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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Hukum Pidana 

a. Pengertian Hukum Pidana 

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat 

dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam 

pengertian hukum pidana materil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan 

Prof. Satochid kartanegara, S.H bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-

peraturan tentang berikut ini: 

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, misalnya: mengambil barang 
milik orang lain, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 

2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur 
pertanggungan jawab terhadap hukum pidana  

3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan undang-undang atau juga hukum penetentiar.16 

 
Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luar terhadap hukum 

pidana, misalnya Prof. Moeljatro S.H dapat dikemukakan di sini bahwa hukum 

pidana adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut 

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana 
yang telah diancamkan 

                                                           
16

 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5. 
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3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.17 

 

b. Tujuan Hukum Pidana 

1. Menurut aliran klasik (deklassieke school) 

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa 

atau negara. Sedangkan tujuan pidana menurut aliran ini adalah memperjuangkan 

hukum pidana yang lebih adil, objektif, dengan penjatuhan pidana yang lebih 

menghormati individu. 

2. Menurut aliran modern aliran kriminologis 

Tujuan pidana menurut aliran ini adalah memperkembangkan penyelidikan 

terhadap kejahatan dan penjahat, asal-usul, cara pencegahan, hukum pidana yang 

bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kajahatan.18  

 

c. Pembagian Hukum Pidana 

Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut: 

1. Hukum pidana objektif (Ius Punale), yang merupakan semua peraturan yang 

mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam 

dengan hukuman yang bersifat siksaan. Di dalam hukum pidana objektif dibagi 

menjadi 2 macam hukum yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil: 

                                                           
17 Ibid, hlm. 6. 
18 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1996), hlm. 14. 
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a. Hukum pidana materiil ialah peraturan-peraturan yang menegaskan 

perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, 

dengan hukuman apa menghukum seseorang. 

b. Hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum 

seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari 

hukum pidana materiil). 

2. Hukum pidana subjektif (Ius Puniendi), ialah hak negara atau alat-alat untuk 

menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Pada hakikatnya hukum pidana 

objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Hukum pidana subjektif ini 

baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih 

dahulu. 

3. Hukum pidana umum, ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap 

penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga diseluruh Indonesia) kecuali anggota 

ketentaraan. 

4. Hukum pidana khusus, ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-

orang tertentu. Contohnya: 

a. Hukum pidana militer, yang berlaku khusus untuk anggota militer dan 

mereka yang dipersamakan dengan militer. 

b. Hukum pidana pajak, berlaku khusus untuk perseorangan dan mereka yang 

membayar pajak (wajib pajak).19 

 

                                                           
19 Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),  

hlm. 13. 
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B. Sanksi Pidana 

a. Pengertian Sanksi Pidana 

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, 

sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan 

tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat 

pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi 

tindakan terarah pada upaya memberikan pertolongan agar dia berubah. Jelaslah, 

bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan atau pengimbalan. Ia 

merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang pelanggar, 

sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan 

pembinaan atau perawatan. Atau seperti dikatakan J.E. Jonkers bahwa sanksi 

pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang 

dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.20 

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak 

dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa 

(bijzonder leed) kepada pelanggar supaya dia merasakan akibat perbuatannya. 

Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga 

merupakan bentuk pernyataan percelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan 

demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak 

pada ada tidaknya unsur percelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan, 

Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari 

sudut teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak 

                                                           
20 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),  

hlm. 32. 
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membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi 

masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. 

Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku 

suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan 

masyarakat.21 

 

b. Jenis-jenis Sanksi Pidana 

Jenis sanksi yang digunakan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana) terdiri dari jenis pidana dan tindakan: 

A. Pidana:  

1. Pidana pokok, dalam hal ini dapat berupa: pidana penjara, pidana tutupan, 
pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial 
 

2. Pidana tambahan, dapat berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 
barang-barang tertentu dan tagihan, pengumuman putusan hakim, 
pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban ada 

 
3. Pidana khusus: pidana mati.22 

 
B. Tindakan : 

1. Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (tindakan 

dijatuhkan tanpa pidana): perawatan dirumah sakit jiwa, penyerahan kepada 

pemerintah, penyerahan kepada seseorang. 

2. Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab (dijatuhkan 

bersama-sama dengan pidana): pencabutan surat izin mengemudi, 

                                                           
21 Ibid, hlm. 33. 
22 Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 152. 
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perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, latihan kerja, 

rehabilitasi,  perawatan di dalam suatu lembaga.23 

 Untuk kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana penjara atau 

denda, sedangkan untuk pelanggaran pada umumnya diancam dengan pidana 

kurungan atau denda. Konsep tidak lagi membedakan jenis tindak pidana berupa 

kejahatan atau pelanggaran. Namun demikian, di dalam pola kerja tim penyusun 

konsep ada pula pengklasifikasian tindak pidana yang sifanya atau bobotnya 

dipandang sangat ringan, berat, dan sangat serius. Untuk delik yang sangat ringan 

hanya diancam dengan pidana denda, untuk delik yang dipandang berat diancam 

dengan pidana penjara atau denda (alternatif), dan untuk delik yang sangat serius 

diancam dengan pidana penjara saja (perumusan tunggal) atau dalam hal-hal 

khusus dapat pula diancam dengan pidana mati yang dialternatifkan dengan 

penjara seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu. Secara kasar menurut 

konsep hanya akan ada tiga kategori pengelompokan tindak pidana yaitu: 

1. Yang hanya diancam pidana denda (untuk delik yang bobotnya dinilai kurang 
dari 1 tahun penjara) 
 

2. Yang diancam pidana penjara atau denda secara alternatif (untuk delik yang 
diancam dengan pidana 1-7 tahun) 

 
3. Yang hanya diancam dengan pidana penjara (untuk delik yang diancam 

dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun).24 
 

C. Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

                                                           
23 Ibid, hlm. 153. 
24 Ibid, hlm. 155. 
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Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh 

aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal 

dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit, 

kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin 

delictum. Hukum pidana negara-negara Ango-Saxon menggunakan istilah offense 

atau criminal act untuk maksud yang sama. Menurut Simons, strafbaar feit atau 

tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat 

melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu 

bertanggung jawab.25 Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 

masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. 

Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut 

istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: 

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

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

larangan tersebut.”26     

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana 

yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa 

merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum 

atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi 
                                                           
25 M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 

hlm. 23. 
26

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54. 
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pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan 

ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau 

orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap 

orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat 

dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku 

tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman 

mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang 

yang menimbulkan  kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. 

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang 

Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan 

lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: 

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan 

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut.”27  

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum 

pidana” dimaksudkan  akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih 

mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, 

Prof.DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari 

perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang 

dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, 

perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk 

mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit namun belum jelas apakah 

                                                           
27

 Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal 130 
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disamping mengalihkan bahasa dari istilah sratfbaar feit dimaksudkan untuk 

mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan 

ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah 

sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan 

pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah 

kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar morma dengan 

mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.  

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana 

pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung 

jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu 

mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan 

pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini 

lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine 

praevia lege  (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), 

ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas 

ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: 

• Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal 

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 

• Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

analogi. 

• Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
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b. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur lahir atau unsur objektif dan 

unsur batin atau unsur subjektif. Dalam masalah ini, Satochid Kartanegara 

mengatakan bahwa unsur-unsur delik terdiri dari dua golongan yaitu unsur-unsur 

objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang 

terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindak-tanduk, jadi suatu 

tindakan, suatu akibat tertentu (een bepaalde gevolg) dan berupa keadaan 

(omstendingheid) yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang.  Adapun unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri 

pembuat atau in dedader aan wezig. Unsur-unsur subjektif ini berupa hal yang 

dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan 

(teorekeningsvat baarheid) dan kesalahan seseorang (schuld).28  

Yang dimaksud teorekeningsvat baarheid adalah hal yang dapat 

dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. 

Seseorang dapat dikatakan teorekeningsvat baarheid apabila orang tersebut 

memenuhi tiga syarat, yaitu keadaan jiwa orang tersebut dapat mengerti akan nilai 

dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, orang tersebut dapat menentukan 

kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan. Orang tersebut harus sadar 

bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang, 

baik dilihat dari segi hukum, dari sudut kemasyarakatan, ataupun dari segi 

kesusilaan.29 

 

                                                           
28 Ibid, hlm. 27. 
29 Ibid, hlm. 28. 



23 

 

c. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menurut sistem KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), dibedakan atas 
kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen) 
 

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formil 
delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten) 

 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja 

(delous delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten) 
 
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif 

atau positif dapat disebut tindak pidana komisi (delicta commissions) dan 
tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta 
omissions) 

 
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara 

tindak pidana seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 
berlangsung terus 

 
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus 
 
7. Dilihat dari sudut objek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria 
(dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu) 

 
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 

dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana 
aduan (klacht delicten) 

 
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan 

antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang 
diperberat (gequali ficeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingankan 
(gepriviligieerde delicten) 

 
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 

terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, 
seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak 
pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan 
lain sebagainya 
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11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan 

antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana 
berangkai (samengestelde delicten).30  

 

D. Penadahan 

a. Pengertian  

Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 

denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima 

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, 

yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 

penadahan. 

2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang 

diketahuinya atau yang sepatutnya harus disangkanya barang itu diperoleh 

karena kejahatan. 

Menurut code penal Prancis, yakni sesuai dengan kebanyakan perundang-

undangan pidana dari berbagai negara di Eropa yang berlaku pada abad 18, 

perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang 

sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu jelfstandig misdrijf 

                                                           
30 Adamichazawi, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm. 121. 
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,melainkan suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu 

medeplichtigheid dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku 

dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh karena kejahatan. Para pembentuk 

kitab undang-undang hukum pidana ternyata telah meninggalkan paham seperti 

itu, dan menurut Prof Simons, mereka itu dengan tepat telah mengatur tindak 

pidana penadahan dalam bab XXX dari buku 2 KUHP sebagai tindak pidana 

pemudahan. Menurut Prof Satochid Kartanegara, tindakan pidana penadahan 

disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah 

mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja 

tidak akan dia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil 

kejahatan tersebut.  

Akan tetapi, Prof Simons pun mengakui bahwa pengaturan tindak pidana 

penadahan didalam bab XXX buku 2 KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu 

sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat 

untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah 

dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan. 

Badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan ham RI dalam bab 

XXXI dari usul rancangannya mengenai buku 2 dari KUHP yang baru ternyata 

telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan kedalam pengertian 

suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat. Kiranya 

para pakar bahasa Indonesia dapat membantu untuk menjelaskan apa yang 

sebenarnya dimaksud dengan pertolongan jahat. 
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b. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok 

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-

undang telah diatur dalam pasal 480 KUHP, yang merumuskan asliya dalam 

bahasa Belanda yang artinya:  

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan 

pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah: 

a. Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang siapa membeli, 

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan 

harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda 

yang dia ketahui atau secara patut harus dapat dia duga bahwa benda tersebut 

telah diperoleh karena kejahatan  

b. Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang dia ketahui 

atau secara patut harus dapat dia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh 

karena kejahatan. 

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 

KUHP terdiri atas: 

a. Unsur-unsur subjektif yaitu: yang dia ketahui atau waarvan hij weet, yang 

secara patut harus dapat dia duga atau waarvan hij redelijkerwijs moet 

vermoeden 

b. Unsur- unsur objektif yaitu: membeli, menyewa, menukar, menggadai, 

menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud 
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untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, 

mengangkut, menyimpan, menyembunyikan. 

             Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi 

unsur yang dia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum 

maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang 

memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : 

a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena 
kejahatan  
 

b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan 
perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, 
menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian 

 
c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan 

perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau 
menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh 
keuntungan, atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah dia 
lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh 
keuntungan. 

 

c. Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan 

              Tindak pidana penadahan  yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang 

di dalam doktrin sering disebut sebagai gewoonteheling oleh pembentuk undang-

undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP yang rumusan aslinya di dalam 

bahasa Belanda yang artinya sebagai berikut: 

1. Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, 

menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyebunyikan benda-benda 

yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya tujuh tahun. 
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2. Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur dalam 

pasal 35 NO 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, 

dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan. 

  Jika orang membandingkan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam 

rumusan tindak pidana yang  diatur dalam pasal 481 ayat i KUHP dengan 

perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam rumusan tindak pidana yang diatur 

dalam pasal 480 angka 1 KUHP, segera dapat diketahui bahwa antara keduanya 

tidak terdapat perbedaan sama sekali, tetapi jika kemudian orang melihat pada 

pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang 

dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP dan bagi pelaku tindak pidana 

penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 481 ayat 1 KUHP, maka segera 

juga dapat diketahui bahwa pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana 

penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 ayat 1 angka 1 KUHP adalah 

lebih berat daripada yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan 

seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP. 

  

 d. Tindak pidana penadahan ringan 

Yang disebut tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk 

undang-undang telah diatur dalam pasal 482 KUHP yang rumusan aslinya dalam 

bahasa Belanda yang artinya: 

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 480 itu dipidana 

sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau 

dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika kejahatan 
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karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari 

kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 364, 373, dan pasal 379. 

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam 

pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP 

tersebut ialah perbuatan-perbuatan: 

a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah 
suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya 
bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan 
 

b. Dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, 
menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 
suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya 
bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan 

 
c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara 

patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena 
kejahatan.31 

 

e. Unsur-unsur penadahan 

1. Kesengajaan atau culpa 

Unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternatif disebutkan terhadap 

unsur lain, yaitu bahwa diperoleh dengan kejahatan tidak perlu si pelaku 

penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa 

barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, penggelapan, pemerasan, 

pengancaman, atau penipuan. Hal ini merupakan unsur yang bersifat subjektif 

atau perseorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan si pelaku, 

yaitu bahwa barang itu benar-benar merupakan hasil dari suatu kejahatan tertentu, 

                                                           
31 http:karimtoiti27.blogspot.co.id.2013.12.tindak-pidana-penadahan.html. Diakses pada tanggal 3 

oktober 2015, pukul 20:00 WIB 
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maka harus terbukti ada terjadi, misalnya pencurian tertentu dan ada barang 

tertentu yang diperoleh dengan pencurian ini.32 

 

2. Perbuatan si penadah 

Perbuatan si penadah berjenis 2 yaitu: 

a. Yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, 

menerima gadai, menerima suatu hadiah 

b. Yang bernada melepaskan barang ditangannya, yaitu menjual, menyewakan, 

menukarkan, menggadaikan, menerima suatu hadiah, ditambah dengan 

mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan.33 

 

3. Hasil barang yang diperoleh dengan kejahatan 

 Unsur ini termuat dalam pasal 480 ke-2 yang mengenai hal bahwa suatu 

barang, yang secara langsung diperoleh dengan pencurian atau penggelapan dan 

sebagainya, sudah dijual atau ditukarkan dengan barang lain, atau uang curian 

yang sudah digunakan untuk membeli barang. Maka, barang siapa mengambil 

untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang sudah 

diperoleh dengan kejahatan itu, melakukan tindak pidana dari pasal 480 ke-2 

tersebut. Misalnya, seorang yang mendapat bagian dari uang hasil penjualan 

barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya. 

                                                           
32 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Tertentu Di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2010), hlm. 61. 
33   Ibid, hlm. 62. 


