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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan makin berkembangnya zaman, maka seseorang dituntut untuk 

melakukan mobilitas yang tinggi. Dan hal ini harus didukung dengan adanya 

infrastuktur dan sarana transportasi yang baik yang dimiliki oleh suatu Negara. 

Tampaknya sepeda motor menjadi alat transportasi yang paling mudah dijumpai. 

Dari mulai jalanan besar yang padat dengan kemacetan lalu lintasnya, bisa 

dipastikan ada kendaraan roda dua yang melintas. Efisiensi dan mobilitas menjadi 

pertimbangan utama. Saat ini popularitas sepeda motor memang tengah menanjak 

dan menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia 

dibandingkan kendaraan roda empat. 

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang 

dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan 

bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga 

tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal 

dengan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang 

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah 

yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 

hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 

peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga 
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perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan 

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 

dalam kehidupan masyarakat. 

Melihat kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi, terutama sepeda 

motor yang sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari lagi dalam 

kehidupan modern seperti saat ini. Namun, tidak semua kalangan masyarakat 

dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Sehingga, banyak muncul perbuatan 

pidana berupa pencurian motor, penadahan dari hasil pencurian kendaraan 

bermotor karena didasari oleh kebutuhan tersebut. Dari hasil yang diperoleh dari 

Polsek Lowokwaru Malang setiap bulannya ada sekitar 2 -10 kasus pencurian 

kendaraan bermotor yang berhasil ditangani. Namun, sering kali hasil dari 

kejahatan tersebut sulit untuk terungkap. 

Didalam pencurian juga ada dibentuk tingkat dan klasifikasi, misalnya 

dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas 

sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian 

terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah 

peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan 

benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidak 

pemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian 

dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara 

modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal 

seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum. 
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Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, 

namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu 

melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam 

melakukan aksi operandinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus 

tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku 

pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu 

malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk 

mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan 

melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan 

indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan 

atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, 

sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang 

sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas 

pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk 

untuk menyusun aktivitas pencuriannya. 

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat menganggu 

kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat 

menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak 

mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah 

masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di 

tengah kondisi obyektif  pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat 

berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan 
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pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif 

dalam membangun masyarakat yang taat hukum. 

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat 

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Lowokwaru Malang 

adalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 

KUHP. Bentuk pokok delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, adalah 

pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua 

merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak 

menimbulkan kerugian. 

Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik 

maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pencurian kendaraan 

bermotor roda dua bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman 

sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang 

berlangsung di masyarakat. Demikian pula halnya di  Polsek Lowokwaru Malang 

yang mana di daerah tersebut penulis mengambil tempat atau lokasi penelitian 

sebab dari hasil pantauan penulis masih sering terjadi pencurian kendaraan 

bermotor roda dua. 

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di  Polsek Lowokwaru 

Malang, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat 

diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. 
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Penadahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan pidana 

berupa pencurian kendaraan bermotor. Karena, adanya penadah yang membeli 

barang-barang hasil dari pencurian untuk dijual kembali yang telah membuat 

praktek pencurian didaerah Malang sulit untuk diberantas. Penadah tersebut yang 

sangat berperan dalam pencurian motor. Namun kasus penadahan diwilayah 

Polsek Lowokwaru dalam tahun 2010 ini hanya dapat mengungkap 1 kasus 

penadahan dari hasil pencurian kendaraan bermotor. Sulitnya mengungkap kasus 

penadahan dari hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak lepas dari 

sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana penadahan. 

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin 

maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya 

semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian 

tersebut. Sehingga para pelaku pencuri kendaraan bermotor (curanmor) tidak 

merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya. 

Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) 

kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup 

kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para 

pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang 

kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut. 

Namun hingga kini para pedagang kaki lima yang memperdagangkan 

onderdil kendaraan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, 

sehingga memungkinkan tindak penadahan terus berlangsung dan aparat juga 
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belum pernah mengadakan koordinasi dengan aparat Pemda Kota Malang untuk 

melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil 

kendaraan bermotor. Salah satu contoh kasus yang dicantumkan oleh penulis 

adalah sebagai berikut :  

Rabu, 22 November 2006. Oknum Pol-PP Tersandung Kasus Penadahan. 

 

PALU - Seorang oknum anggota Pol PP Kota Palu, Handy 

Ranizal (30), terpaksa berurusan dengan pengadilan. Dia dituduh 

terlibat kasus penadahan onderdil sepeda motor bekas yang diduga 

berasal dari hasil kejahatan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum 

(JPU) A.I Kapuy SH, Handy didakwa membeli, menyewa, 

menggadaikan, dan menjual alat-alat onderdil motor jenis Honda 

Kharisma milik Hasanuddin, warga BTN Pengawu, Palu Barat. 

Sepeda motor tersebut dicuri Audy (25), bersama dua rekannya Demsi 

(25) dan Alian (25), diperiksa dalam berkas terpisah. Onderdil sepeda 

motor yang dicuri Juni silam itu, selanjutnya dijual kepada terdakwa.  

 

Demsi dan Alian yang dihadirkan JPU dari Kejari Palu sebagai 

saksi pada sidang yang dipimpin Hakim Yohanes Panji SH, mengaku 

bersama Audy yang memprakarsai aksi pencurian itu mengantarkan 

onderdil sepeda motor yang sudah dicopot dari rangkanya ke tempat 

penjualan barang bekas onderdil milik terdakwa Hendy. Onderdil 

sepeda motor berupa cakram, lengan ayun, shock depan dan belakang, 

dan velgh dijual dengan harga yang sangat murah, hanya Rp500 ribu. 

Terdakwa yang merasa mendapat keuntungan berlipat ganda dari hasil 

transaksi tersebut langsung memberikan sejumlah uang kepada Audy 

tanpa menanyakan asal-usul onderdil yang ditawarkan.  

 

Handy yang status tahanannya tahanan kota mengaku tidak tahu 

kalau barang yang dijual padanya hasil curian ketiga saksi. "Memang 

saya tidak tanya darimana motornya karena mereka bilang milik 

mereka," jawab Hendy beralasan ketika diminta tanggapannya atas 

keterangan para saksi. Sekadar diketahui motor yang sudah dilepaskan 

dari kerangkanya itu diambil Audy dan dua rekannya Demsi dan Alian 

ketika motor itu sedang diparkir di depan rumah korban Hasanuddin.  

 

Audy pemuda yang mengaku pernah bekerja pada sebuah 

bengkel, tanpa kesulitan dengan berbekal sedikit keahlian yang 

dimilikinya langsung melepaskan seluruh onderdil sepeda motor yang 
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kemudian disimpan dalam karung goni. Onderdil dalam karung itu 

langsung diantar ke tempat penjualan barang bekas onderdil motor 

milik Handy yang tertulis pada sebuah papan yang diletakkan di depan 

tempat itu. Korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp13 juta. 

Olehnya JPU menjerat terdakwa Handy dengan Pasal 480 KUHP 

tentang penadahan.” 
1
 

 

Adapun upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan 

bermotor di  Polsek Lowokwaru Malang yakni di lakukan dengan dua cara yaitu 

cara preventif dan represif. Tindakan preventif tersebut di lakukan dengan dua cara 

pembuatan serta pemasangan spanduk di tempat-tempat yang strategis, 

mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan membentuk sistem 

keamanan lingkungan yang bersifat efektif dan terus-menerus di bawah koordinasi 

pihak kepolisian, mengadakan patroli-patroli pada tempat-tempat yang di anggap 

rawan pencurian. 

Sedangkan upaya yang bersifat represif dari pihak kepolisian yaitu dengan 

melakukan operasi gabungan yang di lakukan oleh kepolisian di  Polsek 

Lowokwaru Malang untuk menemukan sepeda motor yang merupakan hasil dari 

penadahan, menangkap para pelaku penadahan. Penggerebekan jika terjadi 

kejahatan maka polisi berdasarkan tugas dan wewenangnya segera mungkin 

melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah terjadi tindak pidana atau 

tidak. 

                                                           
1
 http://www.radarsulteng.com/berita. 13 desember 2010. 

 

http://www.radarsulteng.com/berita.
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Penanganan perkara penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 

dan Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal proses 

persidangan yang dilakukan oleh Pihak Jaksa dan Hakim selalu saja mengalami 

kesulitan dalam hal pembuktiannya apakah telah terjadinya suatu tindak pidana 

penadahan pencurian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena dalam tindak 

pidana penadahan terdapat 2 (dua) unsur kesalahan yang berbeda, yaitu kesalahan 

dalam bentuk penadahan dengan kesengajaan/ kebiasaan, sebagai contoh orang 

yang sudah merupakan kebiasaannya atau mata pencahariannya sebagai penadah 

dan kesalahan dalam bentuk penadahan karena kealpaan/kelalaiannya, contoh 

yang sepatutnya menduga berasal dari mana barang dijual dengan harga murah 

tersebut. Untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan penanganan perkara tindak 

pidana penadahan ini perlu pembahasan yang lebih mendalam.  

Sanksi dalam lapangan hukum, dapat dipaksakan untuk dilaksanakan jika 

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, dimana peraturan hukum 

yang tertulis biasanya dijabarkan dalam Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP yang 

berbunyi : 
2
 

Pasal 480: Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp.. 900,-. dihukum: 

1e. karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, 

menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau 

karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, meng-

gadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu 

barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh 

karena kejahatan. (K.U.H.P. 517-2e). 

                                                           
2
 R.soesilo, 1993, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor, Politeia, Hal 314. 
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2e. barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, 

yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu 

diperoleh karena kejahatan. (K.U.H.P. 481 s, 486). 

Pasal 481: (1)
 
Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja 

membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau 

menyembunyikan Benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum 

penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

(2) Sitersalah
.
itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 

1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya 

untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517). 

 

Untuk mengualifikasi tindak pidana penadahan tersbut, penyidik harus 

memperhatikan 2 hal yaitu : 

 Benda tersebut berunsurkan menerima dalam tangannya, yaitu membeli, 

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah 

 Barang tersebut berunsurkan melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, 

menyewakan, menukar, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah 

dengan mengangkut, menyimpan, dan juga menyembunyikan. (dengan unsur 

maksud untuk mendapatkan untung) 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

Pertimbangan Penyidik dalam Mengkualifikasi Perbuatan Tersangka dalam Tindak 

Pidana Penadahan di  Polsek Lowokwaru Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan penulis ini adalah : 
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1. Apa dasar pertimbangan yuridis materiil penyidik dalam mengkualifikasikan 

perbuatan tersangka dalam tindak pidana penadahan di  Polsek Lowokwaru 

Malang? 

2. Apa dasar pertimbangan sosiologis penyidik dalam mengkualifikasikan 

perbuatan tersangka dalam tindak pidana penadahan di  Polsek Lowokwaru 

Malang? 

 

C. Tujuan penelitian 

a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan yuridis materiil penyidik dalam 

mengkualifikasikan perbuatan tersangka tindak pidana penadahan di  Polsek 

Lowokwaru Malang. 

b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan sosiologis penyidik dalam 

mengkualifikasikan perbuatan tersangka tindak pidana penadahan di  Polsek 

Lowokwaru Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah: 

a) Manfaat Teoritis 

Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu 

hukum khususnya hukum acara pidana, terutama yang terkait dengan efektifitas 

hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan. 

 

 



11 

 

b) Manfaat Praktis 

a. Bagi aparat kepolisian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan sebuah 

tindakan pihak kepolisian untuk memberantas tindak pidana penadahan di  

Polsek Lowokwaru Malang 

b. Bagi masyarakat 

Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat 

mengenai maraknya tindak pidana penadahan di  Polsek Lowokwaru Malang 

c. Bagi Penulis  

Untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan ketrampilan penulis 

dalam bidang hukum khususnya hukum pidana, serta merupakan salah satu 

syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan ilmu hukum dan sosiologis yang 

ditempuh melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu 

kerangka pembuktian untuk memastiskan memperluas dan menggali atau 

mendapatkan data secara langsung dari lapangan terhadap tindak pidana 
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penadahan, baik dari data primer sebagai data utama serta data sekunder 

sebagai data pendukung atau pelengkap.
3
 Pendekatan yuridis adalah sebagai 

usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau 

sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan 

sosiologis  digunakan untuk mengkaji berlakunya aturan hukum yang tertuang 

dalam peraturan perundang-undangan ketika diterapkan masyarakat atau 

melihat realita yang terjadi dimasyarakat. 

2. Lokasi Penelitian, 

Sehubungan permasalahan yang diangkat penulis, maka penulis memilih 

Lokasi penelitian di  Polsek Lowokwaru Malang. Yang lebih tepatnya terletak 

di Jalan MT. Haryono 57 Malang 65114. 

 Hal ini dalam rangka mempermudah pengumpulan data yang diperoleh 

baik langsung maupun tidak langsung. Karena, lokasi tempat penelitian dekat 

dengan tempat tinggal penulis sebagai pertimbangan efektifitas waktu 

penelitian dan dana untuk penelitian.  Polsek Lowokwaru Malang juga 

merupakan pusat pendidikan didaerah Malang mengingat banyaknya jumlah 

institusi pendidikan dari play group sampai perguruan tinggi yang ada di Polsek 

Lowokwaru Malang dan berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh penulis 

di  Polsek Lowokwaru Malang banyak menangani kasus pencurian yang 

mencapai 27 kasus tiap bulan di tahun 2010, selain itu juga tindak pidana 

                                                           
3
 Bambang Waluyo, 2002, penelitian Hukum dalam praktik, Jakarta, sinar grafika,hlm. 16 
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penadahan ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh polsek Lowokwaru di 

tahun 2010. 

3. Jenis Data  

Dalam Penelitian Penulis Menggunakan Dua Jenis Data, yaitu: 

a. Data Primer  

Adalah Data yang diambil langsung dari sumber pertama.
4
 Dan lebih 

rincinya adalah sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang secara 

langsung diperoleh penulis dalam mengadakan penelitian di lapangan. 

Dalam hal ini penulis mendapatkan arsip-arsip yang diperoleh dari  Polsek 

Lowokwaru Malang. Serta tidak lupa penulispun melakukan wawancara dan 

interview kepada penyidik dan para tersangka tindak pidana penadahan. 

Penulis melakukan penelitian ini dimulai dari tanggal 26 april 2010 – 4 

januari 2011 dan yang penulis teliti adalah tindak pidana penadahan yang 

telah terjadi di  Polsek Lowokwaru Malang pada tahun 2010. 

b. Data Sekunder  

Adalah data yang diambil dari beberapa dokumen – dokumen resmi, buku, 

atau surat kabar dan internet atau literatur lainnya yang berhubungan dan 

memuat langsung pembahasan atas permasalahan yang diteliti.
5
 Data yang 

diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan dokumentasi atau bahan 

yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, 

                                                           
4
  Amirudin dan zainal asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja GrafindoPersada, 

Jakarta, Hal 30 
5
 Ibid, hal 30 



14 

 

laporan-laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PIDANA yg lebih jelasnya Pasal 480 dan Pasal 481 

KUHP tentang tindak pidana penadahan. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun metode pengumpulan data yang dapat digunakan adalah : 

a. Wawancara yaitu merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan 

pihak-pihak yang terkait yang dipandang mengetahui objek yang diteliti 

untuk memperoleh keterangan-keterangan atau data-data yang diperlukan 

oleh penulis dari pihak  Polsek Lowokwaru Malang. Disini penulis 

melibatkan penyidik Polsek Lowokwaru Malang Agus Heri Setiawan 

Pangkat BRIGADIR NRP 78080130, selaku penyidik pembantu dan David 

A Lunmisay, SH pangkat Ajun Inspektur satu, NRP 59040076 jabatan Kanit 

Intelkam serta para tersangka tindak pidana penadahan. 

Wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap para pihak diatas 

menganai permasalahan Apa dasar pertimbangan yuridis materiil penyidik 

dalam mengkualifikasikan perbuatan tersangka dalam tindak pidana 

penadahan di  Polsek Lowokwaru Malang? dan Apa dasar pertimbangan 

sosiologis penyidik dalam mengkualifikasikan perbuatan tersangka dalam 

tindak pidana penadahan di  Polsek Lowokwaru Malang? 

b. Studi Pustaka adalah dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan 
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perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, skripsi,  arsip-arsip, 

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pertimbangan Penyidik dalam 

Mengkualifikasi Perbuatan Tersangka dalam Tindak Pidana Penadahan di  

Polsek Lowokwaru Malang. 

5. Teknik Analisa Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisa dengan metode 

diskriptif, yaitu penulis melakukan langkah-langkah berupa pengumpulan data-

data lapangan yang disusun secara sistematik, kemudian dari pengolahan data-

data hasil yang diperoleh dalam penelitian lapangan dilakukan dengan cara 

memaparkan data yang diperoleh dan pengamatan dilapangan atau responden 

dan pengamatan kepustakan kemudian dianalisa dengan memberikan 

kesimpulan.   

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun oleh penulis menggunakan sistematika sebagaimana 

berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah yakni memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadi pentingnya 

dilakukan suatu penelitian berdasarkan atas permasalahan yang ada. Rumusan 

masalah adalah meliputi pertanyaan yang terfokus dan spesifik terhadap masalah 

yang akan diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul penulisan hukum. Tujuan 
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penulisan adalah memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai 

dalam penelitian. Manfaat penulisan adalah merupakan uraian mengenai kegunaan 

secara praktis dan teoritis. Metode penulisan adalah yang menguraikan tentang 

metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan. Metode penggumpulan 

bahan  dan metode analisis hasil penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam hal ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu menyangkut 

tindak pidana penadahan yang ada di Polsek Lowokwaru Malang yang pelaku 

tindak pidana tersebut dapat di kenakan Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP serta 

segala aspek yang melingkupinya baik teori, doktrin, serta kajian yuridis 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam hal ini penulis akan menganalisis permasalahan yang diangkat 

dimana berkonsentrasi pada Pertimbangan Penyidik Dalam Mengkualifikasi 

Perbuatan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penadahan. Dalam bab ini pembahasan 

permasalahan diutarakan serta dianalisis secara deskiptif kulaitatif. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisikan 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisi saran penulis terhadap 

permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan hukum ini yaitu mengenai 
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Pertimbangan Penyidik Dalam Mengkualifikasi Perbuatan Tersangka Dalam 

Tindak Pidana Penadahan. 

 


