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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penulis akan meneliiti dengan judul “Tinjaun Yuridis Terhadap Hukuman bagi

Residivis Pencurian oleh Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum

Islam (Studi Analisis Perkara nomor 19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi Nomor

13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi )”. sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan,

telah ada beberapa hasil penelitian yang behubungan dengan kasus residivis pencurian

yang dilakukan oleh anak dibawah umur, menurut tinjauan hukum positif maupun

hukum Islam, diantaranya :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Cindy Francisca Arif dengan judul “

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di

Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan Nomor: 89/Pid. Sus/2012/PN. Maros dengan

kesimpulan

Penjatuhan sanksi terhadap anak anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam

Putusan nomor 89/Pid.Sus/2012/PN.Maros telah sesuai dengan ketentuan Hukum

Pidana yakni selain yang diatur dalam KUHAP,  denga hakim mempertimbangkan

dakwaan JPU, Keterangan saksi,terdakwa dan pembelanya mengungkapkan fakta

bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363

(2) KUHP 1

1Cindy Francisca Arif dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku
Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Maros (Studi Kasus Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2012
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Kedua, skripsi yang disusun Oleh M Nafidlul Mafakhir “Pertanggungjawaban

Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian”. Dengan kesimpulan bahwa

Menurut hukum Islam pertanggungjawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak

yang telah balig atau yang sudah mempunyai kecakapan hukum, artinya anak tidak

bisa  dikenakan hukuman pokok tetapi hanya diberi pengajaran jika anak tersebut

belum balig, tetapi anak tersebut tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata dan

Pertanggugung jawaban perdata dibebankan kepada kedua orang tuanya sebagai orang

yang memegang kekuasaan terhadap anak2

Sedangkan penelitian penulis yaitu dengan menganalisis perkara Nomor

19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi dan perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi

untuk mengetahui seperti apa putusan hakim terhadap hukuman pelaku reidivis

pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, bagaimana Pertimbangan

hakim dalam memutuskan sanksi pidana pada perkara residivis pencurian yang

dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kendari dalam. serta

bagaimana tinjuan hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku residivis pencurian

tersebut.

/PN.Maros metode penelitian kualitatif, 2013,skripsi prodi hukum pidana,universitas hasanuddin
makassar

2 M Nafidlul Mafakhir pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam kasus
pencurian Kendari:Perpustakaan UHO, 2013)
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A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata

yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi

hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat,

memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Sehigga dapat disimplkan bahwa tinjauan yuridis adalah segala hal yang mempunyai

arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah yang jika aturan tersebut dilanggar,

maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis itu sendiri

memiliki sifat memaksa yang artinya seseorang wajib mematuhinya.3

B. Tinjauan Hukum Positif TentangTindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan pidana yang dilarang

oleh suatu aturan hukum,larangan yng dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar laragan tersebut. Ada beeberapa sebab-

sebab yang dapat menimbullkan kejahatan pidana,sebagai beban teori berisi antara lain:

1) Aliran Biologi-Kriminal teori ini dikemukakan oleh C.Lombrosso  yang

menyimpullkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir dan tiap

3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed-3, Jakarta: Balai
Pustaka, Cet-3, 2005, h. 103
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orang jahat mempunyi banyak sekali  sifat yang menyimpang dari

orang-orang biasa.

2) Aliran Sosiologi-Kriminil pencetus aliran ini adalah berpendapat bahwa

seseorang pada dasarnya tidak jahat,ia akan berbuat jahat disebabkan

karna susunan,corak, dan sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup.

3) Aliran Bio-Sosiologis pencetusnya adalah E.Feri, aliran ini merupakan

sintetis dari kedua aliran di atas yang menyimpulkan kejahatan itu

adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur

objektif antara lain: perbuatan orang,akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,mungkin

ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang

mampu bertanggung jawab adanya kesalahan. Secara sederhana simons menuliskan

beberapa unsur-unsur sebagai berikut 4:

Unsur Pidana  Perbuatan manusia (positif atau negatif,berbuat

atau tidak berbuat atau membiarkan)

 Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).

Unsur Pidana  Melawan hukum (onrechtmmatig)

4 Gunadi Ismu dan efendi Jonaedi ,cepat dan mudah memahami hukum pidana,Kencana
Prenadamedia Group,jakarta,2014,h.36-39.
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 Dilakukann dengan kesalahan (meet schuld in

verband stand)

Unsur Pidana  Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

(toerekeningsvatoaar person)

Mengenai tindak pidana kejahatan dapat di tinjau dari beberapa segi,

diantaranya:

a. Segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan

pelanggarnya diancam dengan sanksi;

b. Segi kriminologis, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku

dalam masyarakat  dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;

c. Segi psikologis, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat

melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari

sipelaku perbuatan tersebut.5

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

Pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan

pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri.6 Dalam hukum

Positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab

5 Maidin Gultom, Perlidungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
(Bandung,PT.Grafika Aditama,2014) h.68

6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed-3, Jakarta: Balai
Pustaka, Cet-3, 2005, h. 225
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Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya diatur beberapa macam

pencurian yaitu :

a. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan

gequalificeerde diestal atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh

Undang-Undang dalam Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan

keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti: pencurian ternak, pencurian

yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan

rumah tertutup, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja sama, dilakukan dengan

membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.

b. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) Pasal 365 KUHP menyebutkan di

antaranya:

1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicurinya;

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
(1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api
atau trem yang sedang berjalan;

(2) Jika peruatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
(3) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu;

(4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama

waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika peruatan mengakibatkan luka berat atau
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mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh
salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

c. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga diterangkan dalam Pasal 367 KUHP yakni, Jika dia

adalah suami/istri yang telah pisah ranjang dan terpisah harta kekayaan atau dia adalah

keluarga sedarah atau semenda, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan

penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.7

4. Jenis Jenis Putusan

1. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)

1) Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya (memenuhi unsur-unsur Pasal

dakwaan)

 Hal ini berbeda apabila terdakwanya anak-anak, hakim dapat menjatuhkan

tindakan saja.

2. Putusan Lepas (Ontslag van alle rechtsvervolging)

Pasal 191 (2) KUHAP :

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan képada

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,

maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dijatuhkan jika:

7 Gunadi Ismu dan efendi Jonaedi,ibid., h.132-133
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 Perbuatan yg didakwakan kpd terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

tidak merupakan Tindak Pidana

 Perbuatan yg dilakukan merupakan Tindak Pidana, tetapi terdapat

alasan pemaaf pd diri terdakwa/tdk mampu bertanggung jawab.

3. Putusan Bebas (Vrijspraak)

191 (1) KUHAP

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

5. Seluk Beluk Residivis

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang

berjudul, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, residiv (recidive)

ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana

padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau

2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau

3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa;

4. pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa residivis itu

adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak
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pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap,

serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Terkait bagaimana mengetahui seseorang adalah residivis, sebenarnya adalah

perkara yang masih menjadi dilema dalam penegakan hukum di negeri ini. Hal ini

disebabkan sistem database perkara di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan

belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah

seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Oleh karena itu,kecenderungan untuk

mengetahui hal tersebut, hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang

ditemukan selama pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun

keterangan dari si terdakwa (pelaku).

Terkait mengenai pemberatannya, dalam Buku I Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (“KUHP”) yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, masalah

residivis tidaklah diatur dalam Pasal maupun bab tersendiri. Dalam KUHP, mengenai

residivis ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang

berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”.

Ketentuan Pasal 486 KUHP, disebutkan:8

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248,
253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan
ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat
kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-
388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480

8 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta:         Bumi
Aksara), Cet-24,2005. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4607
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dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan
menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang
di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambahkan dengan
sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima
tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang
dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam
Pasal-Pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam
salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah
dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan,
kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Selanjutnya dalam Pasal 487 KUHP, disebutkan:

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140
ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama
waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan
ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah
sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima
tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang
dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan
dalam Pasal-Pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan
dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat
kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang
menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan
ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama
sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan,
kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Kemudian dalam Pasal 488 KUHP, disebutkan:

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321,
483 dan 484,dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan
kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau
sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu
kejahatan diterangkan pada Pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama
sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan
menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”
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Dari ketentuan Pasal-Pasal yang telah kami jabarkan di atas, maka untuk pelaku

pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari

ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya.

6. Tujuan  Pemidanaan

a) Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah

mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana  tersebut melakukan kejahatan

lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda, yakni dikatakan ada

pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat

dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari apabila ia sudah mengalami

dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya, disini

dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki;

b) Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan, hal ini pula di gambarkan

sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar

masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana;

c) Memelihara solidaritas masyarakat. pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam

hal mengandung beberapa pengertian, bahwa pemidanaan bertujuan untuk

menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan

atau balas dendam yang tidak resmi.

d) Pengimbalan atau pengimbangan.Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk

hukum pidana dewasa ini maka menghindari atau mencegah orang main hakim

sendiri.
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Lebih khusus Tentangtujuan pemidanaan bagi anak tidak dapat dilepaskan dari

tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan

bagian integral dari kesejahteraan sosial. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan pada

peradilan anak harus berdasarkan pada tujuan peradilan anak yaitu kesejahteraan anak

dalam menjatuhkan putusan hakim harus dilakukan dengan pertimbangan:

a. Penghormatan terhadap kedudukan hukum si anak

b. Memajukan kesejahteraan anak ;

c. Menghindari hal-hal yang membahayakan kepentingan anak

Pertimbangan-pertimbangan sosiologis di atas harus menjadi pegangan hakim

karena tujuan dari pidana terhadap anak lebih mengutamakan menjaga kepentingan

anak sehingga harus menghindari penjatuhan pidana yang akan menimbulkan lebelling

(pelekatan indentitas) sebagai penjahat terpidana, karena anak sebagai pelaku

kejahatan harus dilihat sebagai individual yang belum seluruhnya sempurna baik dari

segi kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

7. Kriterian Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dewasa adalah mencapai usia

akil baligh, yaitu bukan anak-anak ataupun remaja lagi.9Sedangkan menurut Islam,

seseorang baik perempuan maupun laki-laki dikatakan dewasa atau baligh apabila

seseorang tersebut sudah mengalami haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-

laki. Tentu saja masa seseorang untuk mencapai akil baligh, berbeda satu dengan

9Syamsu, Yusuf. Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja. (Bandung,2000 Cetakan I.
Penerbit Rosda) h 15.
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lainnya. Dewasa berarti matang. Baik matang secara biologis, maupun secara psikis.

Sehingga bisa dikatakan tidak perlu menunggu tua untuk menjadi dewasa. Karena

kedewasaan tidak selalu beriringan dengan berkurangnya usia.10

Dasar hukum Pasal

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek)

Pasal 330
Yang belum dewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur genap dua
puluh satu tahun dan tidak kawin
sebelumnya.11

UU No. 35 Tahun 2014
TentangPerlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1)
Anak adalah seseorang yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam
kandungan.12

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat
[1] TentangPemeliharaan Anak

Batas umur anak yang mampu berdiri
sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak bercacat
fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan13

UU No11 Tahun 2012  Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang Berkonflik dengan Hukum
yang selanjutnya disebut Anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) 14

10 Merliany, Rosleny. Psikologi umum, Penerbit CV Pustaka Setia: Bandung, 2010. Hal. 232.
11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,permata press:jakarta,2010.h 84
12Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerlindungan Anak,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606

13 Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1
(jakarta,permata press:2003)h.31

14 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan
Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
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Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-Undangan

tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa

seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18

(delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Hal ini bukanlah kita

jadikan sebagai perdebatan, namun jadikanlah suatu keseragaman ini menjadi satu

kesatuan yang indah.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 45 KUHP yang

berisi mengenai kriteria dan umur anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan

karena kejahatan yang dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah mencapai umur

16 (enam belas) tahun. Pengklasifikasian umur dalam peradilan anak akan menjadi

sangat penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman, serta

dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan

kepidanaan.15

8. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana Materil

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak

anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan

beberapa peraturan perUndang-Undangan terkait perlindungan anak, antara lain

Udang-undang Nomor 39 Tahun 1999 TentangHak Asasi Manusia, Undang-Undang

15 Didownload dari http://www.republika.co.id 20 Januari 2017 Jam 14.25 wita.
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Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11

tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1997 TentangPeradilan Anak.

a. Substansi kenakalan anak

Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tentu berbeda

dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun

kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti

sanksi  yang diberikan juga sama. Anak tetaaplah anak yang tentu saja masih

mengalami proses perkembangan fisik ,mental,,psiikis, dan sosial menuju

kesempurnaan  seperti yang dialami oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi

terhadap anak tidsk sama dengan reaksi yang diberikan oleh orang dewasayang lebih

mengarah kepada punitif.16

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur

khusus Tentanghukum pidana materil,, hukum pidana formil  dan hukum pelaksanaan

pidana anak yang telah melakukan kenakalan. Namun senyatanya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dengan perkembangan

hukum masyarakat,karena belum secara komprehensip memberikan pelindungan

kepada anak  yang berhadapan dengan hukum sehigga perlu diganti dengan Undang-

Undang baru,yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

16 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia(jakarta,PT Raja Grafindo
Tinggi,2012)h.75
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Lahirnya Undang-Undang itu, setidaknya memberi “nafas” baru bagi anak.

Dimana kepentingannya perlu mendapatkan perlakuan hukum “istimewa.” Terutama

ketika sang anak tersebut melakukan tindak pidana. Sebagaimana Undang-Undang

mengaturnya. Baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maupun revisinya,

menyebut anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berkonflik dengan

hukum.   Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan hukum

yang khusus  (lex spesialis) dari hukum yang umum (lex generalis) yang tertuang

dalam KUHP dan KUHAP. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah

tercantum batas umur bagi anak yang dapat diajukan ke sidang anak. Secara eksplisit

dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana “17

Dari rumusan diatas hanya membatasi diri khususnya dalam perkara anak yang

berkonflik dengan hukum saja tanpa membedakan jenis kelamin antara anak laki-laki

dan anak perempuan. Dari Pasal diatas menjelaskan bahwa anak yang dapat

diperkarakan di sidang anak adalah hanyalah anaka yang berumur 12 tahun sampai 18

tahun dan belum pernah kawin. Terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun

tetapi telah menikah, secara a contrario tidak dapat diajukan ke sidang anak, tetapi

kesidang orang dewasa berdasarkan KUHP dan KUHAP.

17 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan
Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
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b. Asas-asas Perlindungan Anak

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara

merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan terus menerus demi

terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan

terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental,

spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan

terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh,

memiliki naionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta

berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak

dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensip, maka

kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas :18

berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentangsistem

peradilan pidana anak terdiri dari beberapa asas, antara lain :19

a. Perlindungan;
b. Keadilan;
c. Nondiskriminasi;
d. Kepentingan terbaik bagi anak;
e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

18 http://kukuhtirtas.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html

19 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan
Pidana Anak, Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332



27

27

g. Pembinaan dan peembimbingan anak;
h. Proporsional;
i. Perampasa kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
j. Penghindaran pembalasan

c. Sanksi Hukum Bagi Anak

Penjelasan di atas telah diuraikan bahwa Tentanganak yang dapat di ajukan ke

persidangan adalah seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) namun Undang-

Undang tidak  merumuskan secara eksplisit Tentangpengertian tindak pidana yang

dilakukan oleh anak.   Pada penjelasan diatas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam menghadapi

dan menanggulangi  berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu

dipertibangkan kedudukan anak  dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.

Hukuman adalah ancaman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hukuman

atau sanksi bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman

terhadap  pelanggarana yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentinngan hukum

yang dilindungi hukum pidana. 20, terkhusus hukuman terhadap anak dibawah umur

yang melakukan tidak pidana, Undang-Undang lebih mengutamakan kepentingan anak

agar anak tidak dirampas kemerdekaannya. Sehingga hukuman yang diberikan lebih

mengarah kepada didikan terhadap anak. sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

20 ibid. h. 65
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Karena itu pula Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengattur

secara spesifik  terkait dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak yang

melakukan kenakalan yaitu pada Pasall 71 Ayat (1) sampai Ayat (5) :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:

1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan

c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan
denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat
Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan.21

Eksitensi daripada sanksi itu sendiri sebagian besar teori hukum menyatakan

baik secara  eksplisit maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dengan

orma-norma yang lainya adalah pada norma hukum diletakkan suatu paksaan atau

sanksi. 22 namun meskipun demikian, terhadap anak tetaplah harus dipertimbangkan

21 Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan
Pidana Anak,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

22 Peter Mahmud Marzuki, Pngantar ilmu Hukum , (jakarta : prenadamedia Group,2011)h.67
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dalam penjatuhan hukumannya sebab anak yang masih dibawah umur rentan terhadap

lingkungan sekitarnya, memiliki tingkat pemikiran yang masih labil  sehingga masih

sangat mudah untuk dipengaruhi akibat lingungan-lingkungan yang buruk. oleh karena

itu penegak hukum wajib mempertimbangkan manakah sanksi yang pantas untuk

dijatuhkan entah itu berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan.23

c. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentangperlindungan anak pada Pasal 1 ayat

(1) dan (2):

1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Serta untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan

dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU no. 35 tahun 2014

Tentangperlindungan anak. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah, Setiap anak berhak

untuk memperoleh perlindungan dari:

a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

23https://www.google.com/searchpertanggung+jawaban+pidana+bagi+anak+yang+di+bawah
+umur (diakses tanggal 20 januari 2017)
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c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e) Pelibatan dalam peperangan; dan
f) Kejahatan seksual

Serta untuk yang berkawajiban melidungi anak telah tercantum pada Pasal 20:

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21

1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung
jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama,
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum,
urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental untuk menjamin
pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara
berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. 24

Namun ada beberapa hal yang kemudian menjadi persoalan yang timbul dari

akan diterapkan UU SPPA tersebut diantaranya adalah masalah kesiapan SDM dan

Sarana Prasarana, keterlibatan banyak pihak dalam penanganan kasus anak akan

menimbulkan benturan kepentingan. Prof Endang Sumiarni menyampaikan materi

Tentang UU SPPA dari pandangan akademis beliau yang berlatar belakang hukum

sebagai dosen fakultas Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta, dalam paparannya

disampaikan beberapa hal yang merupakan kelemahan dan kejanggalan dalam produk

hukum UU SPPA tersebut, diantaranya adalah :

24 Republik Indonesia  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerlindungan Anak,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606
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1) Terkait dengan Pasal yang memidanakan para penyidik polri, hakim jaksa, jika

tidak menerapkan diversi ini kesannya mengada-ada dan emosional namun

sudah di uji di Mahkamah Konstitusi.

2) Asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, dalam hal ini anak sebagai

pelaku, anak sebagai korban, anak sebagai saksi, apakah ada yang tau? siapa

yang tau apa kepentingan bagi anak? Yang lebih tahu adalah psikolog anak,

disini dalam UU SPPA tidak ada kata-kata yang melibatkan psikolog anak.

3) Mengenai ancaman pidana anak yang yang mencapai umur 18 tahun dijatuhi

tindakan dan pidana. Pidana pokok : peringatan, pidana dengan syarat,

pelatihan, pembinaan dalam lembaga, dan penjara, ketentuan ini menyebabkan

anak dapat dikenakan pidana macam-macam kumulatif, karena adanya kata

“dan” bukan atau.25

25www.blackchaser, posted in legal opinion Jumat, 15 November 2013 Workshop
Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, (diakses tannggal 9 april
2017 pukul 19.25 ).
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C. Tinjauan Hukum Islam TentangTindak Pidana Pencurian dan Pengulangan

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam (jarimah)

Hukum  pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah. Fikih

Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau yang dilakukan

oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari

pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadist.

Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu

umum serta tindakan melawan peraturan perUndang-Undangan yang bersumber dari

Al-Qur’an dan Hadist. Hukum PidanaIslam merupaka Syari’at Allah yang

mengandung kemaslahatan bagi kehidupan.26 Kemudian untuk tujuan Hukum Islam

sendiri secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah

kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan

mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat

yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan

Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani,

individual dan sosial. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam,

yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.27

Hukum Islam juga mengandung asas-asas, asas Hukum Islam berasal dari

sumber Hukum Islam terutama Al-Qur’an dan Hadist yang dikembangkan oleh akal

pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. disamping asas-asas yang

26 Zainuddin Ali,Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar grafika, 2007).h. 5
27 Ibid, h.61
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b`erlaku umum, masing-masing bidang dan  lapangan  mempunyai asanya  sendiri-

sendiri. Asas-asas umum Hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua

bidang dan lapangan Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :28

 Asas Keadilan

 Asas Kepastian Hukum

 Asas Kemanfaatan

Disamping asas-asas umum tersebut diatas, di lapangan hukum pidana

juga terdapat asas-asas hukum Islam. Di antaranya adalah :

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan

tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Asas ini

berdasarkan surat al-Qashsash ayat 59 ayat ini mengatakan bahwa Allah tidak akan

mengadzab siapapun juga kecuali jika ia telah mengutus Rosul-Nya. Asas ini

melahirkan kaidah yang berbunyi‚Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan

manusia sebelum ada aturan hukumnya.

b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik

perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan Mendapat imbalan  yang

setimpal  asas ini terdapat diberbagai  surat dan ayat di dalam Al-Qur’an, Sebagai

contoh pada ayat 38  surat al-Muddatstir Allah menyatakan bahwa setiap  orang

28 Mohammad Daud Ali,Hukum Islam ( PT.Raja Grafindo Persada:jakarta,2012),h 28-132
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terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa

atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak  bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang

yang  dituduh melakukan sesuatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum

hakim dengan bukti yang meyakinkan  kesalahannya itu.

2. Macam-Macam Tindak Pidana Pecurian Dalam Islam

 Pencurian yang mewajibkan jatuhnnya hukuman hudud dan

 Pencuriaann yang mewajibkan jatuhnya hukuman takzir

Pencuria yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud ada dua macam:

a) Pencurian kecil (sariqah sugra)

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/melakukan gangguan keamanan). Perbedaan antara pencurian kecil

dan pencurian besar adalah sebagai berikut : dalam pencurian kecil, pelaku

mengambil harta tanpa sepengetahuan dan kerelaan korban. Pencurian kecil

harus memenuhi kedua syarat ini.

b) Pencurian besar (sariqah qubra)

PencUUrian besar adalah mengambil harta dengan sepengetahuan

korban dengan cara kekerasan dan tidak disertai kerelaan korban. Jika
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pengambilan harta tidak terjadi melalui kekerasan dan tidak ada kerelaan

pemiliknya,perbuatan tersebut dianggap ikhtilas,gasat,atau perampasan.29

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi sehingga tindakan pengambilan harta

orang lain disebut tindak pidana pencurian . keempat usur tersebut adalah :

a) Pengambilan secara diam-diam  atau sembunyi-sembunyi . artinya pencurian

dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya  dan pemilik barang tidak rela

dengan pengambilan barangmya itu.

b) Harta yang dicuri itu bernilai “harta”. Termasuk dalam persoalan ini adalah

pencurian budak karena budak menurut ulama fiqh,bernilai harta.

c) Harta yang dicuri itu milik orang lain. Artinya  harta yang dicuri itu  merupakan

milik orang lain ketika berlangsungnya pencurian.

d) Pencurian dilakukan dengan sengaja oleh pencuri. Maksudnya, pencuri itu

meyakini bahwa  melakukan pencurian terhadap harta orang lain adalah

perbuatan yang diharamkan  dan mengambil harta  orang lain tanpa izin

pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang.

4. Macam-macam Jarimah dan Sanksinya

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman hadd, yaitu

hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

29 Abdul Qadir Audah,op.cit.,jilid IV.h 77
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Dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas

tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa

dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban tindak pidana),

ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk

hak Tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum

(masyarakat), yaitu untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat,

dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan

masyarakat. Jarimah hudud ada tujuh yaitu zina, qadzaf (menuduh berbuat

zina), khamr (minum-minuman keras), sariqah (pencurian), hirabah (

pembegalan atau perampokan, gangguan keamanan), murtad dan

pemberontakan (al-baghyu).

b. Jarimah Qishas-Diyat

Mengenai jarimah qishas-diyat adalah perbuatan-perbuatan yang

diancamkan hukuman qishas atau diyat. Baik qishas maupun diyat adalah

hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas

terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian

bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka

hukuman tersebut menjadi hapus. Jarimah qishas-diyat kadang-kadang disebut

oleh fuqaha dengan jinayat atau al-jirah atau ad-dima dan juga sering pula disebut

hukuman hudud (artinya hukuman yang sudah ditentukan batas-batasnya oleh

syara’).
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c. Jarimah Ta’zir

Jarimah ta’zir ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau

beberapa hukuman ta’zir. Syara’ tidak menentukan macam-macamnya hukuman

untuk tiap-tiap jarimah ta’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman,

dari yang seringan-ringanya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini

hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai

dengan macam jarimah ta’zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman

ta’zir tidak mempunyai batas tertentu. Juga jenis jarimah ta’zir tidak ditentukan

banyaknya, sedang pada jarimah-jarimah hudud dan qishas-diyat sudah

ditentukan., dan memang jarimah ta’zir tidak mungkin ditentukan jumlahnya.

Syara’ hanya menentukan sebagian jarimah-jarimah ta’zir yaitu perbuatan-

perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah seperti riba,

menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap dan sebagainya. Sebagian besar

jarimah ta’zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukuman, dengan

syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan

dengan nash (ketentuan) syara’ dan prinsip-prinsipnya yang umum.

Mengenai macam-macam jarimah pembagiannya adalah sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi terdapat atau tidaknya dalam nash Al-Qur’an dan al-Hadits,

hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishash, diyat, dan kafarah. Misalnya

hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang

yang menzihar istrinya (menyerupai istrinya dengan ibunya).
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2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta’zir,

seperti percobaan melakukan jarimah, jarimah-jarimah hudud dan qishash/diyat

yang tidak selesai, dan jarimah-jarimah ta’zir itu sendiri.

Jika ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan yang lainnya,

terbagi menjadi empat:

1. Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman utama bagi suatu

kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan

sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid)

seratus kali bagi pezina ghair muhsan.

2. Hukuman pengganti (al-uqubat al-badaliyyah), hukuman yang

menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena

suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman ta’zir dijatuhkan

bagi pelaku karena jarimah hadd yang didakwakan mengandung unsur

kesamaran atau syubhat atau hukuman diyat dijatuhkan bagi pembunuhan

sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman ta’zir

merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan,

kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman qishash yang

dimaafkan.

3. Hukuman tambahan (al-uqubat al-taba’iyah) yaitu hukuman yang

dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak

mendapat mendapat warisan dari harta si terbunuh.
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4. Hukuman pelengkap (al-uqubat al-takhmiliyah) yaitu hukuman untuk

melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui

keputusan tersendiri oleh hakim. Hukum pelengkap tersebut menjadi

pemisah dari hukuman tambahan yang tidak memerlukan keputusan

tersendiri, seperti pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan

tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di

leher pencuri.

Kemudian jika ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat

ringannya hukuman dibagi menjadi dua macam:

1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah

ditentukan besar kecilnya. Dalam hal tersebut hakim tidak dapat menambah

atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain.

2. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan

terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan

keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim tersebut hanya ada pada hukuman-

hukuman yang termasuk kelompok ta’zir.

Ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman terbagi menjadi

empat:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan

manusia seperti hukuman hukuman potong tangan dan dera.

2. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati.
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3. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau

hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.

4. Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah, seperti perampasan

(penyitaan), diyat dan denda. 30

Secara lebih khusus dalam perkara Pencurian dalam Islam merupakan

perbuatan tindak pidana yang berat dan dikenakan hukuman potong tangan

apabila harta yang dicuri tersebut bernilai satu nisab curian. 31Adapun yang

menjadi landasan atas penetapan hukuman potong tangan terdapat dalam

firman Allah SWT  dalam QS. Al`Ma-idah ayat 38:









Artinya :  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.32

Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah SAW :”kehancuran umat terdahlu

adalah  desebabkan apabila yang mencuri adalah orang-orang yang terhormat mereka

biarkan saja , sedangkan apabila yang mencuri adalah rakyat biasa , mereka potong

tangannya” (HR. Al-Bukhari,Muslim,Abu Dawud , at-Tirmizi , dan an-nasa`i).

30 Insiklopedi hukum pidana islam jilid II
31 Insiklopedi hukum pidana islam jilid v
32 Departemen Agama,p.cit.,h.114
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5. Syarat-Syarat Penerapan Hukuman Pencurian

a. Pelaku tindak pidan haruslah seseorang yang baliig, karena Rasulullah:

”pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal yaitu anak kecil sampai ia mimpi

atau haid,oraang gila sampai ia sembuh, dan orang tidur sampai ia bangun”.

(HRAl-Bukhari dan Ahmad Hambal).

b. Harta Yang Dicuri Disyaratkan :

a. Harta yang dicuri itu adalah harta yang bernilai.

b. Harta yang dicuri itu tersebut mencapai satu nisab (ukuran) curian yang

ditetapkan dalamm Islam. Nisab baaranng curian yang dikenakan hukuman

potong tangan  menurut jumhur ulama adalah 4,5 : 4 = 1,125 gram emas,dan

menurut ulama mazhab Haafi senilai 4,5 gram emas..

c. Barang yang dicuri itu terpelihara secara aman, seperti barang-baranng di

dlam rumah,toko atau lemari.

d. Barang tersebut yang dicuri berupa materi yang bisa dikuasai dan

dihadirkan ketika dibutuhkan  dan bukan barang yang cepat rusak.

e. Barang yang dicuri tersebut bukan  barang yang pada dasarnya  sesuatu

yang mubah (diboolehkan diambil oleh siapa saja),seperti burung terbang

diudara ikan laut,rumput dan kayu dihutan.

f. Harta tersebut bukan hak pencuri atau hak bersama masyarakat.
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g. Orang yang mecuri bukan orang yang diberi izin  memasuki tempat

pemeliharaan harta tersebut.

h. Pencuri benar-benar bertujuan  mencuri barang tersebut

c. Pemilik barang yag di curi  harush pemilik barang tersebut atau barang tersebut

merupakan amanah ditangannya.

d. Tempat pencurian haruslah di wilayah yang di dalammnya berlaku Hukum

Islam.33

6. Pengulangan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Pengulangan Tindak Pidana atau pengulangan jarimah (al-audu)’ adalah

dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang sesudah ia melakukan jarimah lain yang

telah mendapat keputusan terakhir. Dengan perkataan pengulangan jarimah harus

timbul dalam berulang-ulangnya jarimah dari seseorang tertentu sesudah mendapat

keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagiannya. Pengulangan

jarimah oleh seseorang sesudah ia mendapat keputusan akhir, menunjukkan sifat

membandelnya untuk jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Hukum

pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut, dalam Pasal 49 KUHP

Mesir, sebagian dikutip oleh Ahmad Hanafi disebutkan bahwa dianggap sebagai

pengulangan jarimah adalah orang-orang sebagai berikut :

33 Abdul aziss dahlan “insiklopedi hukum islam jilid 4m”P. ichtiar baru van  hoeve,jakarrta :
1389-1393.2006
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1. Orang yang telah dijatuhi hukuman jarimah jinayah, kemudian ia melakukan

jinayah atau janhah;

2. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan ternyata ia

melakukan suatu janhah, sebelum lewat 5 tahun dari masa berakhirnya

hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena daluarsa;

3. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayah atau janhah dengan hukuman

penjara kurang dari 1 tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia

melakukan janhah yang sama dengan jarimah yang pertama sebelum lewat 5

tahun dari masa dijatuhkanya hukuman tersebut, seperti mencuri, penipuan,

dan penggelapan barang yang dianggap janhah-janhah yang sama.

Mengenai Pemberatan hukuman terhadap pengulangan tindak pidana pencurian

dapat ditemukan dalam hadits, yaitu apabila terjadi pencurian yang ke-5 kalinya.

lengkapnya hadits tersebut adalah sebagai berikut yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Abdillah al-Uqoili Hilal, telah
menganggap bagus kakekku, diceritakan dari mushab bin Tsabit bin Abdillah bin
Zubair,diceritakan dari muhammad bin al-munkadiri Dari Jabir bin Abdullah RA, ia
berkata, “ Rasulullah pernah didatangkan seorang pencuri, beliau lantas berkata,’
Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata,’wahai Rasulullah, ia hanya mencuri.’ Rasulullah
bersabda, potonglah tanganya.’ Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Lalu beliau
didatangkan dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya, beliau lantas berkata,’
Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata,’ wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.’ Rasulullah
bersabda,’ potonglah tanganya.’ Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Pencuri iu
kembali didatangkan untuk ketiga kalinya, beliau lantas berkata,‘ Bunuhlah ia!’ orang-
orang berkata,’ wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.’ Rasulullah bersabda,’ potonglah
ia (tanganya).’kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk yang keempat
kalinya pencuri yang sama, beliau lantas berkata,’ Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata,’
wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.’Rasulullah bersabda,’ potonglah ia.’ Dan ketika
didatangkan untuk kelima kalinya, beliau lantas berkata,’Bunuhlah ia!’Jabir berkata,’
maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan
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melempar mayatnya kedalam sumur (lubang), lalu kami melemparinya dengan
bebatuan.34

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadist

diatas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan Tentang persyaratan dan lain-

lainya. Demikian juga para fuqoha tidak membahas mengenai persyaratan ini. Mereka

mungkin menganggap hal tersebut sebagai siyasah syar’iyah atau kebijakan penguasa

yang rincianya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau ulul amri.

7. Tujuan Pejatuhan Hukuman

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah

pencegahan (ar-rad waz zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-tahdzib).

Pengertian pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan

jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya, disamping pencegahan

terhadap orang lain selain pelaku yang tidak berbuat jarimah untuk melakukan

perbuatan yang sama.35 Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan

hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (jarimah positif) atau

meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada

keadaan yang pertama (jarimah positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan

perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (jarimah negatif)

pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut

34 Ibid h 1394.
35 Sulaiman Rasdjid , Fiqih Islam , (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2012) h.135
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sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan

kewajibannya.


