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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

  Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang 

melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini 

meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya 

adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan 

pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 

 Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus 

mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam 

pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota 

masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat 

itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat 

memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan 

tersebut agar tidak terjadi kekacauan. 

 Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk 

ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar 

anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat 

menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri 

maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. 

Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, 
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mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang 

dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. 

 Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai 

contohnya, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, 

perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan 

jalanan” atau street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. 

 Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus 

kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan 

terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak 

pidana penadahan. 

 Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-

negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju 

sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan 

mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan 

bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, 

tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju. 

 Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, 

maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan 

kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau 

kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan 

pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan 

sanksinya yang berupa pidana. 
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 Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan 

dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma 

dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang 

menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan 

secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana 

maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.  

 Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah 

tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, 

pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu 

tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan 

perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari 

hasil pencurian. 

 Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di Kota Medan, 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.  

 Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap 

harta benda yang tidak lajim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya 

dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya 

merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.1 

 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 

                                         
1  Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, Penanggulangan Pencurian 

Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi Jakarta,,Penerbit Aksara 1988, hal. 20   
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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 

belum pernah mengadakan koordinasi dengan aparat Pemda Kota Medan untuk 

melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil 

kendaraan bermotor. 

 Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 

KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culva, yang 

berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka 

asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu 

benar hal itu (asal-usul barang).  

 Penegakan hukum di Indonesia perlu adanya aparatur penegak hukum 

yang handal, beribawa, penuh pengabdian, cerdas, taat hukum dan berwawasan 

luas, supaya terciptanya aparatur penegak hukum yang disenangi dan disegani 

oleh masyarakat, terutama bagi penegak hukum di tubuh kepolisian negara 

Indonesia. Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-

keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-

undang yang dirumuskan dalam peraturan itu.2  

                                         
2  Sukarto Marmosudjono, 1989, Penegak Hukum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, 

Jakarta, hal. 12 
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 Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum 

tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan 

sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu. Penegakan 

hukum pidana secara kongkrit diwujudkan oleh hukum acara pidana yaitu melalui 

proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dan eksekusi yang 

dilaksanakan oleh masing-masing instansi penegak hukum yaitu: Polisi, Jaksa, 

Hakim, dan Badan Eksekusi (Lembaga Pemasyarakatan). 

            Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan 

dan ketertiban umum. Kepolisian artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan 

polisi atau singkatnya urusan polisi.3  

 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. Terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan  kepada masyarakat, serta tertibnya ketentraman 

masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia diatur dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. 

            Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan 

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri. 

                                         
3  H. Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 167 
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 Tindak pidana Penadahan berasal dari kata straf (Belanda), yang pada 

dasarnya  dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 

dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah telah 

melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan 

Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan 

suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang 

inkonvensional, yaitu pidana yang dapat dikenai hukuman menurut ketentuan 

hukum pidana di negeri Belanda hanya merupakan tindakan-tindakan 

(hendelingen) yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai 

hukuman.4             

 Berkaitan dengan tugas tersebut, reserse kriminal merupakan bagian 

terpenting bagi dinamika kegiatan kepolisian terlebih dalam Era Globalisasi dan 

reformasi dewasa ini, dimana tuntutan masyarakat terhadap tranparansi, 

demokrasi, perlindungan hak asas manusia, dan supremasi hukum yang semakin 

meningkat. Di samping dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang 

semakin cepat gelagat  perubahannya semakin sulit untuk dibaca  sehingga 

diperlukan upaya early warning dan early detection yang tajam dan akurat guna 

mengetahui gelagat  tersebut melalui penguasaan teori, keterampilan dan 

pengalaman serta pemanfaatan teknologi modern. 

            Di Kota Medan permasalahan tindak pidana penadahan kendaraan 

bermotor merupakan suatu kasus besar yang terungkap oleh kepolisian, terutama 

bagi reserse kriminal yang merupakan pencari informasi yang langsung 

                                         
4  LJ. Van Apeldorn, 1985, Pengantar Ilmu Hukum, PT  Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 336 
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kelapangan dalam melakukan penyidikan, berupa penyamaran yang langsung 

turun ke masyarakat untuk mencari informasi tindak pidana yang telah terjadi. 

            Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan 

bermotor  ini, anggota dari reserse kriminal hendaknya perlu berkerja keras untuk 

mencari informasi dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi dalam 

masyarakat. Peranan reserse kriminal sangatlah penting dalam menanggulangi 

tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dari hasil pencurian yang sangat 

meresahkan masyarakat. 

            Oleh karena itu mengingat barang hasil pencurian, penipuan dan lain-lain 

apabila berkurangnya pihak penadah atau penerima, tentu bagi pelaku kejahatan 

pencurian, dan penipuan barang hasil kejahatan tidak menguntungkan mengingat 

yang diinginkan oleh pelaku pencurian, penipuan dan lain-lain adalah uang. 

            Untuk itu polisi Republik Indonesia sangat berperan dalam menanggulangi 

maupun mengurangi berbagai tindak pidana yang terjadi pada umumnya dan 

tindak pidana penadahan pada khususnya maka tindakan yang di ambil oleh Polri 

di Kota Medan dengan melakukan penertiban dan pemeriksaan hampir di setiap 

jalan raya, baik itu pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor, surat-surat 

lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan seseorang terhadap kandaraan 

tersebut. 

            Selanjutnya dengan adanya penyuluhan dari pihak berwajib maka dengan 

memberi pengumuman-pengumuman atau dengan pemberitahuan pada spanduk 

atau iklan yang dipajang disamping jalan raya atau tempat-tempat ramai yang 

dilalui oleh masyarakat agar masyarakat pemilik kendaraan bemotor dapat 
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menjaga atau mewaspadai keselamatan kendaraan bermotor miliknya jauh dari 

pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi pada saat ini. 

            Di Indonesia sebutan satuan reserse sekarang lebih dikenal dengan sebutan 

satuan reserse kriminal. Polisi merupakan aparat negara yang selalu berhubungan 

dengan menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Keamanan atau aman 

adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang mempunyai rasa, 

bahwa dirinya berpikir dengan pasti. Tidak mempunyai rasa khawatir terhadap 

apapun karena bebas dari ancaman bahaya. 

 Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus 

kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan 

terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak 

pidana penadahan.” Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak 

meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi”. 

 Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti 

akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu 

ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa 

kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga 

dinegara-negara yang sudah maju. 

 Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, 

maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan 

kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau 

kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan 
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pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan 

sanksinya yang berupa pidana. 

 Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan 

dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma 

dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang 

menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan 

yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana 

maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. 

 Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah 

tindak pidana terhadap harta kekayaan seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, 

penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta 

kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana 

penadahan yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP.  

 Hal ini dikarenakan salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan 

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur 

culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat 

menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si 

penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).  

 Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari 

semua penadahan. Dalam hal ini, ada pertanyaan yang muncul terkait dengan 

perumusan Pasal 480 KUHP, yaitu apakah dapat dianggap sebagai penadah 

seorang A yang meminjam atau menerima sebagai pembayaran utang, sejumlah 

uang dari B yang memperolehnya dengan mencuri, sedangkan A tahu atau pantas 

harus dapat mengira bahwa uang itu adalah barang curian. Perbuatan si A 
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memang tidak masuk perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 

480 KUHP. Akan tetapi, dapat dipersoalkan apakah menerima uang untuk 

dipinjam tidak dapat disamakan dengan menerima gadai suatu barang, dan apakah 

menerima uang sebagai pembayaran utang tidak dapat disamakan dengan 

perbuatan “menukari”. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam 

sebuah penelitian. Karya ilmiah ini penulis buat dengan judul “Penanggulangan 

Secara Yuridis Sindikat Perbuatan Penadahan Dalam Pencurian Kendaraan 

Bermotor (Studi Kasus Polresta Medan)”. 

 Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana Pencurian, dapat diketahui barang 

yang diambil secara melawan hukum adalah kepunyaan orang lain dapat 

dikatakan merupakan barang hasil kejahatan. Terkait barang hasil kejahatan ini 

dapat dilakukan penadahan seperti yang terdapat di dalam Pasal 480 KUHP : 

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-

banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum :5 

1. Karena sebagai sekongkol. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima 

tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak 

mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, 

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau 

yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan 

                                         
5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 480 
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2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang 

diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena 

kejahatan.” 

 R. Soesilo6 dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal 

(merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang 

dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa 

asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 

480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah : “terdakwa harus 

mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa 

(pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah 

cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang 

itu “gelap” bukan barang yang “terang”.7  

 Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam 

prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, 

misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara 

bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. 

 Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan 

penulis dalam memilih judul karya ilmiah tersebut adalah : 

1. Penulis tertarik untuk memperlancar suatu pemeriksaan perkara pidana 

mengenai perbuatan tindak pidana penadahan dalam pencurian kendaraan 

bermotor di Kota Medan 

                                         
6 R. Soesilo, KUHPidana, Politea, Bogor, 1994 
7 Ibid 
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2. Penulis tertarik karena dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat masih 

maraknya tindak pidana penadahan  

3. Tersedianya literatur dan didukung dengan tugas penulis sehari-harinya 

sehingga terbuka kemungkinan untuk mendapatkan jawaban atas 

permasalahan yang timbul 

 

I.3. Pembatasan Masalah 

 Penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahan dalam menyelesaikan 

skripsi ini, batasan-batasan masalah dalam skripsi ini adalah hanya membahas 

Tindak Pidana Penadahan Dalam Pencurian Kendaraan Bermotor serta sanksinuya 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja.  

 

I.4. Perumusan Masalah 

 Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk 

mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu rumusan 

permasalahan yang sesuai dfengan judul yang diajukan. 

 Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum 

positif di Indonesia ? 

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian 

dan penadahan terhadap kendaraan bermotor ? 

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana 

pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor ? 
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I.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita 

mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi 

ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan 

nantinya. 

 Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan 

pokok penulis adalah sebagai berikut : 

1. Skripsi ini sebagai syarat dan melengkapi tugas mahasiswa untuk mencapai 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bagian  

Hukum Kepidanaan 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan 

penadahan dalam hukum positif di Indonesia  

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor  

4. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi 

tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor  

 Selain tujuan terdapat juga manfaat dari penulisan karya ilmiah ini 

adalah sebagai pandangan kepada masyarakat dan penegak hukum tentang 

penanggulangan tindak pidana penadahan dalam pencurian kendaraan 

bermotor. 
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