
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara historis terlihat adanya upaya kelompok Islam sebagai penduduk 

mayoritas Indonesia untuk berkeinginan mewarnai dasar negara dengan nuansa 

keisalaman. Hal ini telah dimulai sejak awal kemerdekaan diperoleh dan 

berkesinambungan sampai era reformasi sekarang ini, misalnya; a). Perbincangan 

Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berakhir dengan kesepakatan 

penghapusan tujuh kata “… dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi 

pemeluknya”, dan penghapusan ini diganti dengan klausa “Ketuhanan Yang Maha 

Esa”, sebagai prinsip monotheisme yang sama-sama dimiliki seluruh anak bangsa 

sebagai penganut agama.
1
 Dengan hal ini, kelompok Islam juga turut merasa 

memiliki di dalamnya., b). Perdebatan sengit Majelis Konsituante (1956-1959). 

Partai-partai Islam yang dimotori oleh Masyumi, NU, dan PSII berupaya untuk 

menghidupkan kembali ide islamisme ini, tetapi karena kelompok ini tidak cukup 

kuat dibanding dengan kelompok Nasionalis, mereka hanya memperoleh 43 persen 

suara (114 kursi dari 257 kursi yang ada) lalu ide ini pun kandas juga.,
2
 c). Terakhir, 

ide menghidupkan kembali Piagam Jakarta lewat amandemen ke IV pasal 29 UUD 

1945 tentang agama yang muncul di era reformasi ini oleh beberapa partai, juga tetap 
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gagal.
 3

 Dengan demikian, sampai saat ini bangsa Indonesia tetap konsisten dengan 

dasar negara yang netral agama tersebut. 

Awal pembentukan Negara Republik Indonesia ini, para pendiri bangsa 

(founding fathers) telah sepakat memancangkan dasar dan falsafah negara adalah 

Pancasila dan UUD 1945, dimana sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang 

Maha Esa dan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 itu menjamin kemerdekaan 

seluruh penganut agama untuk dapat menjalankan ajaran agamanya. Indonesia dalam 

bentuk ini dinyatakan sebagai negara dalam dimensi duniawi, namun tetap 

memberikan tempat bagi setiap warganya untuk melaksanakan ajaran agama.
4
 

Dengan demikian pluralitas warga dari berbagai aspeknya harus tunduk dan patuh 

terhadap Hukum Nasional yang berlaku secara universal bagi seluruh komponen 

bangsa di mana pun mereka berada dengan tanpa kecuali. 

Hukum Nasional yang berlaku secara universal Negara Republik Indonesia 

dalam penegakan hukumnya menganut Sitem Eropa kontinental atau juga dapat 

dikenal dengan istilah Civil Law dimana sitem hukum ini merupakan warisan dari 

jajahan Belanda. Karena memang pada kenyataannya sampai detik ini Indonesia 

masih belum mampu untuk membuat sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai 

yang berkembang dan hidup dalam masyarakat Indonesia.  
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Hukum yang berlaku di dunia berasal dari sistem hukum Barat, hukum Islam 

dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, 

berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek 

sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan 

Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar 

masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam 

lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, 

di Indonesia juga berlaku sistem Hukum Adat yang diserap dalam perundang-

undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat 

dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
5
 

Dari sistem yang diambil oleh the founding father menjadi suatu konsekuensi 

lahirnya konsep hukum yang formal dengan efek dalam segala aspek tindakan serta 

perbuatan harus didasarkan pada peraturan yang tertulis. Wujud formalistik yang 

dimaksudkan terdapat sepenuhnya dalam salah satu golongan hukum, yakni hukum 

pidana sebagaimana termuat dalam peraturan undang-undang. Hal ini terlihat pada 

pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa suatu 

tindakan hanya dapat merupakan tindak pidana apabila berdasar atas suatu undang-

undang. 

Maka, tidaklah ada hukum adat-kebiasaan dan hukum agama dalam 

rangkaian-rangkaian hukum pidana. Meskipun telah ada ketentuan sebagaimana 

dalam Pasal 1 KUHP tersebut sampai saat ini masih tampak di sebagian desa-desa 

pedalaman di Indonesia masih menggunakan peraturan berdasarkan Hukum Adat-

kebiasaan dan Hukum Agama dengan mengenyampingkan hukum pidana yang 

berlaku. Proses pemberlakuan hukum Adat-kebiasaan dan hukum agama dalam 
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persoalan kepidanaan kebanyakan diberlakukan oleh masyarakat tradisional, seperti 

masalah carok di madura yang berarti darah harus dibalas oleh darah.  

Jika dilihat dari posisi hukum sendiri sebagaimana yang disampaikan  

Wiryono prodjodikoro dalam bukunya, bahwa hukum itu diadakan dengan tujuan 

untuk : 

 

1. Menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara 

menakut-nakuti orang banyak (general preventie) maupun secara 

menakut-nakuti  orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar 

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie). 

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan 

suka melakukan kejahatan agar menjadi orang baik tabiatnya sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat.
6
 

 

Perlu difahami serta mengingat tentang tujuan adanya hukum ketika 

dibenturkan dengan sifat masyrakat yang fleksibel. Pola masyarakat yang selalu 

terjadi perubahan seiring dengan dimensi ruang dan waktu. Logika sederhananya 

apabila permasalahan baru maka akan ada pula solusi baru yang mengcover 

permasalah tersebut. Jika kita kaitkan dengan hukum, maka hukum dapat mengikuti 

proses perkembangan selaras dengan perubahan masyarakat itu apabila tidak maka 

hukum itu akan ketinggalan. Konsekuensi logisnya hukum itu akan ditinggalkan 

karena hukum tersebut tidak mampu untuk mencapai apa yang menjadi tujuan 

hukum itu sendiri. 

Sebagaimana konsep hukum progresif yang ditawarkan oleh Satjipto 

Rahardjo yang memberikan setitik pencerahan dalam pemahaman hukum. Beliau 

mempersoalkan masalah legalistik-positifistik yang selama ini terlalu kaku dalam 

proses penerapannya. Menurut  beliau Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, 
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melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Dalam satu dekade terakhir, 

berulang-ulang Satjipto Rahardjo menyebutkan satu hal penting, bahwa tujuan 

hukum adalah membahagiakan manusia. Berulang kali Satjipto Rahardjo 

mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya, bahwasannya 

Hukum itu untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan 

sebaliknya.
7
 

Dari pokok fikiran yang disampaikan Satjipto Rahardjo dititik beratkan pada 

pelaku hukum itu sendiri. Penyebab keluar dari rule of the game suatu tindakan 

hukum dikarenakan hukum yang ada terkadang tidak sesuai dengan apa yang 

seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat jika orang awam melihat 

hukum itu sebagai suatu hal yang harus dijauhi karena hukum di indonesia 

khususnya jauh dari nilai keadilan dan hati nurani serta masih bertentangan dengan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Pertentangan yang dimaksud dapat kita lihat dari salah satu kasus di Pasuruan 

yang telah diberitakan di media on-line yakni mengenai kasus pencurian buah 

singkong. Sedikit gambaran bahwa terdakwa pencurian singkong yang diambil dari 

kebun tetangganya sebanyak 2 buah, apabila kita telaah bahwasannya singkong 

tersebut nilainya tak lebih dari Rp. 1000,-. Kalau kita lihat dari jumlah buah yang 

diambil oleh tersangka dengan mempertimbangkan nilainya yang hanya kurang dari 

seribu rupiah ini dapat kita asumsikan bahwa singkong itu tersebut pastinya akan 

dimakan oleh tersangka bukan untuk dijual.
8
  

Letak pertentangan ini jika kita melihat norma-norma atau dapat kita 

masukkan sebagai hukum materiil positif yang hidup dan berlaku dipedesaan, 
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apabila seseorang mengambil dari kebun itu untuk dimakan itu menjadi suatu hal 

yang perlu dimaklumi dan menjadi hal yang wajar akan tetapi ketika mengambil itu 

untuk dijual maka itu akan menjadi persoalan yang berbeda. Dari kasus tersebut 

dengan menimbang dari wujud pertentangan tersebut kenyataanya oleh korban 

hukum dipakai sebagai alat untuk menjerumuskan tersangka karena sejak awal 

korban dan tersangka terlibat suatu permasalahan pribadi. 

Jika kita lihat permasalahan dari kasus ini letak legalistik positifistik karena 

tidak ada aturan mengenai nominal barang dan kualifikasi tindakan yang berdasarkan 

tujuan seperti yang diuraikan diatas maka  bisa saja dimaknai kaku oleh penegak 

hukum dalam menafsirkan hukum. Hal ini terjadi karena dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana sendiri tidak mengatur secara rinci tentang permasalahan ini. 

Secara tekstual pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP menerangkan 

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk 

kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memilki barang itu dengan melawan 

hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.
9
 Dari bentuk tindak pidana yang 

dilakuakan dengan mengacu pada adanya pilihan dari ancaman tindak pidana 

tersebut dipilih hukuman denda terhadap pelaku pencurian buaj singkong tersebut. 

   Dari apa yang tersirat dalam Pasal 362 tersebut tidak mengatur persoalan 

nominal yang dicuri atau juga minimal barang yang dicuri sehingga dapat masuk 

dalam kualifikasi pencurian serta persoalan tujuan dari pencurian tersebut, jika 

pencurian itu dilakukan karena lapar atau karena untuk dijual. Hal inilah yang sering 

membuat penegak hukum juga kesulitan karena penegak hukum tidak dapat menolak 
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laporan korban atau menolak kasus dengan alasan tidak ada hukumnya. Kurang 

lengkapnya atau kakunya hukum yang berlaku di Indonesia ini mengakibatkan nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat menjadi terabaikan secara otomatis mengabaikan 

hukum materiil dan menjadi hukum yang dirasa menjadi berat tidak adil. 

Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak 

yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang 

menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum 

yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum 

tindak pidana dan pelanggaran  hukum.  Penegakan hukum terhadap ketentuan 

undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan 

masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan 

tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa 

seseorang. 

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan 

dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan kita sering mendengar 

“modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara 

kejahatan satu dengan lainnya. Dengan kemajuan zaman yang begitu pesat dewasa 

ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan 

teknologi. Akan tetapi sering terjadi malasah disini adalah kekakuan dalam 

penerapan hukum tanpa melihat beberapa faktor penyebab dari terjadinya pencurian 

serta alasan pelaku melakukan tindak kejahatan yang disesuaikan dengan kondisi 

riilnya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan, menurut 

Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) 

golongan faktor, yaitu: 

 



1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yamg secara umum mencakup aspek 

budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat. 

2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosesual 

didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak 

individu dalam hubungan dengan kejahatan.   

3. Faktor pencetus  (precipitating factors), yang menyangkut aspek individu 

serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.   

4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencangkup keseluruhan 

respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan 

secara melembaga oleh unsur -unsur sistem peradilan pidana khususnya dan 

variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga 

masyarakat.
10

 

 

Menimbang dari kejadian serta sedikit penjelasan tersebut dengan ketika kita 

melihat dari masyarakat Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam, hal ini 

menjadi sebuah pertimbangan ataupun sebagai suatu alternatif untuk menggantikan 

hukum warisan belanda ini yang kaku dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 

berkembang dalam masyarakat khususnya pada permasalahan tindak pidana 

pencurian. Menggantikan sebagaimana dijelaskan bisa dalam bentuk secara 

substansial ataupun pelegalan syariah islam secara penuh akan tetapi penulis tidak 

membahas persoalan kedua bentuk tersebut akan tetapi berusaha untuk 

mendiskripsikan kedua produk hukum ini.  

Jika kita lihat dari hukum yang ada di Indonesia yang terdiri dari Hukum 

Islam, Hukum Adat dan Hukum Eropa, ketiganya saling melengkapi satu sama lain 

serta ketiga sistem hukum dipakai sebagai adopsi pembentukan hukum. Jadi bukan 

menjadi permasalahan apabila Hukum Nasional salah satunya hukum pidana 

merujuk dari Hukum Islam. 

Salah satu tujuan Hukum Islam adalah menjaga harta bukan berarti ajaran 

Islam  materialisme, melainkan Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk 

berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. Syariat Islam yang 
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telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW memuat 

seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Memperoleh harta dengan cara 

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

berlebihan,dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam. 

Secara general adanya syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah 

untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana 

dijelaskan diatas bahwa salah satu tujuan Hukum Islam adaalh menjaga harta benda 

dan kehormatan, meskipun pada dasarnya harta benda merupakan kepunyaan Allah 

akan tetapi Islam mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia yang tama’ 

kepada harta sehingga mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur 

supaya tidak terjadi benturan satu sama lain. Dari problem inilah Islam 

mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa 

menyewa, gadai dan sebagainya. Dan Islam melarang kepada manusia melakukan 

tindakan seperti penipuan, riba,  mewajibkan kepada orang yang merusak barang 

orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak dibawah 

tanggungan, dan seterusnya. 

Hukum Pidana Islam (Jinayah) meliputi pencurian, perzinahan, meminum 

khamar, membunuh dan melukai orang lain, merusak harta orang lain, dan 

kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan. Hukum 

kepidanaan (Jarimah) terbagi dua yakni, Jarimah Hudud dan Jarimah Ta’zir. Jarimah 

ta.zir dan jarimah hudud merupakan pemilahan hukuman atas jenis tindakan pidana 

yang dilakukan serta hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.  

 Pencurian (sariqoh) masuk dalam Jinayah/Pidana Islam. Sebagaimana 

definisi pencurian yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah Pencurian 

menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf (baliq dan berakal) 



terhadap  harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai 

nishab (batas minimal) dan tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang 

diambil tersebut.
11

  

Dasar hukum pencurian terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 38 

yang telah menetapkan pencurian sebagai salah satu perbuatan dosa besar yang 

diharamkan oleh Allah, sebagaimana dalam firmannya : 
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya 

(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 

Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 

Dalam Hukum Islam sanksi yang diberlakukan hukum potong tangan bagi 

pelaku tindak pencurian. Dari sanksi inilah kebanyakan orang melihat bahwasannya 

Hukum Islam terkesan menjadi suatu hukum yang kejam dan tidak manusiawi. Akan 

tetapi pada dasarnya Hukum pidana Islam tidak hanya berisi hukuman atau uqubat 

akan tetapi Hukum pidana Islam adalah sebagai sebuah sistem yang saling terkait 

ada ketentuan-ketentuan yang harus dilalui. 

Dalam sejarah pemberlakuan Fiqh Jinayah potong tangan terhadap pelaku 

pidana pencurian sanksi ini diletakkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan 

hukum. Sebagaimana dalam buku karangan Amiur Nuruddin menjelaskan tentang 

ijtihad yang dialakuan oleh Umar Ibn Al-Khathab tidak melaksanakan hukuman 
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potong tangan kepada pelaku pidana pencurian sewaktu masyarakat Islam sedang 

mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan.
13

 

Sejatinya, hukum pidana dengan Fiqh Jinayah ini memiliki banyak 

kesesuaian yang itu tidak perlu dipertentangkan kembali seperti adanya asas 

legalitas. Hukum pidana menegaskan, seseorang tidak bisa dihukum jika tidak ada 

aturan yang melarang perbuatan orang itu. Prinsipnya, seluruh perbuatan pada 

dasarnya boleh dilakukan, kecuali jika ada peraturan yang melarangnya. 

Hal lain yang diatur dalam Fiqh Jinayah yang tidak terdapat pada Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana adalah konsep Dhaman (Penggantian kerugian). 

Sejatinya ini berbeda dengan konsep denda dalam hukum pidana karena Dhaman 

secara langsung bersinggungan dengan korban pencurian berbeda dengan denda 

yang hanya sebatas pelaku dengan negara. Dari beberapa segi, konsep Dhaman ini 

dinilai lebih pantas karena dapat memulihkan hak-hak korban karena tindak pidana 

pencurian. 

Sebagaimana dalam teori pemidanaan yang terdiri dari macam yakni tentang 

teori absolut dan teori relatif. Pemidaan pelaku tindak pidana yang selama ini lebih 

kepada teori absolut sehingga efek negatifnya tidak adanya tujuan dengan jelas 

dengan adanya pemidaan tersebut, akan tetapi hanya sebatas proses pembalasan atas 

tindakan yang dilakukannya. Adanya tipologi pemidaan inilah mengakibatkan terus 

meningkatnya tindak kejahatan tiap tahunnya.  

Salah satu contoh jumlah kasus kejahatan di Batam pada tahun 2010 dari 847 

perkara pidana biasa yang masuk di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Perkara 

pencurian menempati urutan tertinggi dengan jumlah 286 atau setara 33,77% dari 

keseluruhan perkara. Sementara diurutan kedua, kasus narkoba yang jumlahnya 222 
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kasus atau 26,21%. Dan kasus penganiayaan menempati urutan ketiga dengan 

jumlah 54 kasus atau 6,38%. Secara berturut, kasus kesusilaan dengan jumlah 50 

kasus, penipuan dengan jumlah 32 kasus dan penggelapan sebanyak 27 kasus. 

Selanjutnya perjudian sebanyak 23 kasus, pembunuhan sebanyak 13 kasus. 

Kemudian disusul kasus pemalsuan sebanyak 10 kasus dan kelalaian sebanyak 6 

kasus. Dan kasus lain-lain yang tidak masuk kategori tersebut di atas jumlahnya 117 

kasus.
14

 

Pencurian ini merupakan salah satu dampak sosial dari negara berkembang, 

apabila kita melihat salah satu kasus pencurian yang terjadi di kota metropolitan 

tindak pidana pencurian selalu menduduki prosentase paling tinggi dari tindak 

pidana yang lain. Jakarta menjadi contoh selanjutnya setelah Batam, dari jumlah 

kasus kriminalitas di tahun 2008, pencurian kendaraan bermotor menempati urutan 

kasus terbanyak yang terjadi di Jakarta, yaitu sebesar 23 persen. Kasus berikutnya 

adalah penipuan sebesar 14 persen, kemudian pencurian dan pemberatan sebesar 12 

persen, penggelapan 8 persen, penganiayaan berat sebesar 5 persen, unjuk rasa 3 

persen, pencurian dengan kekerasan dan perjudian masing-masing sebesar 2 persen. 

Kebakaran/pembakaran, ancaman/pemerasan, penghinaan, kesusilaan, pengrusakan, 

pemalsuan surat, masalah tanah, senjata tajam, masing-masing sebesar 1 persen.
15

 

Tingkat prosentase tindak pidana pencurian yang tinggi perlu mendapatkan 

suatu perhatian khusus mulai dari kontemplasi pada konsep dan/atau pelaksanaan 

penegakan hukum pidana pencurian. Hal ini menjadi sebuah renungan tersendiri bagi 

penulis karena dengan pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana selama 

ini adakah suatu kesalahan sehingga tidak terciptanya tujuan hukum yang telah 
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dicita-citakan. Seakan pelaku pidana pencurian tidak jera dan takut atas 

pemberlakuan hukum, atau memang ada yang salah dalam sanksi hukum pidana 

pencurian ?.  

Dengan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, masalah ini 

cukup menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Adapun Topik ini, diberi 

judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PENCURIAN MENURUT PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH).  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, maka rumusan 

masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana sanksi hukum pidana pencurian menurut Pasal 362 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Fiqh 

Jinayah)? 

2. Pebandingan dan persamaan sanksi hukum pidana pencurian menurut 

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana 

Islam (Fiqh Jinayah)? 

3. Sejauhmana Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) sebagai Alternatif 

Recht Vinding ? 

 

 

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :  

1. Memberikan deskripsi dan analisis yuridis mengenai sanksi hukum 

pidana pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). 

2. Menjabarkan perbedaan dan persamaan sanksi hukum pidana pencurian 

menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum 

Pidana Islam (Fiqh Jinayah). 

3. Memberikan deskripsi tentang Fiqh Jinayah menjadi Alternatif Recht 

Vinding ? 

 

D. Manfaat Penulisan 

   Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah : 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Untuk meningkatkan khazanah hukum Islam secara komprehensif dengan 

studi komparasi dari hukum positif. 

b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai hukum 

pidana pencurian menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana 

Indonesia. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan agar dapat 

memperdalam pengetahuan peneliti mengenai hukum pidana pencurian 

menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia. 



Disamping itu penelitian ini juga ditujukan sebagai salah satu tugas akhir 

perkuliahan yang akan menentukan kelulusan para mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan.  

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini berguna untuk kontribusi pemikiran hukum dan sekaligus 

sebagai rekomendasi pengetahuan kepada jurusan Syari’ah FAI UMM dan 

Fakultas Hukum tentang Sanksi Hukum Pidana Pencurian Biasa. 

c. Bagi Pemerintah 

Besar harapan peneliti agar penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi 

pemerintah sebagai bahan kritik dan masukan  demi mewujudkan konsep 

court of excellent dalam peradilan.  

d. Bagi Masyarakat 

Selain bagi diri sendiri dan pemerintah, penelitian ini juga diharapkan 

bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Peneliti berharap agar sekiranya 

masyarakat dapat mengetahui konsep Hukum Pidana Indonesia dan Hukum 

Pidana Islam khususnya permasalahan pidana pencurian yang selama ini 

dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan norma-

norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan penelitian ini harapannya dapat 

menjadikan nilai-nilai positif sehingga hukum dapat sesuai sebagaimana apa 

yang masyarakat butuhkan. 

 

 

 

 

 



E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan ini, penulis dalam membahas permasalahan Sanksi Hukum 

Terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencurian menurut Pasal 362 KUHP dan Fiqh 

Jinayah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. 

2. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum primer ini diambil dari bahan-bahan hukum yang mengikat 

sebagaimana Al-Qur’an, As-Sunnah dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

b. Bahan Hukum sekunder 

Bahan Hukum sekunder ini diambil dari beberapa bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan  data primer dan dapat membantu menganalisis serta 

membantu utnuk memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai 

buku-buku bacaan, laporan penelitian, jurnal, majalah, makalah dan lain-

lainnya yang bahan pustaka masih berkaitan. 

c. Bahan Hukum tersier 

Bahan Hukum tersier ini diambil dari bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif. 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yakni usaha 

untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji, menguji kebenaran suatu 

pengetahuan. Usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah, oleh karena itu 



sumber data penelitian diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku secara 

langsung maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Data 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni data primer, data skunder dan 

data tersier. 

 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisa ini akan mengacu pada bahan-bahan penelitian yang datanya mengarah 

pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsep-konsep, norma-norma atau 

kaidah-kaidah hukum. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka metode 

pokok yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif dengan metode diskripstif 

analisis16 yaitu mengumpulkan dan menelusuri kitab kitab, buku-buku dan 

tulisan yang relevan dengan tema kajian ini setelah terkumpul kemudian 

dianalisis. 

Dalam menganalisis data dari bahan hukum,17 peneliti menggunakan analisis 

data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara 

langsung.18 Dalam hal ini hendak diuraikan secara sistematis kemudian 

dianalisis hukum tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan  Pasal 

362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Fiqh 

Jinayah). 
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F. Sistematika Penulisan 

Penulis membagi beberapa topik yang terangkum dalam 4 Bab yang tertata 

dan berurutan, agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan 

dengan baik, dan memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh. : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang judul penelitian, latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik analisis 

bahan hukum dan sistematika penulisan skripsi serta penulisan isi skripsi secara 

global. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian hukum pidana, pengertian sanksi yang mencakup 

sistem sanksi tindak pidana pencurian serta pembahasan yang terakhir tindak pidana 

pencurian  dengan mendiskripsikan berdasarkan pasal 362 KUHP dan Fiqh Jinayah.  

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas atau menganalisa tinjauan yuridis normatif sanksi beserta 

tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP dan Fiqh Jinayah). Serta perbandingan 

Pasal 362 KUHP dan Fiqh Jinayah Tindak Pidana Pencurian, sehingga menjadi 

sebuah pandangan hukum tentang Fiqh Jinayah sebagai Alternatif Recht Vinding. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, selain 

itu juga diajukan beberapa saran bagi pihak-pihak dan instansi terkait dengan inti 

pembahasan penelitian tersebut. 



 


