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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah 

digambarkan dalam deskripsi di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas dapat ditarik kesimpulan, 

bahwasanya terdapat kesamaan di dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku 

penadahan kendaraan bermotor hasil curian baik itu di Pengadilan Negeri kelas 

1.A Palembang maupun jika ditinjau dari fiqh jinayah, sama-sama 

menjatuhkan hukuman pelaku penadahan berdasarkan putusan hakim yang 

berkuasa atau yang sering dikatakan di dalam Islam dengan hukuman ta’zir, 

sebagai contoh di Indonesia dijatuhi dengan hukuman kurungan penjara.  

2. Dan tindakan pelaku penadahan yang membantu pelaku pencurian dalam 

menadah kendaraan bermotor, bila ditinjau dari fiqh jinayah merupakan 

tindakan ikut serta di dalam melakukan jarimah tak lansung dikarenakan 

pelaku penadah hanya membantu dalam menerima barang dan tidak ikut serta 

langsung di dalam tindak pidana pencurian, jadi tidak berlaku hukuman potong 

tangan baginya. Begitu pula dengan penjatuhan hukuman di Pengadilan Negeri 

kelas 1.A Palembang, tidak dijatuhi hukuman ganda yaitu penadahan dan 

pencurian, karena berdasarkan teori dem wesen nach pada hakikatnya 

penadahan itu ada dua pihak, yaitu satu penadah dan yang lain melakukan 

kejahatan yang menghasilkan barang itu, jadi penadah yang menerima barang 

tersebut tidak termasuk di dalam tindak kejahatan pencurian.  
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 B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan, ada beberapa saran yang 

dapat penulis sampaikan dalam hal ini yaitu: 

1. Kepada penegak hukum yang bertugas dalam menangani tindak pidana ini, 

diharapkan agar serius dalam menindak tindak pidana penadahan ini, 

dikarenakan banyak pelaku-pelaku penadah di luar sana yang masih 

berkeliaran bebas melakukan penadahan terhadap barang-barang haram yang 

didapat dari pelaku tindak pencurian maupun tindak kriminal lainnya. Dengan 

menadah barang dari hasil tindak kriminal, pelaku penadahan menjual kepada 

masyarakat luas untuk mendapat keuntungan dari barang tersebut. Dengan 

memberantas pelaku penadahan ini setidaknya dapat mempersempit gerak 

tindak pidana pencurian dalam hal menjual barang tersebut.  

2. Kepada para pembeli diharapkan agar lebih berhati-hati dalam membeli sebuah 

kendaraan atau onderdil-onderdil bekas yang dijual, apabila barang yang dijual 

tersebut lebih murah dari harga pasaran atau tidak adanya surat-menyurat 

kepemilikan kendaraan yang lengkap, patut kita waspadai barang tersebut 

berasal dari tindak kriminal penadahan. Dengan mewaspadai diri terhadap 

barang-barang yang haram diharapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak 

kita inginkan.      

  

 

 

 


