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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

II.1. Uraian Teori 

A. Pengertian Tindak Pidana Penadahan  

 Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II 

KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, 

tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena 

perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-

kejahatan yang meungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang 

yang bersedia menerima hasil kejahatan.8 

 Demikian juga BadanPembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum 

dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari 

KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana 

penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya 

sebagai pertolongan jahat.9 

 Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-

undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :  

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :  

1) Yang ia ketahui atau waarvan hij weet  

2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau warn hij redelijkerwijs moet 

vermoeden  

                                         
8  P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta 

Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 362 16. 
9 Ibid, hal. 363 
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b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :  

1) Kopen atau membeli  

2) Buren atau menyewa  

3) Inruilen atau menukar  

4) In pand nemen atau menggadai  

5) Als geschenk aannemen atau menerima sebagai hadiah atau sebagai 

pemberian  

6) Uit winstbejag atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan  

7) Verkopen atau menjual  

8) Verhuren atau menyewakan  

9) In pand geven atau menggadaikan  

10) Vervoeren atau mengangkut  

11) Bewaren atau menyimpang dan  

12) Verbergen atau menyembunyikan  

 Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan 

seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui 

bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur waarvan 

hij weet atau yang ia ketahui. 

 Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 

KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur 

kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau 

dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 

angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang pro parte dolus dan pro parte 

culpa, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan 
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kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-samaterhadap seorang terdakwa 

yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud 

dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.10 Disamping itu pula unsur-unsur tindak pidana 

yang diatur dalam Pasal 480 angka 2 KUHP terdiri dari :  

1. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari :  

a. Yang ia ketahui  

b. Yang secara patut harus dapat diduga  

2. Unsur-unsur objektif, terdiri dari :  

a. Barangsiapa 

b. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda  

c. Yang diperoleh karena kejahatan Perbuatan mengambil keuntungan dari 

hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu 

diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda 

yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, 

melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah 

disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah 

dibudidayakan, diternakkan,dan lain-lainnya 

 

B. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia 

 Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibgi kedalam dua bentuk, 

yaitu :  

1. Penadahan sebagai kebiasaan 

                                         
10  Ibid, hal. 369 
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 Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidana yang 

menyatakan :  

a. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, 

menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, 

yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 

(tujuh) tahun 

b. Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan 

haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan 

 Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 

481 KUHPidana ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi 

kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau 

minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka 

perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHPidana tetapi dikenai 

dengan Pasal 480 KUHPidana sebagai tindak pidana penadahan biasa.11 

 

2. Penadahan ringan  

 Jenis tidak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang 

menyatakan : Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling 

lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari 

mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangakan dalam Pasal 364, 

373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul 

bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi 

penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu 

                                         
11 Ibid, hal. 106 
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dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, 

berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan.  

 

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian  

 Sebelum mengetahui apa itu pencurian, maka sebaiknya mengetahui asal 

kata pencurian yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang 

mengalami imbuhan “pe” dan berakhiran “an” sehingga kata “pencurian 

mengandung arti proses, perbatan cara mencuri dilaksanakan.12  

 Dalam kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa mencuri ialah 

perbuatan yang mengambil hak milik orang lain dengan jalan tidak sah.13 

Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil 

(formeel delict), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan 

dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk 

larangan atau verbod, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang 

mencantumkan larangan untuk mencuri.14 

Demikian juga disebutkan pencurian adalah perbuatan yang telah 

memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik 

berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk 

kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan 

memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu 

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 

atau Rp. 900. 

                                         
12  Peter Salim & Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, Modern 

English Press, 2002, hal. 303 
13  Ibid. hal. 303 
14  P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Bandung, Penerbit Tarsito, 

1981, hal.78. 12R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Bogor, Politea, 1996, hal.52 
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D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian  

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara 

juridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian 

sebagaimana yang terurai dalam Pasal 362 KUHP : “Barang siapa mengambil 

dengan sengaja barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan 

orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, 

dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.15  

 Dari perumusan tersebut di atas, jika diuraikan dari sudut unsur-unsurnya, 

agar dapat disebut melakukan tindak pidana pencurian adalah :  

1. Unsur subjek adalah barang siapa 

2. Unsur kesalahan adalah sengaja, yang tersirat pada kata “mengambil” dan 

kemudian dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memilikinya” 

3. Unsur bersifat melawan hukum yang ditentukan pada Pasal 362 KUHP dan 

dua macam yaitu bersifat melawan hukum materil dan bersifat melawan 

hukum formil 

4. Unsur bersifat melawan hukum materil dalam pasal tersebut adalah tindakan 

mengambil sesuatu barang, sedangkan mengenai pemilikan ditentukan sebagai 

bersifat melawan hukum formil. Tindakan mengambil sesuatu barang harus 

dapat dibuktikan bersifat melawan hukum, sedangkan mengenai pemilikan 

barang tersebut wajib dibuktikan bersifat melawan hukum, baik di dalam surat 

dakwaan maupun dalam putusan hakim 

                                         
15  BPHN, Hasil Tim Penerjemah, Departemen Kehakiman, KUHP, Jakarta, Penerbit Sinar 

Harapan, 1983, hal.141 
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5. Unsur tindakannya adalah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang 

yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk 

memilikinya secara melawan hukumUnsur waktu, tempat dan keadaan adalah 

ditentukan oleh hukum pidana formil (hukum acara pidana) 

 Unsur subjek dalam perumusan tindak pidana adalah terletak pada kata 

“barang siapa” dan memang pada prinsipnya dalam hukum pidana umum (KUHP) 

yang menjadi subjek hukum pidana atau biasa juga disebut pelaku atau pembuat 

(dader), hanya orang atau manusi (natuurlijke persoon). Pada tindak pidana 

pencurian seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP secara umum subjek 

hukumnya adalah seseorang atau sekelompok orang.  

 Unsur kedua dari tindak pidana adalah kesalahan (schuld). Kesalahan 

dibagi dua bagian, yaitu sengaja (dolus) dan lalai (culpa). Sengaja mempunyai 

hubungan kejiwaan yang lebih erat dalam diri pelaku terhadap suatu tindakan, 

dibandingkan dengan kelalaian. Dan untuk membuktikan adanya sifat kesengajaan 

dalam tindakan sipelaku bukanlah hal yang mudah.  

 Sengaja disini adalah “menghendaki atau menginsafi”. Dan kesengajaan 

yang digunakan dalam KUHP adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

melakukan tindak pidana tertentu (misalnya pencurian) dan orang itu 

menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan kejiwaan yang erat 

antara sipelaku dengan tindakannya.  

 Pada Pasal 362 KUHP unsur kesalahan yang berbentuk sengaja seperti 

yang tersirat pada kata-kata “mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk 

memiliki” menunjukkan bahwa pelaku mempunyai kehendak dan tujuan untuk 

melakukan sesuatu itu (memiliki) Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. 
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Dan kata-kata “dengan maksud” pada pasal ini tidak berarti kehendak dan tujuan 

yang ada pada diri pelaku sudah terlaksana atau terpenuhi sepenuhnya.16 

Mengenai perumusan unsur “bersifat melawan hukum”, pada sistem hukum 

pidana Indonesia adalah mengikuti pada ajaran bersifat melawan hukum material, 

yakni semua delik harus senantiasa dianggap mempunyai unsur bersifat melawan 

hukum, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Dan bersifat melawan 

hukumnya tindakan itu harus selalu dapat dibuktikan apabila dipersoalkan 

dipersidangan, serta harus ternyata dalam surat dakwaan sampai pada putusan 

hakim. Sementara dari sudut ajaran bersifat melawan hukum yang formil, apabila 

unsur melawan hukum tidak dirumuskan dalam perundang-undangan, maka tidak 

ada keharusan untuk membuktikannya.  

 Unsur tindakan yang dilarang dalam Pasal 362 KUHP adalah tindakan 

mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain 

dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan 

bahwa tindakan yang dilarang tersebut (pencurian) adalah delik formil, yang 

berarti delik dianggap sempurna (voltooid) jika tindakannya sudah memenuhi 

rumusan delik tanpa mempersoalkan akibatnya.  

 

II.2. Kerangka Pemikiran 

 Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana 

merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula 

yang menyebutnya sebagai “older philosophy of crime control”17. Dilihat sebagai 

                                         
16  S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta, Penerbit Alumni 

AHMPTHM, Cetakan Pertama, 1993, hal.591 
17  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 

Bandung, 1984 hal 149 
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suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu 

kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi 

pidana.  

 Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang 

dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana 

(substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri 

dalam arti luas meliputi juga hukum subtantif/materiil dan hukum formil.  

 Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan 

Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan criminal” (“criminal policy”). 

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 

“kebijakan sosial” (“social policy”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya 

untuk kesejahteraan social” (“social walfare policy”) dan kebijakan/upaya-upaya 

untuk melindungi masyarakat” (“social-defence policy”). Dengan demikian 

sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan 

dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum 

pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif 

(penegakan hukum inconcreto) harus memperhatikan dan mengarah pada 

tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “social welfare” dan “social 

defence”.18 

 Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan 

masyarakat (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social defence) adalah 

sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense 

sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel19
 sebagaimana dikutip oleh 

                                         
18  Ibid 
19  Ibid 
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Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa : “Tiap masyarakat 

mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturanperaturan yang 

tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai 

dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. 

 Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan 

kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan 

individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai 

hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu 

sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam 

hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-

lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam 

menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksifiksi yuridis 

dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial. 

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak 

hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga 

mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.20 

 Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas 

aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). 

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena 

itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang 

dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

pada tahap aplikasi dan eksekusi.21 

                                         
20  Ibid 
21  Ibid 
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 Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka 

dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang 

dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat 

dan tepat. 

 Hal ini sesuai dengan konggres PBB IX tentang “pencegahan kejahatan 

dan pembinaan pelanggar” Di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang 

menyatakan (… The Correctional system ispart of crime police and interelatif 

with all the sectors of crime prefention and justice. 

 Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti :22
 

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari 

reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana; 

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum 

termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; 

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui 

perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk 

menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 

 Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan, definisi singkat politik 

kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam 

menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang 

merumuskan sebagai “The Rational Organization of the Control of Crime by 

Society”.  

 Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian 

integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya 

                                         
22 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 113-114 
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mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah 

perlindungan masyarakat. 

 Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah 

satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian 

dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal 

antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam 

menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan 

kejahatan.  

 Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan 

perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga 

menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan 

kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana. 

 Menurut Barda Nawawi Arief,23
 pembaharuan hukum pidana menuntut 

adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat 

fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian 

antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan 

merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. 

 Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah 

yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau 

tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan 

diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut. 

                                         
23 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, hal. 3 
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 Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut . Larangan 

ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.24 

 Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.25 

 Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia 

yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai) 

untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.26
  

 Mengingat pentingnya pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat 

maka perlu diperhatikan juga teori-teori penjatuhan pidana dalam ilmu 

pengetahuan yakni : 

1. Teori absolute atau teori pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, oleh karenanya pidana 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada 

                                         
24  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 

54 
25  Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik), Jakarta, 

SinarGrafika, 1991, hal. 4 
26  Sedarto, Hukum dan Hukum Pidana I , Alumni, Bandung, 1986, hal. 41 
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orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenar pidana terletak pada 

adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. 

2. Teori relative atau teori tujuan 

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute 

dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya 

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah 

sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang 

telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang 

bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan. 

 Sedangkan mengenai sanksi pidana, dalam pasal 10 KUHP, diatur 

mengenai jenis-jenis pidana yang terbagi menjadi dua jenis : 

a. Pidana Pokok yaitu : 

1. pidana mati; 

2. pidana penjara; 

3. pidana kurungan; 

4. pidana denda 

5. pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1946) 

b. Pidana tambahan, yaitu: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu; 

2. Perampasan barang-barang tertentu; 

3. Pengumuman putusan hakim; 

 Selain jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif 

dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya : 
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a. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat mempertanggung 

jawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau 

terganggu karena penyakit. 

b. Terhadap anak nakal yang dipidana dengan Undang-undang No. 3 tahun 1997 

pidana dapat dijatuhkan kepada anak nakal berupa Pidana pokok yaitu : 

1. Pidana penjara; 

2. Kurungan; 

3. Pidana denda; atau 

4. Pidana pengawasan 

  Selain pidana pokok terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana 

tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti 

rugi tertentu, selain itu dapat pula dijatuhi tindakan berupa : 

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 

b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 

latihan kerja; atau 

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan 

kerja. 

 Dalam Konsep KUHP terakhir jenis sanksi yang digunakan terdiri dari 

jenis sanksi pidana dan tindakan, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan 

pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdapat beberapa perluasan antara lain 

adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan 

juga mengalami perluasan dengan munculnya pidana pemenuhan kewajiban adat 

dan pembayaran ganti kerugian. 
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Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dengan sarana 

hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian 

sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka 

mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana.  

Dari uraian diatas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan 

sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk 

membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini 

yang mengatur mengenai suatu perbuatan dikategorikan dalam suatu tindak 

pidana perjudian dan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap memperhatikan 

tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

II.3. Hipotesis 

 Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang 

diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka 

permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan 

hipothesa, karena hipotesa  merupakan suatu jawaban sementara dari suatu 

permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.27 

 Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji 

kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang 

menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah : 

1. Pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di 

Indonesia telah diatur dalam KUHP Pasal 480 - 482 

                                         
27 Abdul Muis, 1990, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Medan: 

Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, halaman 3. 
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2. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan penadahan kendaraan 

bermotor di Kota Medan adalah faktor ekonomi. Faktor ini dalam 

perkembangannya mengalami perubahan bentuk, yang satu sama lain 

memiliki kaitan.  Faktor-faktor itu antara lain keterbatasan alat kebutuhan 

manusia, rendahnya penghasilan masyarakat, tingginya angka persaingan 

hidup dan lain-lain. Selain itu faktor-faktor pendorongnya yaitu faktor-faktor 

pendidikan, faktor lingkungan dan faktor kemajuan teknologi, budaya dan 

agama 

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

pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor adalah Dalam rangka 

penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor upaya yang 

diambil oleh satuan reserse kriminal kepolisian Polresta Medan yaitu peranan 

kepolisian secara preventif dan secara represif dengan titik berat pada peranan 

preventif, sebab lebih ekonomis dan praktis serta tidak merusak persatuan 

yang ada dalam masyarakat. Peranan secara preventif  ini dilakukan melalui 

penyuluhan oleh aparat satuan reserse kriminal kepolisian, pengawasan serta 

peningkatan personil aparat satuan reserse kriminal kepolisian. Sementara itu 

upaya penanggulangan secara represif dilakukan dengan kegiatan razia 

terhadap kendaraan bermotor 
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