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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Malaysia sebagai sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara 

bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara yang berpusat di Wilayah 

Persekutuan Kuala Lumpur, dan eksekutif persekutuan yang berpusat di Putrajaya. 

Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropis. Kepala negara 

Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh 

seorang Perdana Menteri. 

Sumber perundangan di Malaysia terbagi kepada dua sumber yaitu 

undang-undang tertulis dan undang-undang tidak tertulis. Sumber undang-undang 

tertulis ialah sumber utama undang-undang di Malaysia, itu dikenali sebagai 

sumber tertulis kerana dinyatakan secara jelas dan melalui proses formulasi di 

peringkat Parlemen atau Dewan Undangan Negeri1. 

Sementara undang-undang tidak tertulis, tidak semestinya perundangan 

tersebut tidak tertulis secara harfiah. Itu mengacu pada sumber hukum yang tidak 

melalui proses perumusan baik di parlemen atau di majelis legislatif negara 

bagian. Itu adalah sumber hukum yang tidak dibuat oleh legislatif2. 

Tindak pidana pencurian adalah salah satu perbuatan yang tidak asing lagi 

bagi sebuah negara. Oleh kerana itu, aturan yang mengatur tindak pidana 

                                                                 
1
 Sharifah Hana Abd Rahman et al., Sistem Undang-Undang Di Malaysia. (Selangor : Jabatan 

Undang-Undang Akademi Islam KUIS,2015), hlm.73. 
2
 Ibid.,hlm.74 
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pencurian tersebut di Indonesia sudah pasti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang akan mengatur terhadap tindak pidana pencurian. Di Malaysia, 

terdapat aturan tersendiri untuk mengatur tindak pidana pencurian tersebut. 

Dimana wujudnya suatu akta yang disusun dan mengatur seseorang ini “diseksa” 

atau menerima sanksi atas tindak pidana dan dikenal dengan nama Kanun 

Keseksaan.  

Ada dua perkara di dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) yang 

memperbolehkan kanun ini diberlakukan yaitu pertama adalah seksaan bagi 

kesalahan yang dilakukan di Malaysia dan yang kedua pula adalah seksaan bagi 

kesalahan yang dilakukan di luar Malaysia tetapi boleh di sisi undang-undang 

dibicarakan di dalam Malaysia.  

Seksaan atau hukuman bagi kesalahan yang dilakukan di Malaysia adalah 

setiap orang boleh dikenakan seksaan ataupun hukuman di bawah Kanun ini dan 

tidak pada undang-undang lain, setiap perbuatan yang berlawan dengan peraturan 

yang dilakukannya di Malaysia. Sementara seksaan bagi kesalahan yang 

dilakukan di luar Malaysia tetapi boleh di sisi undang-undang dibicarakan di 

Malaysia pula adalah seseorang yang di sisi undang-undang kena dibicarakan 

kerana suatu kesalahan yang dilakukan di luar Malaysia hendaklah dibicarakan 

menurut peruntukan Kanun ini kerana setiap perbuatan yang dilakukan di luar 

Malaysia sama seolah-olah perbuatan itu dilakukan dalam Malaysia. 
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Akta 574 pula terbahagi kepada 23 bab yang mengandungi 511 seksyen3. 

Dimana pencurian termasuk dalam dalam Bab XVII yaitu Kesalahan-Kesalahan 

terhadap Harta yang dimulai dengan seksyen 378 hingga 462 dan terdapat 

pecahan lagi didalam bab ini yaitu sebanyak 10 pecahan. Namun khusus bagi 

tindak pidana pencurian pula tertuang dalam pecahan yang pertama yaitu dalam 

seksyen 378 hingga 382A dalam kesalahan mencuri. Berikut bunyi seksyen untuk 

kesalahan mencuri dan juga sanksi bagi pencurian : 

378.    Kesalahan mencuri 

Barang siapa, yang bermaksud hendak mengambil secara tidak jujur apa-
apa harta yang boleh dialih daripada milik mana-mana orang dengan tiada 
kerelaan orang itu, menggerakkan harta itu dengan tujuan hendak 

mengambilnya, adalah dikatakan melakukan kesalahan mencuri. 
 

Huraian 1 – Sesuatu benda yang bukannya harta yang boleh dialih, selagi 
benda itu tercantum kepada bumi, tidaklah menjadi perkara yang boleh dicuri: 
tetapi ia boleh menjadi perkara yang boleh dicuri setelah sahaja ia terputus 

daripada bumi. 
 
Huraian 2 – Menggerakkan sesuatu benda dengan perbuatan yang 

memutuskan benda itu boleh menjadi kesalahan mencuri. 
 

Huraian 3 – Seseorang adalah dikatakan menyebabkan suatu benda 
bergerak dengan jalan membuang sesuatu rintangan yang menahan benda itu 
daripada bergerak, atau dengan jalan menceraikan benda itu daripada apa-apa 

benda lain, serta juga dengan jalan menggerakan benda itu sendiri. 
 

Huraian 4 – Seseorang, yang menyebabkan dengan apa-apa cara sesekor 
haiwan bergerak, adalah dikata menggerakkan haiwan itu dan menggerakkan 
segala benda yang digerakan oleh haiwan itu oleh sebab gerakan yang 

disebabkan demikian itu. 
 

Huraian 5 – Kerelaan yang tersebut dalam takrif itu boleh jadi yang nyata 
atau yang disifatkan ada, dan boleh diberi oleh orang yang memilik, atau oleh 
mana-mana orang yang mempunyai kuasa memberi kerelaan sama ada yang 

nyata atau yang disifatkan ada. 

                                                                 
3
 “Seksyen” adalah satu daripada bagian-bagian Bab dalam Kanun ini yang dibezakan oleh angka-

angka yang diletak pada pangkalnya 
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Misalan-Misalan (Contoh) 
 

(a) A menebang sebatang pokok dalam tanah Z, dengan niat hendak mengambil 

secara tidak jujur pokok itu daripada milik Z tanpa kebenaran Z. Di sini, 
setalah sahaja A putuskan pokok itu, dengan tujuan hendak mengambilnya, 

maka dia telah melakukan kesalahan mencuri. 
(b) A meletakkan umpan untuk anjing dalam sakunya, dan dengan demikian itu 

mendorong anjing Z mengikut umpan itu. Di sini, jika niat A hendak 

mengambil secara tidak jujur anjing itu daripada milik Z tanpa tanpa 
kebenaran Z, maka A telah melakukan kesalahan mencuri setelah sahaja 

anjing Z mula mengikut A. 
(c) A jumpa seekor lembu membawa seperti harta. Dia menghalau lembu itu ke 

suatu arah yang tertentu dengan tujuan hendak mengambil harta itu secara 

tidak jujur. Setelah sahaja lembu itu bergerak, maka A telah melakukan 
kesalahan mencuri harta itu. 

 
379.    Hukuman bagi kesalaah mencuri. 

Barang siapa melakukan kesalahan mencuri hendaklah dihukum dengan 

pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai tujuh tahun, atau dengan 
denda, atau dengan kedua-duanya, dan bagi kesalahan kali yang kedua atau 

yang kemudian bolehlah dihukum dengan pemenjaraan dan hendaklah juga 
dikenakan denda atau sebat. 

 

379A.    Hukuman bagi kesalahan mencuri sebuah kenderaan motor. 
Barang siapa melakukan kesalahan mencuri sebuah motor atau mana-mana 

bahagian komponen sebuah kenderaan motor hendaklah dihukum dengan 
pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari 
tujuh tahun, dan hendaklah juga dikenakan denda. 

Dalam seksyen ini – 
“Bahagian komponen”, berhubung dengan sebuah kenderaan motor, 

termasuklah apa-apa tayar, aksesori atau peralatan: 
“kenderaan motor” artinya sebuah kenderaan yang didorongi oleh jentera 

yang dicadangkan atau disesuaikan supaya dapat digunakan di atas jalan, dan 

termasuklah sebuah treler yang ditarik oleh sebuah kenderaan motor4. 

Pada masa kini, kadar kenaikan angka kasus pencurian di Malaysia 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya 

permasalahan ini harus diketengahkan lagi bagi memperolehi solusi yang lebih 

tepat bagi tindak pidana pencurian tersebut. Meskipun sudah mempunyai aturan 

                                                                 
4
 Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Kanun Keseksaan (Akta 574) , (Selangor : International 

Law Book Services, 2017), hlm.233 
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tersendiri tetapi masyarakat tidak berhati-hati dalam bertindak dan juga masih saja 

kejahatan tersebut berlarutan. 

Ini menimbulkan keresahan kepada pihak masyarakat yang sudah 

mengambil langkah berjaga-jaga tetapi usaha yang diambil menjadi usaha yang 

sia-sia. Statistik telah diambil dari tahun 2015 menampakkan kadar dari jumlah 

19,678 kasus dan ianya bertambah dari tahun ke tahun dengan jumlah yang begitu 

tinggi yaitu 1,000 per tahun. 

Syariat Islam membagi akan uqubah atau sanksi ke dalam tiga bentuk 

yaitu qishas, hudud dan ta’zir. Qishas merupakan pembalasan setimpal terhadap 

kejahatan pembunuhan, penganiyaan dan usaha melukai dengan sengaja. Hudud 

pula adalah uqubah yang jenis kejahatannya sudah ditetapkan oleh Al-Quran. 

Manakala ta’zir pula merupakan uqubah terhadap suatu kejahatan tertentu yang 

bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim (pemerintah). 

Di dalam Islam, pencurian adalah termasuk dalam jarimah hudud. Dimana 

uqubah bagi tindak pidana pencurian ataupun jarimah syariqoh ditentukan dengan 

hukum had yang sesuai dengan dalil Al-Quran. Namun melihat dari dari sumber 

buku karangan Prof. Drs. H.A. Djazuli, pencurian bila ditinjau dari segi 

hukumannya dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman 

had dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta’zir5. 

 

 

                                                                 
5
 Prof. Drs. H.A. Djazuli. Fiqh Jinayah, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.71. 
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Firman Allah SWT, dalam surah Al-Maidah ayat 38 : 

                              

         

“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 

seksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi bijaksana”. 

Firman Allah SWT di atas tetang uqubah ataupun sanksi yang bagi pelaku 

tindak pidana pencurian tersebut. Namun dalam memahami akan konteks ayat Al-

Quran bukanlah sekadar untuk mengambil dari arti saja tetapi haruslah dikaji 

terlebih dahulu  ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci. 

Seperti contoh arti potonglah tangan keduanya. Jika dilihat artinya tanpa 

dikenal dahulu bagaimana pula batasannya ataupun bagaimana pula akan latar 

belakang bagi si pelaku jarimah tersebut boleh dikenakan atau menerima uqubah 

jarimah syariqoh yaitu potong tangan sesuai dengan Firman Allah SWT yang 

telah ditemukan di atas. 

Ditemukan pula akan dalil Hadis bagi memperkuatkan wajibnya hukuman 

potong tangan itu dari marahnya Rasulullah SAW pada Usamah ketika datang 

kepada beliau memintakan pengampuanan atau syafaat terhadap seorang wanita 

yang mencuri, tetapi Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan hukuman 

potong tangan kepada wanita tersebut yang hadis lengkapnya sebagai berikut : 
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عن عائشة رضي هللا عنهما, أن أسامة كلم النبي صلى هللا عليه وسلم فى امرأة فقال : 

قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذى هللك من كان إنما 

نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها : وفى رواية إنما ضل من قبلكم إنهم كانوا 

إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد وأيم هللا لو أن فاطمة 

 يدها )رواه متفق عليه( بنت محمد سرقت لقطع محمد

Dari Aiysah ra. Bahwasanya Usamah memintakan pengampunan kepada 
Rasulullah tentang seseorang wanita yang mencuri, lalu Rasulullah bersabda : 
bahwasanya celaka atau binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan karena 

mereka melaksanakan had (hukuman), hanya kepada orang yang hina dan tidak 
melaksanakannya kepada orang yang mulia (bangsawan). Demi Allah yang mana 

jiwaku dalam genggamannya, jika seandainya Fatimah yang melakukannya, pasti 
aku akan potong tangannya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwa 
Rasulullah bersabda : bahwasanya menjadi sesat orang-orang sebelum kamu 

karena mereka apabila orang yang mulia (bangsawan) yang mencuri, mereka tidak 
menghukumnya, dan apabila orang yang lemah (miskin) di kalangan mereka yang 
mencuri, mereka jatuhi hukuman padanya. Demi Allah jika Fatimah Binti 

Muhammad mencuri, pasti Muhammad memotong tangannya. (HR. Al-Bukhari 
dan Muslim)6. 

Di dalam Islam, terdapat hukuman yang mengatur akan tindak pidana 

pencurian dan yang diaturnya pula adalah tindak pidananya atau pelakunya dan 

juga harta atau barang curian. Itu diatur didalam Al-Quran dan Hadis. 

Seseorang bisa dipotong tangannya apabila memenuhi unsur-unsur bagi 

tindak pidana pencurian iaitu : 

1. Mengambil harta secara diam-diam 

2. Barang yang dicuri berupa harta dengan syarat-syarat tertentu 

3. Harta tersebut milik orang lain 

4. Ada I’tikad jahat. 
                                                                 
6
 Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA. Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kotemporer, 

(Bandung : Penerbit Angkasa, 2005), hlm.61. 
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Perbuatan tersebut boleh diklasifakasikan dharar ataupun membahayakan, 

seperti yang diketahui bahwa Islam berprinsip menghilangkan segala sesuatu yang 

membahayakanlalu perbuatan tersebut termasuklah dalam hal yang dilarang oleh 

agama dan tergolong dalam perbuatan dosa yang akan dipertanyakan di akhirat 

nanti. 

Tambahan lagi, dalam Islam terdapat yang dinamakan al-Maqashid. Al-

Maqashid merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh Syariat 

Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. Menjaga dan 

melestarikan nyawa dan kemampuan berakal manusia adalah tujuan dari Syariat, 

maka, dalam rangka inilah, kita dapat mendudukkan pelarangan mutlak apa-apa 

yang dapat menghilangkan akal. Adapun tujuan Syariat untuk menjaga dan 

melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya.7 

Kemudian, para ulama membagi menjadi kepada lima yaitu Hifz al-Din 

(menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga keturunan), Hifz al-Mal (menjaga harta), 

Hifz al-Aql (menjaga akal), dan Hifz al-Nasl (menjaga keturunan).8 Dalam perihal 

tindak pidana pencurian, Hifz al-Mal yang mengatur akan tindak pidana pencurian 

tersebut. Tindak pidana pencurian yang termasuklah dalam kejahatan terhadap 

harta. Hifz al-Din adalah bertujuan untuk menjaga harta dari memperolehi harta 

yang tidak diperkenankan oleh Syarak maupun mentadbir harta dengan cara yang 

tidak sesuai dengan Syariat Islam. 

                                                                 
7
 Jaser ‘Audah, Al-Maqasid Untuk Pemula, (Suka Press), hlm.5 

8
 Ibid., hlm.8 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, menurut penulis hal 

ini menjadi pembahasan yang menarik jika ditinjau dari hukum positif maupun 

Hukum Pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pencurian. Oleh kerana itu, penulis memutuskan untuk mengangkat 

judul skripsi yaitu “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dalam Seksyen 378 Dan 379 

Kanun Keseksaan (Akta 574) Perspektif Hukum Pidana Islam. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian yang 

berlaku di Malaysia? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi yang diberikan 

bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam Seksyen 378 dan 379 Kanun 

Keseksaan (Akta 574)? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pidana 

yang berlaku di Malaysia. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi yang 

diberikan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam Seksyen 378 dan 379 

Kanun Keseksaan (Akta 574). 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan 

yang mempunyai signifikasi akademis (academic significance) bagi 

peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkayakan kasanah perpustakaan 

tentang permasalahan tindak pidana pencurian. 

2. Kegunaan Praktis, sebagai menambah wawasan bagi penulis dan pembaca 

tentang tindak pidana pencurian. 

E. Kerangka Pemikiran 

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar 

norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan 

norma hukum. Akta 574 Kanun Keseksaan dan Hukum Pidana Islam (Fiqih 

Jinayah) adalah sistem-sistem hukum yang mengatur terhadap tindak pidana 

pencurian yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan melindungi 

setiap hak untuk memiliki suatu benda yang dimiliki oleh masyarakat. 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancam. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut9. 

Menegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan maupun pelanggaran 

merupakan sebuah keharusan. Dalam tindak pidana pencurian akan dikenakan 

sanksi pidana yang sebagaimana dalam Seksyen 374 Kanun Keseksaan (Akta 

574) yang berbunyi : 

“Siapa pun yang melakukan pencurian akan dihukum penjara dengan jangka 

waktu yang dapat diperpanjang hingga tujuh tahun atau dengan denda atau 

dengan keduanya, dan untuk pelanggaran kedua atau selanjutnya akan 

dihukum dengan hukuman penjara dan juga akan bertanggung jawab untuk 

mendenda atau mencambuk”. 

Dalam hukum pidana, terdapat teori-teori pemidanaan yang diantaranya: 

1. Teori Conditio Sine Qua Non 

Teori ini dalam hukum pidana diajukan oleh von Buri dan dinamakan teori 

Conditio sine qua non yaitu syarat-syarat tanpa mana tidak. Menurut beliau, 

musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya 

                                                                 
9
 Prof. Moeljatno, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Rinerka Cipta, Jakarta,  2008, hlm.1. 
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akibat. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi yaitu karena menurut 

pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya.10 

2. Teori Relevensi 

Menurut teori ini, tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara 

musabab dan syarat seperti teori yang menggeneralisasi dan yang 

menindividualisasi, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik 

yang bersangkutan.11 

Berikut adalah teori yang di kemukakan oleh Prof. Langemeyer yang 

boleh di artikan bahwa segala sesuatu dari sebab dan pertanggungjawaban 

saling berkaitan dan ianya sering beriringan bersama. 

3. Teori Pembalasan 

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana 

tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. 

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan 

pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah 

perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana12. 

Di dalam Hukum Pidana Islam, hukuman yang diputuskan haruslah 

meninjau terlebih dahulu pelanggaran atau jarimah yang dilakukan oleh 

pelaku. Jarimah berasal dari Bahasa Arab جريمة yang bearti perbuatan dosa 

                                                                 
10

 Ibid., hlm. 99 
11

 Ibid., hlm. 121 
12

 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993,  

hlm. 26. 
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atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan 

sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syarak dan 

ditentukan hukumnya oleh Allah SWT, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang 

sudah jelas ketentuannya (hadd) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas 

ketentuannya oleh Tuhan (Ta’zir). Jarimah jika dilihat dari berat ringannya 

hukuman bagi menjadi tiga jenis, diantaranya : 

1. Jarimah Hudud, adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman 

hadd. Hukuman hadd sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah 

adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak yang tercantum dalam 

Al-Quran dan Al-Hadits dan merupakan hak Allah SWT13. Had juga 

merupakan hak Allah yang ditentukan oleh Allah SWT. 

2. Jarimah Qishash Diyat, adalah tindak pidana yang diancam dengan 

hukuman qishash (setimpal/seimbang) dan diyat (ganti rugi dari si pelaku 

kepada si korban atau walinya). Qishash maupun Diyat keduanya adalah 

hukuman yang sudah ditentukan syarak dan merupakan hak adami ataupun 

indvidu.  

3. Jarimah Ta’zir, adalah tindak pidana dengan hukuma berupa edukatif 

(pengajaran) terhadap pelaku perbuatan perbuatan dosa yang tidak ada 

sanksi hadd dan kifaratnya. Dengan kata lain, ta’zir adalah hukuman yang 

bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hukum, atau pelaku 

tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Ianya juga 

merupakan hak ulil amri atau pemerintah. 

                                                                 
13

 Muslich dan Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.24 
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Delik atau tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam harus 

mengandungi tiga unsur, yaitu14 : 

1. Nash yaitu Al-Quran dan Al-Hadist yang melarang perbuatan dan 

mengancam hukuman terhadapnya. 

2. Adanya tingkah laku yang membentuk delik, baik perbuatan-

perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materil); dan  

3. Pembuat yakni seorang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban terhadap delik yang diperbuatnya (unsur moril). 

Seterusnya pada hukuman pula, hukuman ataupun uqubah dalam Islam dibagi 

kepada beberapa macam, yaitu : 

1. Hukuman pokok (Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan 

untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti 

hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong 

tangan untuk jarimah pencurian. 

2. Hukuman pengganti (Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang 

menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat 

dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat ataupun 

denda sebagai pengganti hukuman qishash. 

3. Hukuman tambahan (Uqubah Taba’iyah), yaitu hukuman yang mengikuti 

hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan 

menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap 

keluarga. 
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 Rokhmandi, Reformasi Hukum Pidana Islam, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), hlm.66 
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4. Hukuman pelengkap (Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman yang 

mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari 

hakim, dan syarat inilah menjadi ciri pemisahan dengan hukuman 

tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong 

di lehernya. 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk 

mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

1. Sumber Data 

Terdapat sumber data yang di guna pakai untuk memperoleh data 

ataupun maklumat bagi penelitian penulis yaitu sumber data sekunder. 

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang 

dijadikan sebagai adanya penelitian ini adalah buku-buku hukum pidana, 

fiqh yang digunakan oleh pakar hukum dan juga sumber lain yang bisa 

dijadikan sebagai referansi, baik artikel, internet, dan sebagainya. 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk analisis adalah deduktif 

analisis, yaitu suatu metode penulisan yang bukan menggambarkan suatu 

kejadian semata, tetapi dari peristiwa tersebut ditindaklanjuti dengan 

sebuah pemikiran kritis untuk dikaji lebih mendalam, kemudian ditarik 

suatu kesimpulan. Kemudian di analisis menurut Hukum Pidana Islam. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi 

kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan 

menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature dan peraturan-

peraturan yang ada relevensinya dengan masalah tindak pidana pencurian. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

kualitatif, dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan atau 

kepustakaan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, 

kemudian diklafikasikan menurut kategori tertentu. 

Maka dengan berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan 

analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data sesuai dengan data yang diperlukan. 

b. Mengklafikasikan data yang diperoleh 

c. Memahami data 

d. Menentukan hubungan data yang diperoleh 

e. Menarik kesimpulan 

 

 

 


