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ABSTRAK 

 

Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
sarjana Syariah (S.Sy) pada fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Adapun 
penelitian ini berjudul “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Proses Penyelesaian 
Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga” yang melatarbelakangi masalah ini 
adalah kebutuhan salah satu keluarga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 
Pencurian dalam keluarga ini terjadi karena ketimpangan oleh anggota keluaga. 
Seperti permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni 1. Faktor apakah yang 
menyebabkan tindak pidana pencurian dalam keluarga?, 2. Bagaimana tinjauan fiqih 
jinayah terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga?. Mengigat 
konsep keluarga dalam KUHP Pasal 367 Ayat 2 tentang pencurian dalam keluarga 
sangat luas, maka untuk memudahkan pembahasan dan fokus dalam penelitian, kajian 
penelitian dibatasi pencurian keluarga dalam lingkup ayah, ibu dan anak. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Library Research (Studi 
Kepustakaan) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data lileratur yang 
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, pengertian pencurian, dasar hukum 
pencurian, syarat-syarat dan hukum pencurian. Data yang telah terkumpul dianalisis 
secara kwalitatif, yakni menguraikan, menyajikan, menggambarkan dan menjelaskan 
seluruh data yang diperoleh dengan mengklasifikasikan dan membandingkannya. 
Lalu disimpulkan secara deduktif yaitu menerik kesimpulan dari pernyataan khusus, 
sehingga penyajian hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami secara jelas. 

Hasil penelitian ini bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dalam 
keluarga adalah karena faktor intern berupa ketidak seimbangan mental, kurang 
harmonisnya keluarga, rasa ingin memiliki dan mudah di pengaruhi, sedangkan faktor 
ekstern dapat berupa keadaan ekonomi, keadaan lingkungan, dampak urbanisasi dan 
lain-lain. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga diselesaikan 
secara kekeluargaan, untuk menjaga tali silaturahmi dalam keluarga itu sendiri, 
karena antara bapak, ibu dan anak sama-sama memiliki hak dan kewajiban atas 
kepemilikan hartanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PROSES PENYELESAIAN  

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA  

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang 

termaktub di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Muhammad SAW. Setiap orang 

Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan al-Quran dan Sunnah. Oleh kerena itu, setiap orang Islam 

hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar 

(halal) dan yang salah (haram).1 

Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada 

hukum, apapun nama atau sebutannya yang mengatur pergaulan hidup mereka. 

Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi 

selalu menyatu.2 

Hukum pidana Islam adalah merupakan terjemahan dari fiqh jinayah, fiqh 

jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan 

kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 

kewajiban). Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 

kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia dan akhirat.3 

Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Ajaran Islam bukan 

ajaran yang materialisme, akan tetapi Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk 

berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. Syariat Islam yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW memuat 

seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Memperoleh harta dengan cara yang 

                                                           
1A. Rahman I, Doi. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Raja Grafindo Persada: 

Jakarta, 2002), hlm. 5 
2Muhammad Amin, Summa. Hukum Pidana Islam di Dunia Islam. (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 

2005), hlm. 7 
 
3 http://blogspot.comjarimah-pencurian. di akses pada tanggal 11/09/2013/12.50.  

 



haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang 

berlebihan, dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam. Diakui atau tidak, dalam 

kehidupan masyarakat, pencurian terhadap harta benda/harta kekayaan orang lain 

sering sekali terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan 

kesempatan. Kejahatan pencurian ini memang bukan hal yang asing lagi kita dengar, 

melainkan kejahatan yang paling sering di beritakan. Terbukti dengan media massa 

dan media elektronik tak luput memberitakan tentang kasus seringnya terjadi kasus 

pencurian dengan berbagai latar belakang dan motif . 4 

Pencurian  berasal dari bahasa arab al- Sariqoh. Dalam ensiklopedi fiqh:  

�ل ا
	 ھ� ا����� � �� �� ��� � ���
 

Abdul Qadir Audah mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil 

harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi (Audah 1992: 518), yang 

dimaksudkan dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah 

mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.  

Pencurian dalam Islam merupakan perbuatan tindak pidana yang berat dan 

dikenakan hukuman potong tangan apabila harta yang dicuri bernilai satu nisap 

curian. Allah berfirman dalam surat al- Maidah : 38 : 

ä−Í‘$ ¡¡9 $#uρ èπs%Í‘$ ¡¡9 $#uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑßγtƒ Ï‰÷ƒ r& L !#t“y_ $yϑÎ/ $ t7 |¡x. Wξ≈s3tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym 

∩⊂∇∪  

Di dalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan 

jatuhnya hukum hudud, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman takzir. 

Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud ada dua macam: pencurian 

                                                           
4 Ali, Zainuddin. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia. (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), 

hlm. 12 
 



kecil (sariqah sugra) dan pencurian besar (sariqah kubra). Pencurian yang 

hukumannya takzir: pertama, setiap pencurian kecil atau besar yang seharusnya 

dijatuhi hukuman hudud, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena 

ada syubhat. Misalnya, mengambil harta orang tua sendiri atau harta milik bersama. 

Kedua, mengambil harta orang lain dengan terang-terangan atau sepengetahuan 

korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban.5(Dahlan, 2000: 1390) 

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-

sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara 

memaksa. Pencurian besar ini disebut hirabah (merampok atau melakukan gangguan 

keamanan).  

Dengan semakin sempitnya perekonomian dan lapangan pekerjaan membuat 

angka kriminal semakin meningkat. Salah satu bentuknya adalah pencurian dalam 

keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri, yang dilatar belakangi 

oleh kebutuhan salah satu anggota keluarga untuk memenui kebutuannya sendiri. 

Pencurian dalam keluarga ini terjadi karena ketimpangan oleh anggota keluarga.6 

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. 

Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh 

karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan 

keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh 

kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga 

sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan seperti 

pencurian dalam keluarga, pencurian dalam keluarga merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan yang dilakukan oleh angagota keluarga itu sendiri, dalam hal ini 

dijelaskan dalam pasal 367 KUHP. 

Dalam Pasal 367 di kenal dengan istilah pencurian dalam keluarga. Pencurian 

dalam keluarga dalam Pasal 367 ini ada dua jenis pencurian, yaitu: 

                                                           
5
  

6
 http://www. Pencurian.blogspot.com. di akses pada tanggal 02/12/2013 



1. Pasal 367 (1) Seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat 

tidur dari istrinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan 

pencurian terhadap istrinya (suaminya) Penuntutan terhadap suami 

(istrinya) tidak dapat dilakukan; 

2. Pasal 367 (2) Terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat 

tidur; seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping 

sampai derajat ke 2; Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri 

atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan. 

Kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku 

golongan: 

1. Suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur; 

2. Anggota keluarga; 

3. Dalam garis lurus atau; 

4. Dalam garis samping sampai derajat ke2; 

5. Di luar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.7 

Jika melihat uraian yang terdapat dalam pasal 367 ayat 2 KUHP di atas 

dijelaskan bahwa yang dimaksud keluarga dalam pasal tersebut ialah suami,istri serta 

anggota keluarga dalam lurus atau dalam garis samping sampai derajat ke 2. Akan 

tetapi dalam penelitian ataupun penulisan ini hanya membahas pencurian dalam 

keluarga yang dilakukan oleh bapak, ibu dan anak. 

Menurut Sugandhi (1981:386), bahwa istilah pencurian dalam keluarga ialah 

melakukan pencurian atau m;embantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau 

istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda 

bersama. Hal ini didasarkan pula atas alasan tata susila. Bukankah mudah dan dapat 

                                                           
7 R. Susilo. 1993. Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, (Politeia : Bogor, 1993), 

hlm.  
 



dirasakan betapa tidak pantasnya, dua orang terikat dalam tali perkawinan di adu satu 

melawan yang lain di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum. Baik bagi 

mereka yang tunduk pada Kitab Undang Undang Perdata (Hukum Sipil), maupun 

yang tunduk pada Hukum Adat (Islam), selama tali perkawinan mereka belum 

terputus, maka pencurian oleh mereka atas kerugian salah satu pihak, tidak dapat 

dituntut. 

Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

berlaku suatu peraturan tentang “cerai meja makan dan tempat tidur” yang berakibat 

bahwa perkawinan masih tetap, sedang kewajiban untuk tinggal bersama serumah 

sebagai suami-istri ditiadakan. Dalam keadaan seperti ini, maka pencurian yang 

dilakukan oleh salah seorang di antara mereka dapat dihukum, apabila ada pengaduan 

dari pihak yang dirugikan (delik aduan). 

Bagi Bangsa Indonesia yang tunduk pada Hukum Adat (Islam), tidak 

mengenal perceraian meja makan dan tempat tidur atau perceraian harta-benda, oleh 

karena itu maka Pasal 367 bahagian yang mengenai suami-istri yang bercerai meja 

makan dan tempat tidur atau perceraian harta-benda, tidak berlaku bagi mereka. Oleh 

karena itu pula, maka pencurian yang terjadi antara mereka, senantiasa tidak dapat 

dituntut dan tidak merupakan delik aduan. Apabila mereka sudah bercerai, maka 

pencurian itu dituntut tanpa adanya pengaduan dari yang dirugikan. 

Apabila yang melakukan atau membantu melakukan pencurian itu adalah 

sama keluarga yang tersebut dalam Ayat (2) dalam pasal ini, maka yang melakukan 

atau membantu melakukan pencurian itu, hanya akan dituntut apabila ada pengaduan 

dari yang dirugikan.8 

             Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), pencurian yang 

dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini anak, disebut pencurian 

dalam kalangan keluarga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang 

                                                           
8
 http://riskyes2.blogspot.com/2012/06/tindak-pidana-pencurian-dalam-keluarga,. di akses pada 

tanggal 11/03/2014/10.57 



selengkapnya berbunyi:  Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang 

atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, 

baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap 

orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena 

kejahatan. 

                Di dalam KUHP, Pasal 367 terdapat di dalam Bab XXI tentang Pencurian. 

Mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal 

(hal. 256), menjelaskan bahwa:    “… jika yang melakukan atau membantu pencurian 

itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si 

pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu 

(delik aduan).” 

Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan 

atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E 

Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap 

delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada 

delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang 

berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. 

Dalam hal pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak 

mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana 

tersebut dalam pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut 

dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan(lihat pasal 75 KUHP).9 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti proses penyelesaian 

tindak pidana pencurian dalam keluarga dan faktor terjadinya tindak pidana 

pencurian, serta meninjau dari sudut pandang fiqih jinayah, yang akan dituangkan 

                                                           
9http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5041cf072f0e0/pencurian-dalam kalangan-keluarga, di 
akses pada tanggal 11/03/2014/14.27 
 



dalam sebuah karya tulis dan sebagai skripsi dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang 

Ilmu Syari’ah. 

Adapun judul yang diambil penulis yaitu: ”TINJAUAN FIQIH JINAYAH 

TERHADAP PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIA N 

DALAM KELUARGA” 

Keluarga merupakan ruang lingkup yang cukup besar sehingga untuk 

mempermudah di dalam penulisan ini, penulis hanya membahas pencurian dalam 

keluarga yang dilakukan oleh Bapak, Ibu dan Anak. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian 

dalam keluarga? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap penyelesaian tindak pidana 

pencurian dalam keluarga?  

 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.   Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

pencurian dalam keluarga. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap penyelesaian 

tindak pidana pencurian dalam keluarga. 

 



D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1) Teoritis 

Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam 

bidang hukum Islam bagi praktisi dan akademisi hukum. 

2) Praktis 

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan 

penulis dan mungkin pula masyarakat luas mengenai persoalaan yang 

penulis angkat pada karya tulis ini, serta sebagai bahan masukan dan 

sebagai referensi pihak terkait. 

E. PENELITIAN TERDAHULU 

 Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

akan diteliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi Elviani, mahasiswa fakultas syariah IAIN Raden Fatah Palembang 

tahun 2013 dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap perdamaian dalam kasus 

pencurian di desa muara pinang Kab. Empat lawang” kesimpulan dari skripsi tersebut  

Bahwa perdamaian dalam kasus pencurian di desa Muara pinang ini di tempuh 

dengan cara perwakilan dari masing-masing pihak untuk di damaikan dengan 

perjanjian pihak korban harus memberikan sejumlah uang tebusan kepada pelaku 

pencurian, jika barangnya ingin kembali, dengan tidak melaporkan hal ini kepada 

kepolisian setempat, perdamaian ini melibatkan aparat pemerintahan desa seperti 

kepala desa, lembaga keagamaan masyarakat desa, dan toko masyarakat. 

Di tinjau dari hukum Islam perdamaian itu di ajurkan asalkan tidak ada salah 

satu pihak yang merasa dirugikan, sedangkan hukuman bagi pencuri menurut hukum 

Islam adalah potong tangan, namun perdamaina dalam kasus pencurian yang terjadi 

di desa Muara pinang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena ada salah satu pihak 

yang dirugikan. 



2. Skripsi Evi susanti, mahasiswa fakultas Syariah IAIN Raden Fatah 

Palembang tahun 2001, dengan judul “ tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak 

pidana pencurian minyak mentah menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 

tentang minyak dan gas bumi ” yang menarik kesimpulan bahwa Sanksi pelaku pasal 

55 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu setiap orang yang 

menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi 

pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda 

paling tinggi 60.000.000.000.00,(enam puluh miliyar) 

Tinjuan hukum Islam mengenai pencurian minyak mentah dalam paal 55 UU 

No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu  dalam Islam digolongkan pada 

jarimah hudud yang dikenai hukuman had akan tetapi setiap jarimah dalam fikih 

jinayah meskipun hukumannya telah ditetapkan oleh syara` apabila tidak memenuhi 

syarat untuk dikenakan hukuman had maka hukumannya adalah ta`zir. Jadi sanksi 

yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas 

bumi, adapun sanksi atuapun ta`zir disini berupa kurungan selama 6 tahun, denda 

sebanyak 60.000.000.000.00,( enam puluh miliyar).  

 Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penulis 

meneliti tentang proses penyelesaian suatu tindak pidana pencurian dalam keluarga 

menurut hukum positif serta meninjau dari sudut pandang Islam. 

Metodelogi Penelitian 

Dalam penelitian in, penulis menggunakan studi kepustakaan (Library 

Research) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, pengertian pencurian, dasar hukum 

pencurian, syarat-syarat dan hukum pencurian. 

 

Jenis dan Sumber Data 



Penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu data yang bersifat 

menguraikan data dan menjelaskan yang berhubungan erat dengan masalah yang 

akan dibahas, seperti pengertian pencurian, dasar hukum pencurian, syarat-syarat dan 

hukum pencurian. 

Data yang digunakan adalah Data Sekunder. 

1. Data tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian 

dalam keluarga 

2.  Data tentang proses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam kelurga 

menurut fiqih jinayah dan KUHP 

Di dalam Penelitian Hukum Data Sekunder mencakup beberapa bahan hukum. 

Bahan Hukum tersebut dibagi dalam :  

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri 

dari : 

a. Al-Qur’an 

b. Kitab Undang-Undang Hukun Pidana (KUHP) 

c. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah 

hukum yang terkait dengan objek penelitian. 

d. Bahan Hukum Tertier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hukum primer atau bahan buku sekunder yang berasal dari 

kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 

 

Tehnik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini penuluis mengunakan studi kepustakaan (Library 

Research), maka teknuk dalam mengumpulkan data-data adalah : 



1. Mencari, mengumpulkan, dan mengkaji literatur-literatur baik dari kitab-

kitab, buku-buku, maupun bahan bacaan lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan di teliti. 

2. Setelah semua literatur tersebut terkumpul, maka selanjutnya menyusun 

meteri-materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Tehnik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan 

komparatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas tentang 

penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga yamg kemudian akan 

dibandingkan permasalahan tersebut dengan fiqih Jinayah dan KUHP sehingga 

dengan mudah dapat dipahami dan kemudian ditarik dalam simpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN 



A. Pengertian Pencurian  

1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Pidana 

 “Pencurian secara bahasa, berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan 

pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri”.10 

 “Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalan BAB XXII pasal 362 

KUHP, yaitu mengambil sesuatau barang, yang sama sekaliatau sebagian termasuk 

kepunyaan orang lain, dengan maksud akanmemiliki barang itu dengan melawan 

hak”.11 

 Pencurian mengandungelemen-elemen, perbuatan mengambil, suatu barang 

atau yang diambil,seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dengan 

maksudmemiliki.Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah 

mengambiluntuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang, barang 

tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah 

ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi 

penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah 

tempat. Suatu barang, merupakan segala sesuatuyang berwujud dan barang yang tidak 

berwujud termasuk daya listrik dangas. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja 

dan dengan maksuduntuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang 

lainkarena keliru tidak termasuk pencurian.12 

 Dalam KUHP dikenal beberapamacam pencurian yaitu: 

a. Pencurian Ringan 

 Pencurian biasa, barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-pencurian 

dilakukan dua orang atau lebih, pencurian hewan meskipun nilainya tidak lebih dari 

                                                           
10 Depdiknas. Kamus Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Jakarta, 1994) 
11 Moeljatno. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Buni Aksara : Jakarta, 2008), hlm. 128 
 
12 R. Susilo. Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, (Politeia: Bogor, 1993), hlm. 216 
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Rp.250,- tidak termasukpencurian ringan, atau pencurian pada waktu terjadi 

malapetaka,bencana baik yang disebabkan alam atau manusia. 

b. Pencurian dengan pemberatan 

 Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yangdisertai keadaan-

keadaan, pencurian hewan, bila dilakukan padawaktu bencana, dilakukan pada malam 

hari dalam keadan rumahtertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih 

denganbekerja bersama-sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk 

mengambil barang yang di dalamnya. 

c. Pencurian dengan kekerasan 

 Pencurian yang disertai dengan kekerasan, kekerasan yangdimaksud 

kekerasan pada orang, bukan berupa barang, dilakukansebelum atau sesudah 

pencurian, bersama-sama denganmaksud untuk memudahkan atau menyiapkan agar 

pencurian adakesempatan untuk melarikan diri. 

d. Pencurian Dalam Keluarga 

 Pencurian yang dilakukan dalam kalangan keluarga atau suami istri yaitu 

ada pertalian yang erat, selama pertalian perkawinan belum putus maka pencurian 

tersebut tidak dijatuhi hukuman.13 

2. Pengertian Pencurian Menurut Fiqih Jinayah  

 Pengertian Al – Sariqah Secara Etimmologi ialah  

��� ����و������ا��
	ه  - و���� -���� -��� -��ق�و  

Artinya : Pencurian asal kata dari saraqa yasriqu – saraqan, wansariqan wa saraqatan, 

wa sariqatan wa sirqatan, yangberarti mengambil sesuatu secara sembunyi – 

sembunyiatau secara terang terangan.14 

                                                           
13Ibid. hlm 223 
14Mardani. Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum 

Islam, (Krisnadwipayana: Jakarta, 2008), hlm. 91 
 



 Dalam ensiklopedi fiqh jilaskan bahwa :  

�لا�����ھ� 	
� ��� �� ��� ا ���
  

 Abdul Qadir Audah mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil 

harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi (Audah 1992: 518), yang 

dimaksudkan dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah 

mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.15 

 Menurut Muhammad Syaltut Pencurian adalah mengambilharta orang lain 

dengan sembunyi – sembunyi yang dilakukan olehorang yang tidak dipercayai 

menjaga barang tersebut. 

 Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq Pencurian adalahmengambil barang 

orang lain secara sembunyi – sembunyi misalnyamencuri suara, karena mencuri suara 

dengan sembunyi – sembunyidan dikatakan pula mencuri pandang karena 

memandang dengansembunyi – sembunyi ketika yang dipandang lengah.16 

 Definisi lain tentang Pencurian adalah perbuatan mengambilharta orang 

lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yangdimaksud dengan mengambil 

harta secara diam-diam adalahmengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya 

dan tanpakerelaanya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika 

penghuninya sedang tidur. 

 Dan secara umum pencurian dapat diartikan mengambil untuk memiliki 

sesuatu yang bukan haknya dalam arti yang lebih jelas lagi menjadi sesuatu yang 

bukan miliknya, menjadi miliknya dengan cara dan dalam bentuk apa saja, baik 

sesuatu itu hak milik orang perorangan atau milik masyarakat. 

 Akan tetapi kebanyakan ulama membatasi pengertian pencurian itu dengan 

rumusan yang terdapat dalam definisi dibawah ini:  

                                                           
15Imaning, Yusuf. Fiqih Jinayah. (Rafah Press: Palembang, 2009), hlm 
16 Sayyid, Sabiq. Fiqh Al- Sunnah, (Dar Al Bayan: Kuwait, 1968), hlm. 202 
 



���
 �� �"�� �� ��ز � #� ا����� ھ� ا
	 ا�)�ل ا�)'&%م 

 Namun jika ditinjau dari segi hukumannya pencurian dibagi menjadi dua: 

pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan 

hukuman ta’zir. Pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi dua: 

sariqah sughra( pencurian kecil/biasa), dan sariqah kubra( pencurian 

besar/pembegalan). Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah pengambilan harta 

orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta 

orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian jenis kedua ini 

disebut hirabah.  

 Perbedaan antara pencurian biasa dengan hirabah antara lain, bahwa dalam 

pencurian biasa ada dua syarat yang harus dipenuhi,mengambil harta tanpa 

sepengetahuan pimiliknya dan pengambilannya itu tanpa kerelaan pemiliknya. 

Sedangkan unsur pokok dalam pembegalan adalah terang-terangan atau kekerasan 

yang dipakai, sekalipun tidak mengambil harta. 

 Pencurian yang diancam dengan ta’zir pun  ada dua macam:  

 1. pencurian yang diancam dengan had, namun tidak memenuhi syarat 

untuk dapat dilaksanakan had lantaran ada subhat( seperti manganbil harta milik anak 

sendiri ata harta bersama). 

 2. mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas 

dasar kerelaan pemiliknya, jika tidak menggunakan kekerasann (misalnya mengambil 

jam tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau 

menggelapkan uang titipan).17  

B. Pengertian Keluarga 

1. Pengertian Keluarga Menurut Hukum Pidana 

                                                           
17 A, Dzajuli. Fiqih Jinayah, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997), hlm. 71-72 
 



 Kata “keluarga” dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus 

Melayu diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabatdan kaum saudara-mara. Juga 

digunakan untuk pengertian: seisi rumah; anak bini ibu bapak anak-anaknya. Dan 

juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih. Namun di 

dalam hukum pidana di jelaskan juga bahwasanya, Keluarga merupakan unit terkecil 

dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul 

dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling 

ketergantungan. 

 Salvicion dan Celis (1998) mengemukakan bahwa di dalam keluarga 

terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, 

hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, 

berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan 

serta mempertahankan suatu kebudayaan. 

 Ada beberapa jenis keluarga, yakni: keluarga inti yang terdiri dari suami, 

istri, dan anak atau anak-anak, keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan dewasa 

(ibu dan ayah) dan anak-anak mereka, di mana terdapat interaksi dengan kerabat dari 

salah satu atau dua pihak orang tua. Selain itu terdapat juga keluarga luas yang ditarik 

atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga luas ini meliputi 

hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek.18 

 Dari beberapa pengertian dan pendapat para pakar hukum tersebut 

bahwasanya pengertian kekuarga itu sangatlah luas, oleh kerena itu penulis lebih 

menkhususkan dan membatasi permasahan ini sesuia dengan isi pasal 367 KUHP. 

 Pasal 367 (1) Seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat 

tidur dari istrinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian 

terhadap istrinya (suaminya) Penuntutan terhadap suami (istrinya) tidak dapat 

dilakukan; 

                                                           
18

 http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga, di akses pada tanggal 02/12/2013/14,32). 



 Pasal 367 (2) Terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan 

tempat tidur; seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis menyimpang 

sampai derajat ke 2; Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri atau suami 

terhadap siapa kejahatan itu dilakukan. 

 Kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku 

golongan: 

 1.Suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur; 

 2. Anggota keluarga; 

 3. Dalam garis lurus atau; 

 4. Dalam garis smenyimpang sampai derajat ke2; 

 Dan seterusnya dijelaskan juga bahwasanya keluarga sedarah dalam garis 

lurus ialahbapak, kakek disebut (keatas) dan anak/cucu disebut kebawah. Sedangkan 

keluarga dalam garis menyimpang ialah saudara laki-laki, saudara perempuan, 

saudara ibu atau saudara bapak, baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki atau 

anak perempuan saudara.19 

 Banyaknya derajat kekeluargaan sedarah antara dua orang itu dihitung 

menurut banyaknya kelahiran yang ada antara kedua orang itu. Dengan demikian 

maka bapak dan anak adalah keluarga sedarah satu derajat, kakek dan cucu adalah 

keluarga sedarah dua derajat. Saudara dan saudara adalah keluarga sedarah garis 

menyimpang tiga derajat, sedangkan paman dan keponakan adalah keluarga sedarah 

garis menyimpang tiga derajat. 

2. Pengertian Keluarga Menurut Fiqih Jinayah 

                                                           
19 R. Susilo. Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, (Politeia: Bogor, 1993), hlm. 216 



 Dalam literatur al- qur’an (arab) keluarga disitilahkan dengan al- 

ahlu()ا�ھ) jamaknya ahluna dan ahal(ن, آھ�ل%� ,yang memiliki arti: famili (أھ

keluarga dan kerabat, seperti terdapat dalam kedua ayat di dalam ini:20  

ö� ãΒù& uρ y7 n=÷δr& Íο4θn=¢Á9 $$Î/ ÷�É9 sÜ ô¹$#uρ $ pκö� n=tæ (    

“Dan perintahkanlah kepada ahli (keluargamu) supaya mendirikan shalat dan 

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya........” 

 Kata  #� ahlaka/keluargajika ditinjau dari masa turunnya ayat ini, maka iaھ

hanya terbatas pada istri beliau khadijah ra. Dan beberapa putra beliau bersama ali 

ibni abi thalib ra. Yang beliau pelihara sepeninggal abu thalib. Tapi apabila dilihat 

dari penggunaan kata ahlaka yang dapat mencakup keluarga besar, lalu menyadari 

bahwa  perintah tersebut berlanjut sepanjang ayat maka ia dapat mencakup keluarga 

besar nabi Muhammad SAW., termasuk semua istri dan anak cucu beliau bahkan 

sementara ulama memperluasnya sehingga mencakup seluruh umat beliau. Putra 

kandung nabi nuh tidak dinilai Allah sebagai ahal/keluarga beliau dengan alasan tidak 

beramal shaleh (baca QS.Hud[11]:46). 

 Dengan demikian semua yang beramal saleh dapat termasuk keluarga 

beliau dan karena itu pula, salman al-farisi yang tidak memiliki hubungan darah 

dengan nabi muhammad saw. Bahkan bukan orang arab, tetapi dari persia, dujadikan 

nabi muhammad sebagai ahal/keluarga dengan sabdanya: “salman dari( keluarga)kita, 

ahl al-bait” ini karena keimanan dan kesolehan beliau.21 Seperti yang tercantum 

dalam ayat Al-Qur’an dibawah ini:22 
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“Hai orang-orang beriman! Peliharalah dirimu dan segenab ahli (keluargamu) dari 

(kemungkinan siksaan) api neraka... (QS.Al-Tahrim:66:6). 

 Di dalam kitab Tapsir al- Misbah dikatakan bahwa keluarga disini ialah 

istri, anak-anak dan seluruh yang berada dibawah tanggung jawab kamu. Sedangkan 

di dalam Tafsir al-Mraghi dijelakan pula bahwasanya yang dimaksud dalam keluarga 

disini mencakup istri, anak, budak laki-laki dan perempuan. 

C. Dasar Hukum Pencurian 

1. Dasar Hukum Pencurian Menurut Hukum Pidana 

 Sumber hukum dari pidana pencurian adalah hukum yang tertulis,Induk 

peraturan hukum pidana positif adalah kitab undang-undang hukum pidana (K.U.H.P) 

nama aslinya ialah “Wetboek Van Strafrecht VoorNederlandsch Indie (W.v.S)” 

tanggal 15 sejak tanggal 1 Januari 1918, W.v.S.v.N.I, ini merupakan kopian 

(turunan)Dari Wetboek van strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun1881 

dan mulai berlaku Tahun 1886.23 

 KUHP merupakan kodifikasi darihukum pidana, berlaku untuk semua 

golongan penduduk dan berlaku untuk semua golongan Bumiputera, Timur Asing dan 

Eropa. Dengandemikian dalam lapangan hukum pidana sejak tahun 1918 terdapat 

Unifikasi. 

 Tindak pidana pencurian dimuat dalam Kitab Undang-undanghukum 

Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang mana membagi pencurian menjadi beberapa 

macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuaidengan klasifikasi tindak pidana 

pencurian, dalam pasal 362 menyatakan:”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, 

yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki 

secaramelawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.Pencurian yang 

disebutkan dalam pasal 362 KUHP tersebut di atasadalah pencurian biasa atau 
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pencurian dalam bentuknya yang pokok, yang ancaman pidananya maksimal lima 

tahun penjara, kemudian ketegoriselanjutnya adalah pencurian dengan pemberatan, 

yaitu terdapat dalam pasal 363 ayat 1 item 2, karena didalamnya terdapat faktor-

faktor yang memberatkan ketika pencurian tersebut dilakukan, seperti: waktu 

adakebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan keretaapi, 

kapal terdampar, dan bahaya perang. Hal ini menunjukkan bahwapada peristiwa-

peristiwa atau keadaan-keadaan seperti ini, terjadikepanikan dan kekacauan sehingga 

memudahkan pelaku pencurian untukmelakukan aksinya. 

Sedangkan mengenai dasar hukum pencurian dalam keluarga, hal ini 

didasarkan pada pasal 367 KUHP yang menyatakan: 

 1. Jika pembuat atau pembantu melakukan salah satu kejahatan yang 

diterangkan dalam bab ini suami (istri) orang yang terhadapnya kejahatan itu 

dilakukan, yang belum di bebaskan dari kewajiban tinggal serumah dengan 

istrinya (suaminya), maka orang itu tak dapat dituntut. 

2. Jika orang itu suaminya (istrinya) yang sudah dibebaskan dari kewajiban 

tinggal serumah dengan istri (suaminya), atau keluarga sedarah atau keluarga 

semenda, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan menyimpang 

dalam derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan 

penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang terhadapnya kejahatan itu 

dilakukan. 

3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan, oleh 

orang lain dari bapak kandung, maka aturan pada ayat yang baru lalu berlaku 

juga bagi orang itu.24 

 Ketentuan hukum pencurian yang lain adalah hukum pidana adat, hukum 

adat merupakan hukum asli dan suatu yang asli berlaku dengan sendirinya, kecuali 

jika ada hal-hal yang menghalangi berlakunya hukum adat. Dalam daerah daerah 

tertentu hukum pidana adat masih mempunyai kekuatan sebagai sumber hukum 

                                                           
24Ibi, hlm. 385 



positif dan diterapkan dalam pengadilan negeri yang menggantikan pengadilan adat 

atau pengadilan swapraja25 

2. Dasar Hukum Pencurian Menurut Fiqih Jinayah 

 Sedangkan  menurut hukum pidana Islam dasar hukum tindak pidana 

pencurian telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwapasti ada 

ketentuan-ketentuan hukumnya, dan sumber hukum Islammerupakan segala sesuatu 

yang dijadikan pedoman. Yang menjadi sumbersyari’at Islam yaitu: al-Qur’an, 

Hadist, dan Ijma’. Disamping itu ada yangmenyebutkanbahwa sumber hukum Islam 

itu ada empat yaitu: Al-Qur’an,As Sunnah, Ijma dan Qiyas.26 

1. Al-Qur’an 

  Dalam hukum Islam al-Qur'an adalah sumber hukum utamadari 

semuaajaran syari’at Islam, hal ini ditegaskan dalam al-Qur’an yaitu:27 
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 Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab 

kepadamudenganmembawa kebenaran, supaya kamu mengadili antaramanusia 

dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu,dan janganlah kamu 

menjadi penantang (bagi orang yangtidak bersalah), karena (membela) orang 

yang berkhianat”(An-Nisa’ayat 105). 

 Agama Islam sangat melindungi harta, karena hartamerupakan bahan 

pokok kehidupan, cara mendapatkannya pun harusdengan cara yang benar pula. Kita 
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diharamkan oleh allah SWTmemakan/mendapatkan harta dengan jalan yang tidak 

benar (bathil).Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firmannya:28 
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 Artinya:“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan 

jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa(urusan) hartamu itu kepada 

hakim supaya kamu dapatmemakan sebagian dari harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetauhi”(Q.S Al-

Baqarah:188). 

 Syari’at Islam memberi hukuman yang sangat berat atasperbuatan mencuri, 

dan juga menetapkan pandangan yang lebihrealistis dalam menghukum seorang 

pelanggar (pencuri) yaitu denganhukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman 

tersebut adalah untukmemberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, 

sehinggatercipta rasa perdamaian di masyarakat.29 

 Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak bolehmenggunakan 

tangannya untuk mengambil barang orang lain yangbukan miliknya. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam suratAl-Ma’idah ayat 38:30 
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Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apayang telah mereka kerjakan dan sebagai 

siksaan dari Allah.Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana Q.S. Al Maidah:38) 

 Pencurian yang diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Ma’idah tersebut 

harus melalui beberapa syarat, sehingga bisadianggap sebagai pencuri yang harus 

dikenai hadd yaitu: 

 a. Orang yang mencuri, dengan syarat sudah baligh, sadar dan 

berakal.Karena Rasulullah SAW menyatakan: ”Pembebanan hukum 

diangkatdalam tiga hal yaitu, anak kecil sampai ia mimpi, orang gila 

sampai iasembuh, dan orang yang tidur sampai ia terbangun (HR. al-

Bukharidan Imam Ahmad bin Hambal). Disamping itu juga, orangyang 

mencuri mengetahui akan haramnya mencuri (melawan hukum),terikat 

oleh hukum, dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalamkeadaan 

darurat, kelaparan, dan sebagainya. 

 a.Barang yang dicuri mencapai nishab (ukuran), menurut 

jumhurulama’yaitu ¼ (seperempat) dinar atau lebih. 

 Menurut Ulama’Madzab Hanafi nishab barang yang dicuri adalah satu 

dinar, atau 10dirham. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang di riwayatkan 

dariAisyah, yang artinya: Dari Aisyah ra, dari Rasulullah SAW.,bersabda: “Tangan 

seorang pencuri dipotong dalam mencuriseperempat dinar”. (HR.Bukhari). 

 c. Barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya 

atausebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak. 

d. Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau 

kesalahan. Dan untuk membedakan antara sengaja dan tidakdilihat dari 

bukti, saksi atau pengakuannya sendiri. 



 e. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, sepertilemari 

untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan 

sebagainya.31 

 Sayyid Sabiq menambahkan, bahwaperbuatan mencuri itu haruslah atas 

kehendaknya sendiri. Jadi, bila Iadipaksa untuk mencuri, maka ia tidak bisa 

dikategorikan sebagai pencuri yang harus di had. 

 Menurut Abdul Qadir Audah, untuk terjadinya pengambilanyang sempurna 

diperlukan tiga syarat, yaitu: 

 a. Pencuri mengambil barang curian dari tempat pemeliharaannya/tempat 

simpanannya. 

 b. Barang yang dicuri lepas dari penguasaan pemiliknya. Ataudengan kata 

lain barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaanpemiliknya. 

 c. Barang yang dicuri berada dalam kekuasaan pencuri. 

 Apabilasalah satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, makatidak 

dapat dinamakan pencurian. Hukuman yang dikenakanpun bukan hukuman 

pencurian, melainkan hukuman ta’zir,karena dimasukkan dalam kategori membuat 

kerusakan di ataspermukaan bumi (al-ifsad fi al-ardl). 

 2. Hadist 

 Hadist merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur’an, hadist 

adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yangberkaitan dengan 

kehidupan manusia atau tentang suatu hal, ataudisebut pula sunnah 

Qauliyah, pengertian sunnah mencakup danmeliputi semua ucapan 

Rasulullah, perbuatan, dan yang di setujui(taqrir) oleh Rasulullah SAW. 

Kaitannya dengan jarimah pencurian,dalam hadist banyak sekali 
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disinggung, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Aisyah ra, 

yang berbunyi: 
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  Artinya:”Dari Aisyah ra. Bahwasanya Usamahmemberitahukan 

NabiSAW tentang seorang wanita, lantas beliau bersabda:”Sesungguhnya 

rusaknya orang-orang sebelum kamu itubahwasanya mereka menegakkan 

had atas orang lemah(rakyat jelata), dan membiarkan orang mulya. Demi 

dzatyang diriku dalam genggaman-Nya, andaikan Fatimahmelakukan hal 

itu, tentulah saya memotong tangannya”. 

 Disamping itu, ada juga sebuah hadist yang diriwayatkan dariAbu 

Hurairah, yang artinya: ”Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

Allah melaknati pencuri. Pencuri telur dihukumpotong tangan,dan pencuri unta 

dihukum potong tangan” (HR.Bukhari). 

 3. Ijma’ 

   Ijma’ merupakan hukum yang diperoleh atas kesepakatanbeberapa ahli 

ishtisan dan mujtahid setelah Rasulaullah SAW, tentanghukum dan 

ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengansyari’at Islam, 

diantaranya yaitu masalah pencurian, karena Islamsangat melindungi harta 

benda dari kepemilikan yang tidak khaq.Ijma’ juga dimanifestasikan 

sebagai yurisprudensi hakim Islam.32 

D. Syarat dan Rukun Pencurian 

 Syarat dan Rukun Pencurian 
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Unsur-unsur (syarat) tindak pidana pencurian sebagaimana diatur di dalam pasal 362 

Kitab Undang-undang hukum pidana terdiri: 

a) Unsur subjektip ( Met het oogmerk om het zich weder rechtelijk teo te eigemen) atau 

dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melewan hukum. 

b) Unsur-unsur objektif 

1. Hij atau arang siapa 

2. Wegnemen atau mengambil 

3. Eenig goed atau sesuatu benda 

4. Dat geheel of godeeltelijk n een ender toebehoort atau yang sebahagian atau 

seluruhnya kepunyaan orang lain. 

 Sedangkan di dalam fiqih jinayah dijelaskan, suatu perkara dapat ditetapkan 

sebagai pencurian apabila memenuhi syarat sebagai berikut:  

 a. Orang yang mencuri adalah mukalaf, yaitu sudah baligh dan berakal. 

 b. Pencurian itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. 

 c. Orang yang mencuri sama sekali tidak mempunyai andil terhadap barang yang dicuri. 

 d. Barang yang dicuri adalah benar-benar milik orang lain. 

 e. Barang yang dicuri mencapai jumlah nisab. 

 f. Barang yang dicuri berada ditempat penyimpana atau ditempat yang layak. 

 Menurut Sabiq, bahwa suatu pencurian itu haruslah memenuhi syarat-syarat 

dan rukun sebagai berikut. 

 a. Syarat-syarat Pencurian 

 1) Taklif (cakap hukum) 

 2) Atas kehendak sendiri       



 3)Suatu barang yang dicuri itu bukan barang subhat.33 

 Menurutnya juga syarat – syarat pencuri yang harus dijatuhi hukuman  potong 

tangan adalah sebagai berikut: 

a. Taklif yaitu sudah cakap hukum dan sudah dewasa. 

b. Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri bukan atas paksaanorang lain. 

c. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitukadar harta tertentu yang 

ditetapkan sesuai dengan undang -undang. 

d. Sesuatu yang dicuri bukan barang Syubhat 

 Adapun rukun pencurian itu menurut audah ada 4 (empat) yaitu:  

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam 

2. Sesuatu yang diambil itu adalah harta  

3. Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain 

4. Ada maksud niat/jahat, atau niat berbuat tindak pidana (mencuri).34 

Dan didalam Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan juga bahwasanya 

pengambilan harta orang lain dapat disebut sebagai tindak pidana pencurian apabila 

keempat unsur/rukun dibawah ini dapat terpenuhi. Keempat unsur/rukun itu adalah: 

 1. Pengambilan itu dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Artinya, 

pencurian dilakukan tanpa sepengetahuanpemilik barang dan pemilik barang tidak 

rela dengan pengambialn barang itu. Misalnya, pencurian barang itu dilakukan ketika 

pemilik tidak ada atau pemiliknya sedang tidur. Pengambilan barang tersebut, 

menurut Abdul Qadir Audah harus bersifat sempurna dan memenuhi 3 (tiga) syarat, 

yaitu: 
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a. Pencuri mengambil barang curian dari tempat pemeliharaannya 

b. Barang yang dicuri lepas dari penguasaan pemiliknya 

c. Barang yang dicuri ituberada dalam kekuasaan pencuri. 

 Apabila salah satu syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat 

dinamakan pencurian. Hukuman yang dikenakan pun bukam hukuman pencurian, 

tetapi hukuman ta’zir, karena dimasukan dalam kategori membuat kerusakan diatas 

permukaan bumi ( al-ifsad fi al-ard) yang tertera dalam surah al- Maidah(5) ayat 33. 

 2. Yang dicuri itu bernilai harta. Termasuk dalam persoalan ini adalah pencurian budak, 

karena budak, menurut ulama fikih, bernilai harta. Timbul perbedaan pedapat tentang 

statusnya apabila yang dicuri(diculik) itu adala anak kecil yang belum mumayiz. 

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama Mazhab 

Zaidiah mengatakan bahwa manusian mardeka, bukanlah objek pencurian. Oleh 

sebab itu, apabila anak yang belum mumayiz dicuri seseorang, maka ia tidak dapat 

dikenakan hukuman pencurian, karna yang dicuri bukanlah harta. Akan tetapi, Imam 

Malik dan ulama Mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa anak kecil yang belum 

mumayiz termasuk objek pencurian, sekalipun anak itu orang yang mardeka(bukan 

budak). Pencurian terhadap anak kecil menurut mereka, dikenakan hukuman potong 

tangan, sebagaimana yang berlaku dalam pencurian harta. Ulama fiqih 

mengemukakan bahwa harta yang dicuri itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

  a. Harta yang dicuri itu adalah harta yang bergerak, karna pencurian itu menghendaki 

pemindahan harta yang dicuri dari tempat dan penguasaan pemiliknya ketempat dan 

penguasaan pencuri. Hal ini hanya bisa dilakukan terhadap harta bergerak atau harta 

itu menjadi harta  bergerak disebabkan perbuatan pecuri. Misalnya, rumah termasuk 

harta tidak bergerak. Tetapi, apabila pencuri melepaskan ubin-ubinya, kusen-kusen 

rumah itu, atau kaca-kaca jendelanya, lalu ia ambil, maka termasuk kedalam ketegori 

benda bergerak disebabkan perbuatan pencuri. Adapun terhadap tanah, sebagai benda 

tidak bergerak, dapat juga dicuri apabila yang dicuri adalah sertifikat tanah tersebut, 



sehingga penguasaan tanah tersebut berpindah tangan dari pemiliknya kepada 

pencuri. 

  b. Harta yang dicuri itu bernilai harta menurut syara’. Oleh sebab itu, apabila yang 

dicuri itu adalah babi, minuman keras, atau mayat, maka pencurinya tidak dikenakan 

hukuman pencurian. Karena benda-benda seperti itu tidak bernilai harta bagi umat 

Islam. 

  c. Harta itu terpelihara di tempat yang aman, seperti dalam rumah. Sifat pemeliharaan 

iatu ada dua macam, yaitu pemelihaan yang bersifat tempat dan pemelihaan dengan 

adanya penjaga yang bertanggung jawab, seperti satpam. Menurut Imam Abu 

Hanifah, pemeliharaan harta yang bersifat tempat itu benar-benar dikhususkan untuk 

harta tersebut, sehingga untuk memasukinya seseorang harus meminta izin kepada 

pemiliknya, seperti rumah, perkemahan, hotel, kandang ternak, dan lumbung padi. 

Untuk tempat-tempat seperti ini, menurut Imam Abu Hanifah, dihukumkan sebagai 

tempat terpelihara dan aman, sekalipun pintunya terbuka. Imam Malik mangatakan, 

tempat pemeliharaan itu tidak mesti  berupa bangunan yang dikhususkan untuk 

tempat harta itu, tetapi cukup denagn menjadikan tempat itu sebagai tempat yang bisa 

menyimpan barang. Menurut Imam asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, tempat 

pemeliharaan yang bersifat tempat itu harus tertutup dan biasanya menjadi tempat 

pemeliharaan harta, serta berada dalam bangunan perkampungan penduduk, seperti 

rumah, hotel, dan toko-toko. Apabila pintu bangunan itu terbuka, maka mereka 

berpendapat tidak termasuk sebagai tempat yang terpelihara secara aman. Adapun 

pemeliharaan harta mulalui seseorang yang bertanggung jawab untuk itu, menurut 

Imam Abu Hanifah, ditentukan untuk tempat-tempat seperti ini ada penjaganya, lalu 

seseorang mengambil harta yang ada disitu, maka menurut Imam Abu Hanifa 

dikenakan hukuman pencuri. Kalau tempat harta itu memang tempat penyimpanan 

khusus, maka tidak diperlukan adanya orang yang bertanggungjawab menjaga tempat 

itu. Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama, tempat harta itu bisa merupakan tempat 

tersendiri, tanpa penjaga, tetapi juga bisa tempatnya sudah tersendiri dan khusus, juga 

ada penjaganya.  



  d. harta yang dicuri itu bernilai satu nisab, sesuai dengan hadits Rasulullah 

SAW:”Rasulullah SAW memotng tangan pencuri yang mencuri harta senilai 

seperempat dinar lebih ”(HR.Al-Jamaah [mayoritas ahli hadits], kecuali Ibnu Majah). 

Dalam hadits lain Rasulullah SAW mengatakan: “tidak dipotong tangan pencuri, 

kecuali apabila (ia mencuri harta senilai) seperempat dinar lebih” (HR. Ahmad Bin 

Hambal, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah). Dalam hadits lain  

 3. Harta yang dicuri itu milik orang. Artinya, harta yang dicuri itu merupakan milik 

orang lain ketika berlangsungnya pencurian. Tetapi, apabila harta itu telah menjadi 

milik pencuri ketika berlangsungnya pencurian, maka tidak dinamakan pencurian dan 

ia tidak dikenai hukuman potong tangan. 

 4. pencurian itu dilakukan secara sengaja oleh pencuri. Maksudnya, pencuri itu meyakini 

bahwa melakukan pencurian terhadap harta orang adalah perbuatan yang diharamkan 

dan mengambil harta orang lain tanpa izin adalah pekerjaan adalah oleh sebab itu, 

apabila seseorang mengambil harta yang bersifat mubah, seperti kayu dihutan 

belantara yang tidak dimiliki seseorang atau mengambil barang bekas yang sudah 

dibuang orang, seperti pakaian usang, maka tidak dikenakan hukuman pencurian, 

karena barang-barang seperi ini termasuk mubah.(Dahlan, 2000:1389-1391). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB III 

TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PROSES PENYELESAIAN  

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA 

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian 

 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tidak pidana pencurian  

Pada kenyataannya tindakan dari pencurian itu sangatlah membuat orang 

resah dan bertambah menderita dengan tindakan tersebut, dan itu menyangkut dengan 

hukum pidana, secara teorinya hukum pidana menurut C.S.T. Kansil adalah : hukum 

yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap 

kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu 

penderitaan atau siksaan. Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan 

seseorang melakukan suatu tindakan pencurian yang mana hal tersebut sangatlah 

merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan 

orang lain yakni : 

a) Motivasi Intrinsik (Intern) 

1) Faktor intelegensia 

2) Faktor usia 

3) Faktor jenis kelamin 

4) Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak 



 

b) Motivasi Ekstrinsik (Ekstern) 

1) Faktor pendidikan 

2) Faktor pergaulan 

3) Faktor lingkungan 

Uraian Motivasi intrinsik dan Ekstrinsik 

a) Faktor Intelegensi 

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan 

menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang 

bisa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki 

intelegensi yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu 

mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap 

tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah 

merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan 

dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah 

benar ia melakukan kejahatan tersebut. 

Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh 

demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk 

dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin berbahaya jika sampai ia 

melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam, dengan cara 

menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut makin 

tinggi intelegensi seseorang, maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan. 

b) Faktor Usia 

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan 

melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang 

maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu 



perbuatan baik dan buruk. Karena pada umumnya apabila seseorang yang telah 

mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang 

ingin dipenuhi atau didapati. 

c) Masa Tua 

Pada usia ini kemampuan fisik maupun psikis (kemampuan jasmani maupun 

rohani kembali menurun). Frekwensi kejahatan yang pada umumnya menurun 

dibandingkan dengan usia dewasa I dan usia dewasa ke II. Tapi tidak tertutup 

kemungkinan pada fase ini untuk melakukan kejahatan yang dilakukan pada fase 

sebelumnya. Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 

tahun, merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya kematangan 

jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa tua. Pada masa tua 

penyimpangan-penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan antara lain : pencurian-

pencurian ringan, exhybitionis (pelanggaran susila yang bersifat ringan). 

 

d) Faktor Jenis Kelamin 

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat Gradilitas Seks yang 

berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut Sigmund 

Freud, bahwa manusia itu hidup dalam Libido Seksualitas. Apabila seseorang tidak 

sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual. 

Sebagaimana dikatakan oleh P. Lukas bahwa sifat jahat pada hakikatnya 

sudah ada pada manusia semenjak lahir dan hal ini diperoleh pada keturunannya. Dari 

pendapat ini diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk di dalamnya. 

Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan 

laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan 

yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh 

para wanita. 



Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, 

frekwensinya maupun caranya. Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang 

dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya 

atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan 

kehidupan suatu masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah bila 

dibandingkan dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih 

banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita. 

e) Faktor Kebutuhan Ekonomi Yang Mendesak 

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, 

dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan 

kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong 

seseorang untuk melakukan pencurian. 

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan 

masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan 

tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai lagi bagi kepentingan umum 

karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan yang 

mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, 

patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan 

moral, agama, dapat membawa kepada dekondensi moral dan kenakalan anak-anak. 

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang 

baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor 

yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan 

oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.  Sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan mencuri atau menjarah barang orang lain, 

baik itu di saat gempa, maupun di saat malam hari. 

f) Faktor Pendidikan 



Pendidikan dalam arti luas termasuk ke dalam pendidikan formal dan non 

formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa 

dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi 

perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan 

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang 

berlaku. 

Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, 

maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit 

berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan 

melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain 

itu baik. Tapi tindkan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat 

merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk 

membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu di dapatkan di dalam 

dunia pendidikan.  Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan 

kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan 

mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula. 

g) Faktor Pergaulan 

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-

norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi 

seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, 

sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. 

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapat 

melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang, karena dalam sebuah contoh, yang 

terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami 

kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus 

dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang 

yang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka, di samping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-



teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut 

melakukan pencurian barang-barang milik orang lain. 

h) Faktor Lingkungan   

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup 

manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. 

Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan 

luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga 

adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap 

jiwa dan kelakuan si anak. Karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini. 

Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan 

pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan 

daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang 

memuakkan, mencekam dan menstimulir penduduknya untuk menjadi kanibal 

(kejam, bengis, mendekati kebiadapan). Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat 

berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti halnya dalam 

kasus pencurian dan penjarahan yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam itu 

merupakan suatu kriminal situasional atau kriminal primer yang dilakukan oleh 

orang-orang biasa (non-kriminal) atau yang bukan penjahat, dan individu-individu 

yang pada umumnya patut terhadap hukum. Oleh karena adanya tekanan dari 

masyarakat atau faktor eksternal yang merobek-robek keseimbangan batinnya, 

dengan demikian seseorang dapat melakukan perbuatan kriminal yang mana karena 

adanya tekanan atau paksaan. Seseorang bertindak atau berbuat kejahatan adalah 

didasarkan pada proses antara lain : 

1). Tingkah laku itu dipelajari 

Secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak 

diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang menjadi jahat secara 

mekanis. 



2). Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi. 

3). Tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim. 

Selain faktor-faktor tersebut di atas ada satu faktor yang menyebabkan orang 

melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini 

seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya, yang mana dia 

mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan disekelilingnya, 

asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya, baik dengan cara baik atau dengan 

cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempa maupun dalam keadaan yang lain. Maka 

faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain, yang 

mempengaruhi orang melakukan kejahatan.35 

 2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam keluarga 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam keluarga ialah 

karena faktor intern berupa ketidak seimbangan mental, kurang harmonisnya 

keluarga, rasa ingin memiliki, dan mudah dipengaruhi, sedangkan faktor ekstern 

dapat berupa keadaan ekonomi, keadaan lingkungan, dampak urbanisasi dan lain-lain. 

Penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian dalam 

keluarga adalah dengan upaya penanggulangan secara preventif dan represif, antara 

lain dengan cara bergabung dengan organisasi yang baik seperti karang taruna, 

pramuka, masuk ke pesantren kilat, mengadukan pelaku tindak pidana kepada yang 

berwenang agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan memberikan 

rasa takut kepada orang yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan.36  

B. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana 

PencurianDalam Keluarga 

                                                           

35http://akmalrudin91.blogspot.com/2013/04/krimonologi-pencurian.html, di akses pada tanggal 
30/09/2014/10/12) 

36http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30176, di akses pada tanggal, 30/09/2014/10/08). 

 



 Proses penyelesaia tindak padana pencurian dalam kelurga menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), pencurian yang dilakukan oleh sanak 

atau keluarga dari korban, disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal tersebut 

diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang selengkapnya berbunyi: 

 “ jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta 

kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus 

maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin 

diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.” 

Di dalam KUHP, Pasal 367 terdapat di dalam Bab XXI tentang Pencurian. 

Mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal 

(hal. 255), menjelaskan bahwa: 

“… jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang 

tersebut pada alinea 2 dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas 

pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).” 

Pembahasan mengenai pencurian dalam Pencurian dalam lingkungan keluarga 

yang diatur dalam Pasal 367 ayat 2 KUHP merupakan salah satu tindak pidana yang 

tergolong delik aduan. Dalam hal demikian penegak hukum baru menanganinya 

setelah adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan, baik orang tua, 

suami, istri dan lain-lain yang merasa dirugikan oleh anggota keluarganya. Kemudian 

barulah aparat penegak hukum menindak orang yang berbuat tersebut. 

Pencurian adalah delik biasa, namun apabila pencurian tersebut dilakukan 

dalam lingkup keluarga, maka perbutan tersebut menjadi delik aduan. Delik aduan 

tersebut termasuk delik aduan relatif, karena delik relatif adalah delik yang biasanya 

bukan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak saudara maka menjadi delik 

aduan. 



Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Sipil berlaku 

peraturan tentang cerai meja makan yang berakibat, bahwa perkawinan masih tetap, 

akan tetapi kewajiban suami istri untuk tinggal bersama serumah ditiadakan. Dalam 

hal ini maka pencurian yang dilakukan oleh istri atau suami dapat dihukum, akan 

tetapi harus ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan. 

Menurut Pasal 367 ayat 2 KUHP, apabila pelaku atau pembantu adalah suami 

atau istri korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau 

keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun ke samping sampai derajat 

kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan atas 

pengaduan si korban pencurian. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat penulis ketahui bahwa menurut 

KUHP (hukum positif), jika pelaku yaitu suami, istri, atau anak berada dalam status 

cerai meja makan atau tempat tidur maka pelaku dapat dikenai sanksi hukuman asal 

ada pengaduan(delik aduan) dari korban yang dirugikan. 

Istilah delik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht atau pengaduan 

berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan 

dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang 

tertentu.  

Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada 

pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan 

delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di 

dalam Buku ke II. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat undang-undang dijadikan delik 

aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud 

sekaligus juga ditunjukan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut. 

Delik aduan dibagi dalam dua jenis : 

1. Delik aduan absolut (absolute klacht delict) 



Menurut Tresna Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang 

dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila 

telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemungkakan 

delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu 

merupakan voorwaarde van vervolgbaarheir atau merupakan syarat agar pelakunya 

dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut 

seperti : 

a). Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali 

penghinaan yang dilakukan oleh seseoarang terhadap seseorang pejabat 

pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinas resmi. 

Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang 

dihina. 

b). Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dana 

Pasal 332 KUHP). 

c). Kejahatan membuka rahasia (Paal 322 KUHP) 

2. Delik aduan relatif (relatieve klacht delict) 

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang 

sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal 

tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif 

adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu 

voorwaarde van vervolgbaarheir atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, 

yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat 

suatu hubungan yang bersifat khusus. 

Dan Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak 

pidana aduan. Jadi dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana 

laporan ( tindak pidana biasa ) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, 

kemudian menjadi tindak pidana aduan. 



Umumnya delik aduan retalif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-

kejahatan seperti : 

        Pencurian dalam keluarga, dan kajahatan terhadap harta kekayaan yang lain 

yang sejenis (Pasal 367 KUHP), Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), 

Penggelapan (Pasal 376 KUHP) dan Penipuan (Pasal 394 KUHP).37 

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya tindak 

pidana pencurian dalam keluarga adalah merupakan bagian dari tindak pidana aduan 

relatif yang hanya bisa dijatuhkan hukuman apabila adanya aduan dari korban itu 

sendiri.  

Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik 

aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang 

dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut 

laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu 

perdamaian. 

Dalam hal pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak 

mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut 

dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP)38.  

 Adapun dalam hal ini tindak pidana pencurian dalam fiqih jinayah dipandang 

sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah 

ditetapkan oleh syara’ yaitu hukuman potong tangan sebagaimana yang tercantum dal 

surat Al- Maidah ayat 38:39 
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Artinya:  

 “ adapun orang laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah keduanya 

sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. 

Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

 Dalam surat Al-Maidah di atas telah jelas bahwa hukuman bagi pelaku tindak 

padana pencurian baik pelaku laki-laki maupun pelaku perempuan maka hukuman 

atas perbuatan yang mereka lakukan adalah potong tangan, itu merupakan siksaan 

dari Allah SWT, karna Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana(QS, Al-Maidah: 

38) 

Sebagaimana kita ketahui dalam fiqh jinayah, pencurian digolongkan pada 

jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had (hukuman yang 

telah ditentukan oleh syara’). Setiap jarimah hudud meskipun hukumannya telah 

ditentukan oleh syara’ tetapi apabila pencurian itu tidak memenuhi syarat untuk 

dikenakan hukuman had maka ia dikenakan hukuman ta’zir. 

 Pencurian yang diterangkan dalam al-Qur'an Surat al- Ma’idah tersebut harus 

melalui beberapa syarat, sehingga bisa dianggap sebagai pencuri yang harus dikenai 

hadd yaitu: 

 a. Orang yang mencuri, dengan syarat sudah baligh, sadar dan berakal. Karena 

Rasulullah SAW menyatakan: ”Pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal yaitu, 

anak kecil sampai ia mimpi, orang gila sampai ia sembuh, dan orang yang tidur 

sampai ia terbangun (HR. al- Bukharidan Imam Ahmad bin Hambal). Disamping itu 

juga, orang yang mencuri mengetahui akan haramnya mencuri (melawan hukum), 



terikat oleh hukum, dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, 

kelaparan, dan sebagainya. 

 b. Barang yang dicuri mencapai nishab (ukuran), menurut jumhur ulama’yaitu 

¼ (seperempat) dinar atau lebih. 

 Menurut Ulama’ Madzab Hanafi nishab barang yang dicuri adalah satu dinar, 

atau 10 dirham. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang di riwayatkan dari Aisyah, 

yang artinya: Dari Aisyah ra, dari Rasulullah SAW., bersabda: “Tangan seorang 

pencuri dipotong dalam mencuri seperempat dinar”. (HR.Bukhari). 

 c. Barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau 

sebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak. 

 Rahmat Hakim dalam bukunya “Hukum Pidana Islam(Fiqih Jinayah)” 

memberikan pejelasan menganai hal ini bahwasanya harta diambil(dicuri) pada waktu 

terjadinya pemindahan adalah harta orang lain secara murni dan orang yang 

mengambilnya tidak mempunyai hak pemilikan sedikitpun terhadap harta tersebut. 

Umpamanya, harta kelompok atau harta bersama orang yang mencurinya mempunyai 

hak atau bagian dari harta tersebut. Oleh kerena itu, kalau dia mengambil sebagian-

walaupun dinilai melewati nishab tidak dianggap sebagai jarimah pencurian sebab 

hak dia yang melekat pada barang yang diambil menjadi kesubhatan. Namun, hal ini 

pun bukan berarti dia tidak dihukum sekalipun tidak dikenakan hukuman had (potong 

tangan). Dimaksud dengan orang lain, juga apabila harta itu milik anaknya atau milik 

bapaknya. 

d. Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan. 

Dan untuk membedakan antara sengaja dan tidak dilihat dari bukti, saksi atau 

pengakuannya sendiri. 



 e. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari 

untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan sebagainya.40 

(Sudarsono, 2001: 546 ). 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai proses penyelesaian 

tindak pidana pencurian dalam keluarga, bahwasanya tidak pidana pencurian dalam 

keluarga hanya dapat diproses apabila adanya delik aduan. Delik aduan adalah delik 

yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. 

Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada 

aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/klach 

delict merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau 

tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang 

dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini 

membicarakan mengenai kepentingan korban.41 

Dan didalam kajian hukum Islam masalah mengenai pencurian dalam 

keluarga sudah diatur, seperti yang ulama Syafi’iah, Hanabillah dan Hanafiyah bahwa 

anak yang mencuri harta orang tuanya atau sebaliknya, tidak dieksekusi potong 

tangan, sebab ia berarti mencuri hartanya sendiri. 

Hal ini telah disinyalir oleh Ibnu Qudamah versi Hanabillah: Ayah tidak 

dieksekusi potong tangan, bila mencuri harta anaknya. Begitu juga ibu tidak dipotong 

tangan, bila mencuri harta anaknya. Adapun dalil mereka gunakan sebagai hujjah 

adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah. “telah menceritakan kepada kami 

Hisyam bin Amar, telah menceritakan Isa bin Yunus, telah menceritakan Yusuf bin 

Ishak dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah. Bahwa seseorang telah 

berkata: Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saya mempunyai harta dan anak. 

Dan ayah saya sangat membutuhkan harta saya. Maka Rasulullah SAW bersabda: 
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kamu dan hartamu adalah milik (untuk) bapakmu. Begitu juga, tidak divonis potong 

tangan, suami yang mencuri harta istrinya atau sebaliknya. 

Kemudian dalam hadits lain juga menyebutkan: 

�� ر �%ل ا K, ان �� � �وو�9ا وان وا�9 ي �I'�ح ���.��ل:ا�D و � �# �% ا �9 

�%ا � .�O او�د.0ك,ان او�د.0 <� 5>0�. Oاط� � 

Artinya: “Wahai Rasulullah, saya mempunyai harta dan anak. Sedangkan ayahku 

membutuhkan hartaku itu.” Lalu Nabi Muhammad SAW berkata:”Anda dan harta 

anda milik ayah anda, sesungguhnya anak anda adalah termasuk hasil usaha anda 

yang terbaik, maka dari itu makanlah dari penghasilan anak-anak anda.” 

Argumentasi lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah adalah bahwa 

seandainya sanksi potong tangan diberlakukan pada pencurian lingkup keluarga, 

maka ini dapat memutuskan tali kekeluargaan. Yang demikian itu hukumnya haram, 

berdasarkan kaidah usul fiqih yaitu, sesuatu hal yang membawa kepada haram, maka 

hukumnya haram.42 

Dari uraian diatas penulis berpendapat walaupun tidak secara rinci dijelaskan 

mengenai proses penyelesaiannya, akan tetapi dapat diambil sebuah kesimpulan 

bahwasanya, tidak ada permasalahan ataupun perubahan cara penyelesaiannya 

terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga. Melainkan yang menjadi topik atau 

permasalahannya adalah sanksi ataupun hukumannya. 

Akan tetapi jika ditinjau dari segi tujuanya, baik fiqih jinayah maupun hukum positif 

dalam hal ini KUHP keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan 

ketentraman masyarakat serta menjamian kelangsungan hidupnya. Dan dari segi 

landasan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pencurian baik dari KUHP 

maupun fikih jinayat melandasi penjatuhan sanksi pidananya kepada nilai-nilai 
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kemanusian. Dimana sistem hukum nasional melandaskan hal tersebut kepada Hak 

Asasi Manusia(HAM) sedangkan sistem hukum Islam melandaskan hal tersebut 

kepada prinsip dasar ajaran agama Islam yaitu “habulminannas” (hubungan antara 

manusia dengan manusia itu sendiri). 

Meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, karana watak dan 

tabiat keduanya berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

Fiqih jinayah memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang 

luhur, karena akhlak dan budi pekerti yang luhur merupakan tiang dalam menegakkan 

hukum bagi masyarakat. Oleh karena setiap perbuatan yang bertentangan dengan 

akhlak sangat dicela dan diancam dengan hukuman. Sebaliknya hukum positif tidak 

demikian. Dalam hukum posotif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan 

dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap suatu tindak pidana, 

kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi peseorangan 

atau ketentraman dalam masyarakat.43 

Dari uraian diatas dapat diambil subuah kesimpulan mengenai tinjauan fiqih jinayah 

terhadap proses penyelesaiaan tindak pencurian dalam keluarga sebagaimana telah 

diatur dalam hukum positif atau kitab undang-undang hukum pidana(KUHP) 

bahwasanya:  

1. Ditinjau dari tujuan hukum 

Jika ditinjau dari tujuan hukum mengenai proses penyelesaian tindak pidana 

pencurian dalam keluarga tersebut tidaklah bertentangan. Karena dalam hal ini proses 

penyelesaian tindak pidana ini adalah bertujuan memelihara kepentingan dan 

ketentraman masyarakat serta menjamian kelangsungan hidupnya. 

2. Ditinjau dari watak dan tabiatnya 
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Dalam hal proses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga Fiqih 

jinayah memberikan pandangan bahwasanya proses penyelesaian tindak pidana 

pencurian ini tidaklah mencerminkan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang 

luhur, karena akhlak dan budi pekerti yang luhur merupakan tiang dalam menegakkan 

hukum bagi masyarakat. Oleh karena setiap perbuatan yang bertentangan dengan 

akhlak sangat dicela dan diancam dengan hukuman.  

3. Ditinjau dari hukuman atau sanksi 

Pasal 367 tentang tindak pidana pencurian dalam 

keluarga, yang berbunyi: 

a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami 

(istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur 

atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak 

mungkin diadakan tuntutan pidana. 

b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta 

kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, 

maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin 

diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.44  

c. Jika menurut lembaga matrialkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari 

pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang 

itu. Jadi jelaslah bahwa pencurian dalam keluarga tidak dikenai hukuman had dan 

tidak dikenai tuntunan hukum. Hal ini dengan catatan bahwa pencuri adalah istri, 

suami, atau anak, atau anggota keluarga yang masih mahram. Adanya pertimbangan 

bahwa mereka ada yang diperbolehkan memasuki tempat penyimpanan harta 

tersebut. 
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Hal ini membuat jika terjadi pencurian maka pencurian itu tidak terjadi di 

tempat yang tersembunyi. Oleh karena itu gugurlah rukun pencurian yaitu secara 

sembunyi-sembunyi karena pencuri itu tidak mengambil harta dari hirz (tempat 

menyimpan harta yang terjaga) melainkan dari tempat yang dia dibolehkan 

memasukinya. 

Dalam KUHP pasal 367 ayat 2 disebutkan bahwa bila pencuri adalah suami 

atau istri yang sudah bercerai meja makan atau tempat tidur dapat dikenai sanksi 

pidana jika ada pengaduan. Islam tidak mengenal istilah cerai meja makan atau 

tempat tidur dan sudah jelas bahwa tidak ada hukuman bagi pelaku pencurian dalam 

keluarga dengan syarat seperti telah disebutkan di atas yaitu pencuri adalah suami, 

istri, anak, atau anggota keluarga yang diizinkan memasuki ruang atau tempat 

penyimpanan harta. 

Penulis sependapat dengan hal tersebut, karena jika diberlakukan hukuman 

potong tangan bagi anggota keluarga maka dikhawatirkan akan menimbulkan 

perpecahan dalam keluarga tersebut. Akan tetapi penulis setuju jika diberikan takzir 

bagi pelaku pencurian di kalangan keluarga tersebut. Masalah yang muncul dalam 

keluarga akan lebih baik jika diselesaikan secara kekeluargaan sehingga silaturahmi 

dalam keluarga tetap terjaga termasuk masalah takzir itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ialah karena faktor intern 

berupa ketidak seimbangan mental, kurang harmonisnya keluarga, rasa ingin 

memiliki, dan mudah dipengaruhi, sedangkan faktor ektrern dapat berupa keadaan 

ekonomi, keadaan lingkungan, dampak urbanisasi dan lain-lain. 

B. Preses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana 

dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dilihat dari hukum 

pidana Islam bahwasanya tindak pidana tersebut mengandung tujuan untuk 

memelihara kepentingan dan ketentraman serta menjamin kelangsungan hidup 

bermasyarakat. Dengan alasan untuk menjaga kekhawatiran akan timbulnya 

perpecahan dalam keluarga tersebut. Maka dari pembahasan ini disimpulkan 

bahwa pencurian dalam keluarga diselesaikan secara kekeluargaan, untuk menjaga 

tali silaturahmi dalam keluarga itu sendiri, karena antara Bapak, Ibu dan Anak 

sama-sama memiliki hak dan kewajiban atas kepemilikan hartanya. 

 



 

SARAN 

1. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR yang membuat Undang-Undang 

untuk mencapai tujuan utama penegakan hukum dan penerapan hukum 

pidana yaitu untuk menciptakan keadilan, ketentraman, dan menimbulkan 

efek jera terhadap masyarakat dan pelaku tindak pidana perlu kiranya 

menyeimbangkan antara aspek sanksi dunia dan aspek sanksi akhirat yang 

dapat terwujud dengan membina hubungan saling keterkaitan antara 

hukum pidana nasional dengan hukum pidana islam. 

2. Disarankan kepada orang tua agar lebih jelih memperhatikan hal-hal yang 

mungkin akan mempengaruhi mental dan kejiwaan anak dalam 

pendidikan dan pergaulan sehari-hari, karena pendidikan dan pergaulan 

seorang anak secara tidak langsung dapat mempengaruhi mental dan 

kejiwaan anak itu sendiri. 
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