku penadahan yang menjual barang 

hasil curian secara bebas tanpa takut akan konsekuensi yang akan dia terima 

apabila ketahuan oleh pihak yang berwenang. 

Perbedaan di dalam penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan bila 

dilihat dalam Islam jauh berbeda hukuman yang diberikan terhadap pelaku bila 

dibandingkan dengan hukuman yang diberikan di Indonesia, hukuman yang 

diberikan akan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Pemberian hukuman 

sesuai dengan perbuatan diterapkan agar pelaku kejahatan mendapat efek jera dan 

peringatan bagi orang-orang yang ingin atau mengulangi perbuatan tersebut. 

Berbeda dengan pemberian hukuman yang ada di Indonesia yang kebanyakan  

menerapkan hukuman penjara kepada pelaku kejahatan. 

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengembangkan dan meneliti 

lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul: “SANKSI PIDANA 

TERHADAP PELAKU PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL 

CURIAN MENURUT FIQH JINAYAH (Studi Kasus Pengadilan Negeri 

Kelas 1.A Palembang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dari permasalahan yang terjadi 

sekarang ini maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penadahan 

kendaraan bermotor hasil curian di Pengadilan Negeri kelas 1.A 

Palembang ? 
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2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana pelaku penadahan 

kendaraan bermotor hasil curian ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penadahan 

kendaraan bermotor hasil curian di Pengadilan Negeri kelas 1.A Palembang. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana pelaku 

penadahan kendaraan bermotor hasil curian. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah referensi, sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan 

bagi kalangan mahasiswa, dosen, praktisi hukum dan berbagai kalangan 

lainnya yang membutuhkan informasi tentang sanksi pelaku penadahan, 

khususnya bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. 

2. Untuk mengajak pembaca peduli terhadap kasus tindak pidana penadahan 

yang terjadi sekarang ini, supaya pembaca dapat ikut serta dalam mengatasi 

dan membantu pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana penadahan  

yang telah lama meresahkan masyarakat sekarang ini. 
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E. Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dibahas terdapat 

beberapa penelitian yang membahas tentang sanksi pidana terhadap pelaku 

kejahatan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah: 

1. Eni Maryana (2014) yang membahas tentang “Tinjauan Fiqh Jinayah 

Terhadap Sanksi Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian” yang 

menyimpulkan bahwa hukuman yang diberikan bertujuan untuk bisa 

membuat orang yang melakukan perbuatan tersebut menjadi sadar akan 

perbuatannya. Sanksi pidana akibat dari kelalaian yaitu hukuman pokoknya 

yaitu hukuman diat yaitu pembunuh memberikan kepada pihak keluarga 

korban senilai dengan 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor 

kambing, hukuman penggantinya jika hukuman diat oleh pelaku pembunuhan 

merasa tidak mampu maka berlaku hukuman kafarat yaitu dapat 

memerdekakan hamba sahaya, namun apabila tidak bisa juga bisa dibayar 

dengan menjalani hukuman berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau 

hakim menjatuhkan hukuman ta’zir berdasarkan kemaslahatan. Dalam hal ini 

sanksi pembunuhan akibat kelalaian yang ditinjau dari fiqh jinayah dapat 

memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia, yang bertujuan untuk 

petunjuk bagi orang-orang ke jalan yang lebih baik. 

2. Wisol (2003) yang membahas tentang “Sanksi Pidana Terorisme Menurut 

Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Dan Hukum Pidana Islam” 

menyimpulkan bahwa pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam penjatuhan 

sanksi, hanya saja perbedaannya terdapat pada pemberian sanksi. Dalam 
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Hukum Pidana Islam sanksi itu telah diatur dalam Al-quran dan Hadist, 

hukumannya berupa hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara 

silang atau diasingkan ke negeri lain. Kemudian bagi pembantu dan pelaku 

dalam aksi terorisme sama-sama dihukum mati. Sedangkan menurut Hukum 

Pidana Indonesia sanksi itu telah dijelaskan dalam Undang-undang no.15 

tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu berupa 

hukuman penjara (kurungan) atau hukuman mati sesuai dengan kesalahan 

yang dilakukan serta bagi pembantu dalam aksi tindak pidana terorisme itu 

dihukum penjara. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau penelitian 

hukum sosiologis. Yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber 

data primer.10 

2. Lokasi Penelitian 

 Adapun penelitian dilakukan di pengadilan negeri kelas 1a Palembang 

karena diindikasikan di pengadilan negeri kelas 1a Palembang banyak menggali 

kasus-kasus yang berkaitan tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor 

hasil curian.   

 

                                                           
10

 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.  
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3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum 

 Jenis data didalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu untuk 

menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pernyataan melalui aplikasi 

prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif11, 

yang berkaitan dengan tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana pelaku 

penadahan kendaraan bermotor hasil curian.  

 Dan adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang digunakan  
berupa Al-quran, Hadist, KUHP, studi kasus di Pengadilan Negeri kelas 1a 
Palembang. 
 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan 
Hukum Primer, yang digunakan berupa tafsir Al-quran, tafsir Hadist, hasil 
penelitian, penjelasan terhadap undang-undang. 
 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang digunakan berupa buku-
buku yang berkaitan, koran, dan internet.12 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik di dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi hakikatnya merupakan teknik pengumpulan data yang sangat 

banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, 

                                                           
11

 Yusuf Muri, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 329. 
12Soekanto Soerjono, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 52. 
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mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan 

kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu.13 

b. Metode dokumentasi yang merupakan catatan atau karya seseorang 

tentang suatu yang telah berlalu. Dokumen itu dapat berbentuk teks 

tertulis, artefact, gambar maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa 

sejarah kehidupan, biografi, karya tulis dan cerita.14 

 Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencari, membaca, 

mengkaji literatur-literatur dalam kitab-kitab, buku-buku, maupun bahan bacaan 

lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Setelah semua 

literatur tersebut terkumpul, maka selanjutnya menyusun materi-materi yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Data 

 Adapun data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif 

yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai 

situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang menjadi objek penelitian. Dan 

berupaya berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambaran, tentang kondisi, atau fenomena tertentu.15 

Yang kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari 

pernyataan yang bersifat umum ditarik kepernyataan yang bersifat khusus hingga 

penyajian hasil penelitian dapat mudah dimengerti dan dipahami. 

                                                           
13

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 384. 
14

 Ibid, hlm. 391. 
15

 Ibid, hlm. 68. 


