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Penjatuhan hukuman  terhadap tindak pidana pecurian dalam keluarga tidak 

selalu menggunakan KUHP, tetapi di Aceh menggunakan Qanun Aceh apabila 

kejahatan tersebut telah memenuhi unsur yang  telah diatur dalam Qanun 

Nomor 9 Tahun 2008. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian 

perkara pencurian dalam keluarga di Gampong Paya Bujok Blang Pase 

Kecamatan Langsa Kota serta meninjaunya dari hukum pidana Islam. Penelitian 

ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field 

research) untuk mengetahui tentang data dan fakta dengan melakukan 

obeservasi non-partisipan berstruktur dan wawancara terstruktur dengan 

narasumber yang bersangkutan di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan 

Langsa Kota. Kemudian melanjutkan dengan penelitian studi pustaka (library 

research), yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya 

ilmiah, dan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan topik yang diteliti. 

Data-data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan metode 

deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menemukan fakta-

fakta dan memberikan gambaran atau mendeskripsikan permasalah yang akan 

dibahas, serta menganalisanya sesuai dengan bahan yang ada. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak 

pidana pencurian dalam keluarga di Gampong Paya Bujok Blang Pase 

Kecamatan Langsa Kota, yaitu tindak pidana pencurian dalam keluarga tidak 

memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf (f) Qanun 

Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Akan tetapi, Penjatuhan hukuman yang terjadi di 

Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota sudah sesuai dengan 

hukuman ta‟zir, yaitu penjatuhan hukuman diberikan kepadaa penguasa 

(pimpinan peradilan adat).  
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 
 Ṭ ط 16    

 Ẓ ظ B 17 ب 2

 „ ع T 18 ت 3

 G غ Ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق H 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ‟ ء Sy 28 ش 13

 Y ي Ṣ 29 ص 14

    Ḍ ض 15

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut:  
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Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ    Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

ْ  َ  Fatḥah dan ya Ai 

َ  َ  Fatḥah dan wau Au 

Contoh: 

  kaifa  : مٕف

 haula : ٌُه 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

ا  ي /َ 
Fatḥah dan alif atau 

ya 

Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 
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Contoh: 

 qāla : ق ال  

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق ْيل  

 yaqūlu : ي ق ْول  

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah 

dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan 

h. 

 

Contoh: 

ْوض   ْطف الْ ر  ة  اَْل          : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl 

ة ن ّور  ْين ة  اْلم  د  َْ ا ْلم       :  al-Madīnah al-Munawwarah  / alMadīnatul    

Munawwarah 

ةْ   Ṭalḥah  :               ط ْلح 
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Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB SATU  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu kaidah yang dibentuk oleh manusia yang telah dilaksanakan sejak 

dahulu hingga sekarang disebut dengan adat.Contohnya seperti perbuatan, 

tingkah laku, dan ucapan untuk mengatur tata tertib anggota 

masyarakat.
1
Perilaku yang tiada hentinya dilakukan perorangan dapat 

terbentuknya suatu kebiasaan pribadi.Interaksi sosial terbentuk karena adanya 

aksi dan reaksiyang sudah diproses dari suatu hubungan timbal balik antara satu 

individu dengan individu lainnya. Interaksi tersebut dilakukan secara berangsur-

angsur tanpa henti akan memberi dampak terhadap tingkah laku suatu individu 

lainnya. Oleh karena itu, terbentuklah suatu hubungan sosial. Sistem sosial akan 

terbentuk, jika hubungan sosial tersebut dilakukan secara teratur.Susunan 

peristiwa inilah yang membuat perubahan makna adat menjadi hukum adat 

(adat recht) sebagai suatu proses. Tata alur inilah yang membuat pergeseran 

makna adat menjadi hukum adat (adat recht) seperti suatu proses keadaan 

teratur yang diterima sebagai suatu kaidah.
2
 

 Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur 

dalam undang-undang. 

Arti dari kata “diatur dalam undang-undang”, yaitu diterapkan oleh 

sejumlah peraturan perundang-undangan lain. Paling jelas, arti kata hukum adat 

dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur 

                                                             
1
 Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya di 

Indonesia, cetakan pertama (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm.7.  
2
 Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang, cetakan 

pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.3.  
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daerah khusus, seperti Undang-Undang Khusus untuk Papua, dan Provinsi 

Aceh. 

Dampak dari penerapan ajaran Islam di Acehdapat dilihat dari  peradilan 

adat, dilihat dari sudah ditemukannya bentuk-bentuk peradilan yang 

dilaksanakan pada masa zaman dahulu, terutama pada masa Sultan Iskandar 

Muda. Denny Lombar menemukan ada 4 peradilan adat, yaitu  1) Pengadilan 

perdata dipimpin oleh seseorang yang berasal dari orang kaya yang paling 

berada dan pengadilan ini bertempatan  di balai besar dekat mesjid utama 

(sekarang disebut dengan Mesjid Baiturrahman), balai tersebut dibuka setiap 

pagi kecuali pada hari Jum‟at dan bertempatan; 2) Pengadilan Agama dipimpin 

oleh orang yang paling kaya serta berada dan pengadilan ini bertempatandi balai 

ke arah gerbang istana, balai ini dibuka  setiap pagi, kecuali hari Jum‟at; 3) 

Pengadilan agama disidangkan oleh seorang Kadi. Kadiberwenangdalam  

memimpin persidangan bagi setiap orang yang melanggar aturan agama yang 

telah ditetapkan; 4) Pengadilan Niagadipimpin olehorang kaya laksamana yang 

dianggap sama dengan wali kota dan pengadilan ini dilaksanakan di sebuah 

gedung untuk menyelesaikan permasalahan antarpedagang, baik pedagang 

berasal dari kalangan pribumi maupun dari kalangan pedagang asing. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muttaqin Mansur, 

pengadilan ini menjadi sumber lahirnya Pengadilan Adat Laot Aceh dengan 

kewenangan mengurus perniagaan laut.
3
 

Berdasarkan pertimbangan Pasal 99 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 16 

dan 17 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan 

Keistimewaan Aceh, sehingga perlu dibentuknya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
4
 

                                                             
3
 Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat..., hlm.173. 

4
 Konsideran Menimbang dalam Qanun Nomor 9  Tahun 2008 tentang Pembinaan 

Kehidupan Adat dan Adat Istiadat 
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Hukum adat di Aceh semakin kuat setelah dibentuk Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Aceh.Hal ini 

dikarenakan adanya pengakuan dari lembaga adat. Lembaga adat tersebut yang 

akan berwenang dalam menegakkan hukum adat yang berlaku di 

Aceh.
5
Sehingga pada saat ini, Aceh memiliki undang-undang khusus, yaitu 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(UUPA).Akan tetapi, di dalam UUPA tidak dijumpai penjelasan hukum adat 

secara jelas dan tegas. Penjelasan mengenai hukum adat tersebut, dapat 

dijumpai dalam turunan dari UUPA, yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 

2003 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat. 

Suatu  peraturan perundangan yang sederajat dengan peraturan daerah di 

provinsi lain, Aceh menyebut peraturan tersebut dengan Qanun.  

Definisi mengenai hukum adat secara jelas telah diungkapkan dalam 

Pasal 1 Ayat (11) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan 

Adat dan Adat Istiadat, menyebutkan bahwa  

Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tak tertulis  yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila 

dilanggar. 

Pemberlakuan hukum pidana adat hanya berlaku pada lingkungan 

masyarakat tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum pidana adat ada di 

seluruh Indonesia memiliki aturan dan cara pemberian hukuman yang berbeda. 

Oleh karena itu, hukum pidana adat berlaku kepada seluruh anggota masyarakat 

adat dan orang-orang di luar yang terkait dengan akibat hukumnya.Terkait 

dengan tempat berlakunya hukum pidana adat tidak bersifat nasional, tetapi 

hanya berlaku pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau pedesaan. Akan 

tetapi, sistem pemerintahan adat pada zaman dahulu dan sistem pemerintahan 

                                                             
5
Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat..., hlm.30. 
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adat pada zaman sekarang sudah tidak diakui lagi, kecualiPeradilan desa yang 

hanya dapat menyelesaikan perkara-perkara kecil secara damai yang 

diselesaikan oleh kepala desa dan perangkat desa yang memiliki hak, wewenang 

serta kewajiban di dalam desa tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang 

Darurat 1951.
6
 Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengenai 

Penyelesaian Sengketa/Peselisihan. Di dalam Pasal tersebut, terdapat 13 tindak 

pidana ringan yang dapat diselesaikan secara adat melalui beberapa tahap dan 

aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan 

tersebut diselesaikan secara adat terlebih dahulu.  

Di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang berbunyi: 

 pencurian dalam k eluarga (pencurian ringan).
7
 

Dalam hal ini, tindak pidana yang dapat diselesaikan secara hukum adat 

hanya pencurian dalam bentuk ringan yang dilakukan oleh anak terhadap orang 

tua atau sebaliknya. 

Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat diatur mengenai 

penyelesaian sengketa/perselisihan melalui Pengadilan Adat Gampong dan 

Pengadilan Adat Mukim di Aceh. Menurut Pasal 16 Ayat (2) Pergub, 

penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Adat Gampong/atau nama lain 

dilaksanakan oleh Majelis Pengadilan Adat yang berasal dari tokoh-tokoh adat 

(fungsionaris hukum adat) yang terdiri dari: a. Keuchik atau nama lain; b. 

Imeum Meunasah atau nama lain; c. Tuha Peut atau nama lain; d. Sekretaris 

Gampong atau nama lain; dan e. Ulama, Cendikiawan, dan Tokoh Adat lainnya 

di Gampong atau nama lain yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.  

                                                             
6
Ibid.,hlm. 148-149. 

7
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat. 
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Di dalam hukum pidana Islam juga mengatur mengenai pencurian dalam 

keluarga. Secara umum, penjelasan mengenai pencurian adalah suatu perbuatan 

yang menyimpang dari syara‟ dansuatu kejahatan tersebut merupakan dosa 

besar, selain merampas hak Allah juga merampas hak manusia (hak orang lain). 

Ahmad Wardi Muslich berpendapat bahwa unsur-unsur jarimah pencurian, 

seperti: a. Pengambilan secara diam-diam; b. Barang yang diambil berupa harta; 

c. Harta tersebut milik orang lain;dan d. Adanya niat melawan hukum. 

Berdasarkan Al-Qur‟an Surah Al-Maidah Ayat 38 mengatur hukuman 

tentang pencurian (sariqah), yang berbunyi:  

                          

       

 

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. (QS. Al-Maidah [5]: 38). 
8
 

 

Akan tetapi, ada beberapa penyebab yang dapat menggugurkan hukuman 

had berupa potong tangan terhadap pelaku pencurian, yaitu: 

a. Pelaku merupakan keluarga pelaku; 

b. Pelaku telah insaf dalam arti kata pelaku sudah memperbaiki diri dan 

bertaubat sebelum ia ditangkap; 

c. Nilai barang  yang dicuri oleh pelaku tidak mencapai nisab; 

d. Pelaku meninggal dunia sebelum hukuman had dilaksanakan, apabila 

pelaku dapat dibuktikan kesalahannya; 

e. Pelaku adalah anak-anak, dan orang gila; 

                                                             
8
 QS. Al-Maidah (5): 38. 
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f. Karena paksaan. 
9
 

Dari penjelasan yang telah dikemukan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pencurian yang dilakukan dalam keluarga tidak dapat dijatuhkan hukuman had 

berupa potongan tangan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat beberapa ulama 

sebagai berikut: 

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak 

wajibdijatuhkan terhadap pelaku pencurian harta dalam keluarga yang 

merupakan mahram dari pelaku pencurian. Hal ini dikarenakan mereka 

diperbolehkan keluar masuk tanpa izin.  

2. Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang ayah tidak 

dijatuhkan hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, 

dan seterusnya sampai ke bawah. Begitupun sebaliknya, anak tidak dikenai 

hukuman potong tangan. Hal ini dikarenakan mencuri harta ayahnya, 

kakeknya, dan seterusnya keatas. 

3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak akan dikenai hukuman potong 

tangan pada kasus pencurian antara suami-istri.  

Salah satu contoh kasus Pencurian dalam Keluarga yang terjadi di 

Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, yakni Pencurian 

yang dilakukkan oleh DS terhadap Ayahnya yang bernama AB. Saat itu, Ayah 

pelaku melaporkan anak kandungnya atas kasus Pencurian. Sang anak mencuri 

tiga set perlengkapan komputer yang kemudian dijual. Hal ini membuat sang 

Ayah marah besar sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian. 

Karena pada saat sebelum terjadinya pencurian ini, sang anak pernah mencuri 

meja makan dan menjualnya pada saat sang ayah keluar kota. Setelah, dilakukan 

pelaporan si pelaku ditahan di Polsek Langsa Kota untuk menjalani 

pemeriksaan. Seminggu kemudian, Sang Ayah mencabut laporan tersebut 

dikarenakan sang Ibu meminta Ayah korban untuk mencabut laporan terhadap 

                                                             
9
 Airi Safrijal, Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya di Aceh, cetakan 

pertama, (Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017), hlm.207-212. 
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anaknya. Proses penyelesaian hukum diselesaikan secara damai melalui adat. 

Pihak kepolisian pun memanggil Geuchik Blang Pase berserta tokoh adat 

lainnya untuk menyelesaikan perkara pencurian dalam keluarga. Sehingga, 

dicapai suatu perdamaian ke dua belah pihak, sang Ayah memaafkan perbuatan 

anaknya dengan syarat  “apabila mengulangi perbuatannya lagi, maka kasusnya 

akan diselesaikan secara hukum positif melalui kepolisian”.
10

 

Memperhatikan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, penulis perlu 

untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga yang 

terdapat dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf (f) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 

dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi 

“Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Keluarga Menurut Qanun Nomor 

9 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam (Studi di Gampong Paya Bujok 

Blang Pase Kecamatan Langsa Kota)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penyelesaian perkara pencurian dalam keluarga yang terdapat 

ketentuan Pasal 13 Ayat 1 huruf (f) Qanun Aceh  Nomor 9 Tahun 2008 ? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penyelesaian Perkara 

pencurian dalam keluarga yang terdapat ketentuan Pasal 13 Ayat 1 huruf (f) 

QanunAceh  Nomor 9 Tahun 2008 ? 

3. Bagaimana pandangan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Hukum Pidana 

Islam mengenai Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Keluarga di 

Gampong Blang Pase Kecamatan Langsa Kota? 

 

 

                                                             
10

 Wawancara dengan  Doddy Supriadi Jabatan Kanit Reskrim Langsa Kecamatan 

Langsa Kota.  
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C. Tujuan Penelitian  

Untuk terarahnya suatu penelitian yang dilakukan, maka penulis 

menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu: 

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pencurian dalam keluarga yang 

terdapat ketentuan Pasal 13 Ayat 1 huruf (f) QanunAceh  Nomor 9 Tahun 

2008. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai penyelesaian perkara 

pencurian dalam keluarga yang terdapat ketentuan Pasal 13 Ayat 1 huruf (f) 

QanunAceh  Nomor 9 Tahun 2008.  

3. Untuk mengetahui pandangan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Hukum 

Pidana Islam mengenai Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Keluarga di 

Gampong Blang Pase Kecamatan Langsa Kota. 

 

D. Kajian Pustaka 

Sepanjang bacaan penulis tidak menemukan penelitian yang berkaitan 

dengan proses peradilan terhadap pelaku pidana pencurian dalam keluarga. 

Akan tetapi, peneletian yang berkaitan dengan judul “Penyelesaian Perkara 

Pencurian dalam Keluarga Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan 

Hukum Pidana Islam (Studi di Gampong Paya Bujok Blang Pase 

Kecamatan Langsa Kota)”, telah ditulis oleh beberapa orang, antara lainnya 

adalah:  

Pertama, Teuku Muttaqin Mansur dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Adat: Perkembangan Dan  Pembaruannya Di Indonesia”, buku 

tersebut membahas mengenai mekanisme yang harus dilalui dalam 

menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat. 

Kedua, Taqwaddin Husin merupakan Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, 

di dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum yang  berjudul “Penyelesaian 

Sengketa/Perselisihan secara adat gampong di Aceh” terdapat pembahasan 
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mengenai proses penyelesaian sengketa/perselisihan melalui peradilan adat 

gampong. 

Ketiga, Fausia Saripa Mahasiswi dari Jinayah Wa Siyasah  Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry dalam 

skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pencurian Dalam Hukum Adat 

Simeulue Ditinjau Menurut Hukum Islam” yang bertujuan untuk mengetahui 

dan menjelaskan tentang bentuk hukuman terhadap pelaku pencurian menurut 

hukum adat Simeulue, prosesperadilan terhadap kasus pencurian dalam adat 

Simeulue dan pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara pencurian 

dalam adat Simeulue.  

Keempat, Mochammad Eliya di dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Delik Pencurian Di Kalangan Keluarga Studi Pasal 

367 Ayat (2) KUHP”  terdapat pembahasan mengenai pandangan Hukum Islam 

tekait dengan sanksi dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP. 

Kelima, Wardi di dalam skripsi yang berjudul “Tinjaun Fiqh Jinayah 

Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga” 

terdapat pembahasan mengenai pandangan hukum Islam dalam proses 

penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga.  

Dari judul buku, skripsi dan jurnal diatas, tidak ditemukan fokus kajian 

yang membahas secara detail mengenai pandangan Hukum Pidana Islam dalam 

penyelesaian perkara pencurian dalam keluarga berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) 

Huruf (f) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.  

 

E. Penjelasan Istilah 

Judul skripsi yang dibahas oleh peneliti, yaitu: “Penyelesaian Perkara 

Pencurian dalam Keluarga Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan 

Hukum Pidana Islam (Studi di Gampong Paya Bujok Blang Pase 

Kecamatan Langsa Kota)”. Guna mempermudah dalam memahami 

pembahasan mengenai judul diatas, maka penulis perlu menjelaskan yang istilah 
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yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, untuk menghindari dari 

kekeliruan dalam memahami kata yang ada disini. Adapun istilah-istilah 

tersebut, antara lain: 

1. Penyelesaian 

Penyelesaian merupakan proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan 

modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. 

Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak 

mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi 

yang dituju.
11

 

Jadi, dapaat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian adalah suatu proses 

berfikir yang kompleks untuk menbergerak dari kondisi awal mennuju kondisi 

yang akan dituju. 

 

2. Perkara 

Dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI), Perkara diartikan sebagai 

masalah, persoalan, urusan yang perlu dibereskan.
12

 

Jadi, dapat dipahami makna kata perkara, yaitu suatu permasalahan yang 

harus diselesaikan. 

 

3. Pencurian dalam Keluarga 

Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin 

pemiliknya.
13

  Dalam Pasal 362 KUHP berbunyi:  

                                                             
11

 Wikipedia Enkllopsedia Bebas, Penyelesaian Masalah,  artikel dipublikasi di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah pada 23 Januari 2021.  
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia,hlm. 

230. 

13
 Agus Suharsoyo, ”Karakter Pelaku Tindak Pidana PencurianDalam Tipologi 

Kejahatan Pencurian Diwiliayah Sukoharjo”, Jurnal Jurisprudence, Vol. 5, No. 1,  Maret 2015, 

hlm. 65. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kognitif
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_buatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah%20pada%2023%20Januari%202021
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Barangsiapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian.
14

 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan Pencurian adalah suatu perbuatan 

mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan 

hukum.  

Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami, istri dan anaknyaatau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau 

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau  ke bawah sampai dengan 

derajat ketiga.
15

 Pengertian lain mengenai keluarga adalah suatu kesatuan 

masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam 

suatu tempat tinggal.
16

 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan keluarga adalah suatu bagian  terkecil 

yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak atau keluarga sedarah 

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwaPencurian dalam 

Keluarga adalah perbuatan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk 

memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh suami istri, atau suami 

istri dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. 

.  

4. Qanun Aceh 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Qanun dikenal dengan kata 

Kanun yang berarti undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum 

                                                             
14

 Tim Viva Justicia, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cetakan pertama (Yogyakarta: Genesis Learning, 

2016), hlm.328.  
15

 Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.  
16

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cetakan revisi (Bandar 

Lampung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 69.  
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dan kaidah.
17

Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Aceh dengan persetujuan Gubernur.
18

 

 

 

5. Hukum Pidana Islam 

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah semua ketentuan yang 

mengatur tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang 

mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai pemahaman dari dalil-

dalil terperinci dari Al-Qur‟an dan Hadist.
19

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode ialah suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu.
20

 Arief 

Furchan berpendapat bahwa metode penelitian merupakan suatu strategi umum 

yang dipatuhi dalam penguumpulan dan analisis data yang dibutuhkan untuk 

menjawab permasalahan yang dihadapi.
21

Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskritif analisis, yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk memaparkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data, serta menyajikan data, menganalisis, dan 

menginterprestasi.
22

 

 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus 

merupakan suatu penelitian yang diarahkan untuk mengumpulkan data, 

                                                             
17

 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 442.  
18

 Pasal 1 Angka 41 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah 
19

 Dede Rosyada, Hukum Pidana Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Lembaga Studi 

Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm 86.  
20

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, cetakan ke-13 (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013), hlm. 1.  
21

 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, cetakan ke-3, (Jogjakarta: A-

Ruzz Media, 2016),  hlm. 18.  
22

Ibid., hlm. 44.  



13 
 

 
 

mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.
23

 Adapun 

kasus yang diteliti ialah pencurian dalam keluarga. 

 

 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu kajian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat digapai dengan menggunakan prosedur statistik atau 

dengan cara kuantifikasi.
24

 Dalam penelitian kuaitatif terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu:  

a. Penelitian kualitatif interaktif, yaitu suatu penellitian yang mendalam dengan 

menggunamkan teknik pengumpulan data langsung dari subjek dalam 

lingkungan alamiahnya. Penelitian ini terdiri dari penelitian etnogtrafi, 

penelitian fenomenologi, penelitian teori dasar, penelitian studi kasus, studi 

historis.  

b. Penelitian kualitatf noninteraktif, yaitu suatu penelitian yang menghimpun 

data, mengindentifikasi, menganalisa, dan mengadakan paduan data serta 

kemudian memberikan cara terhadap konsep, kebijakan, dan peristiwayang 

secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati.
25

  

Jadi, jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini ialah penelitian 

kualitatif interaktif yang menghimpun data langsung dari subjek di lingkungan 

yang hendak diteliti.  

3. Sumber Data 

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan 

utama dalam penelitian ini yaitu: 

                                                             
23

 Beni Ahmad Saebeni, Pendoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan 

Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi, cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 

hlm. 141.  
24

 Djunadi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan 

ke-2, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 13.  
25

  Djunadi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian..., hlm. 51-65.  
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a. Sumber Data  primer, yaitu  data yang didapat langsung dari objek yang 

diteliti.
26

 Data primer penelitian dari hasil wawancara dengan Kanit 

Reskrim Polsek Kecamatan Langsa Kota, Geuchik Gampong Blang Pase, 

dan Hasil keputusan.  

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang  didapatkan  dari hasil penelitian 

kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai bahan pustaka yang 

berkaitan dengan masalah penelitian.
27

 Data sekunder terbagi dalam dua 

bahan hukum, yaitu:  

1. Bahan hukum primer, yaitu  bahan hukum yang bersifat otoritatif yang 

berarti mempunyai kekuasaan (otoritas). Bahan hukum primer terdiri 

dari perundangan-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. 

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan, yaitu: Qanun Nomor 9 

Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

terdiri dari: buku-buku yang terkait dengan permasalahan, hasil 

penelitian. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum tersier adalah media internet.
28

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu:  

a. Observasi adalah sutu cara pengumpulan data yang mengharuskan peneliti 

turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

                                                             
26

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum¸edisi ke-2 (Jakarta: Granit, 

2004), hlm. 56. 
27

 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34 
28

 I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara 

Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana,2017, hlm. 2.  
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tempat, pelaku, waktu, kegiatan, benda, peristiwa, tujuan, dan perasaan. 

Observasi terbagi menjadi empat bagian, yaitu:  

1. Obervasi Berperran Serta, yaitu suatu penelitian dimana peneliti terlibat 

dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati.  

2. Obeservasi Non-Partisipan, yaitu suatu penelitian yang tidak melibatkan 

peneliti dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati dan hanya 

sebagai pengamt independen. Observasi ini terbagi menjadi dua, yaitu:  

(1) Observasi struktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara 

sistematis mengenai pemabahasan yang akan diamati serta kapan 

dan dimana tempatnya.  

(2) Observasi tak berstruktur, yaitu observasi yang tidak disiapkan 

secara sistematis mengenai pembahasan apa yang hendak 

diobservasi.  

Jadi, dalam skripsi ini peneliti menggunakan teknik observasi Non-Partisipan 

berstruktur.  

b. Interview (wawancara) adalah suatu cara pengambilan data dengan cara 

menanyakan suatu pertanyaan kepada seseorang yang menjadi informan 

atau responden, yaitu dengan bercakap-cakap secara tatap muka.
29

 

Wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:  

1. Wawancara tidak berstruktur, yaitu peneliti tidak menggunakan 

pendoman wawancara pada saat proses wawancara sedang berlagsung.  

2. Wawancara terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pendomana 

wawancara, seperti mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti sebelum melakukan proses wawancara. 

30
 

Jadi, dalam skripsi ini peneliti menggunakan teknik wawancara tersturktur.  

                                                             
29

 Beni Ahmad Saebeni, Pendoman ..., hlm. 165.  
30

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D, Cet. 28, (Bandung: 

Alfabeta, 2018), hlm.137.146. 
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c. Dokumentasi merupakan nama lain dari analisis tulisan atau analisis 

terhadap isi visual dari suatu dokumen. Dokumen adalah catatan mengenai 

suatu peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya 

fenomenal darri seseorang. Dokumen terbagi menjadi dua bagian, yaitu:  

1. Dokumen berbentuk tulisan, seperti catatan harian, life histories, cerita, 

biografi, peraturan, kebijakan, dan lainnya.  

2. Dokumen berbentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan 

lainnya.  

3. Bentuk karya, seperti gambar, patung, film, dan lainnya.
31

 

Jadi, dalam skripsi ini menggunakan dokumentasi dalam bentuk tertulis (seperti 

surat perjanjian) dan dokumentasi dalam bentuk gambar (seperti foto saat melakukan 

kegiatan wawancara).  

5. Teknik Analisa Data  

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori menjabarkan 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
32

 

Teknik analisis data terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:  

a. Teknik analisa data dekskriptif adalah suatu cara yang belum benar-benar 

kualitatif karena bentuknya masih terpengaruh dari kebiasaan yang terdapat 

dalam kuantitatif (kesimpulan) terutama dalam menempatkan teori pada data 

yang diperoleh.  

                                                             
31

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Teori & Praktik, edisi I cetakan pertama, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 175-177.  
32

 Ibid..., hlm. 244.  
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b. Teknik analisa data verifikatif adalah suatu cara analisis induktif terhadap 

suatu data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang 

dilakukan.  

c. Teknik analisis data ground theory adalah suatu teknik yang tidak 

membutuhkkan pengetahuan dan teori tentang objek penelitian untuk 

mensterilkan subjektivitas peneliti.
33

 

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk 

menyelesaikan masalah dengan menggambarkan, menganalisa, menafsirkan, dan 

menjelaskan data untuk  menghasilkan data yang konkrit. 

 

6. Teknik Penulisan  

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada Buku 

Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan 

menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab. Adapun 

sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari:  

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari Pencurian Dalam 

Keluarga Menurut Hukum Pidana Islam dan Pencurian Dalam Keluarga 

Menurut Hukum Positif. 

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang terdiri dari Penyelesaian 

Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 

                                                             
33

 Burhan Bungi, Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua, Cetakan Kellima, (Jakarta: 

Kencana, 2011), hlm. 150-152.  
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2008, Penyelesaian Pencurian dalam Keluarga Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 

2008 dan Hukum Pidana Islam, Penyelesaian Pencurian dalam Keluarga di 

Gampong Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 

2008 dan Hukum Pidana Islam.  

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB DUA 

PENCURIAN DALAM KELUARGA 
 

A. Pencurian dalam Keluarga Menurut Hukum Pidana Islam  

1. Pengertian Pencurian dalam Keluarga  

Dalam fiqh jinayah, pencurian dikenal dengan sebutan Sariqah. Sariqah 

merupakan bentuk mashdar dari kata َسرًِقا –َيْسِرُق  –َسَرَق  dan secara etimologis, 

berarti ًَلة  yang berarti mengambil harta milik seseorang secaraَأ َخَذ َمالَُو ُخْفَيًة َوِحي ْ

sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.
34

 Secara terminologi penjelasan 

mengenai pencurian yang telah dikemukakan beberapa ahli sebagai berikut. 

1. Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani menyatakan bahwa dalam syariat 

Islam bagi pelaku sariqah harus dipotong tangan adalah mengambil harta 

yang disimpanditempat penyimpanannya atau dijaga dengan nilai sepuluh 

dirham yang masih berlaku dan dilakukan oleh orang mukallaf secara 

sembunyi-sembunyi serta tidak adanya unsur syubhat. Apabila barang yang 

dicuri kurang dari sepuluh dirham, maka pelaku sariqah tidak dapat 

diancam dengan hukuman potong tangan.  

2. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (Ulama Mahzab Syafi‟i) 

menyatakan bahwa sariqah secara etimologi, yaitu mengambil barang 

(kepunyaan orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara terminologi, 

Sariqah adalah mengambil barang (kepunyaan orang lain) dari tempat 

penyimpanannya yang digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat 

secara sembunyi-sembunyi.  

3. Menurut Wahbah Al-Zuhaili yang menyatakan bahwa sariqah adalah 

mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan diam-

diam dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk 

                                                             
34

 Airi Safrijal, Hukum Pidana Islam..., hlm.192. 
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menyimpan. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi 

dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.  

4. Menurut Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa ada dua macam 

sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan 

hukuman had dan sariqah  yang diancam dengan ta‟zir.Sariqah yang 

diancam dengan hukuman had ada dua macam, yaitu pencurian kecil dan 

pencurian besar.
35

Ancaman hukuman bagi pencurian kecil yaitu hukuman 

had berupa potong tangan. Pencurian ini dilakukan tanpa ada beberapa 

keadaan yang dapat mengakibatkan pencurian ini menjadi pencurian 

besar.
36

 Beliau menjelaskan bahwa pencurian kecil adalah mengambil harta 

milik orang lain secara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-

sembunyi.Sedangkan, definisi pencurian berat adalah mengambil harta 

milik orang lain dengan cara kekerasan.
37

 Adapun beberapa contoh 

pencurian besar, seperti perampasan, pejambretan, penjarahan.
38

 

5. Menurut  Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya 

menjelaskan bahwa mencuri adalah mengambil harta  milik orang lain 

dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak terang-terangan) tanpa 

sepengetahuan pemilik barang dari tempat yang tersimpan barang tersebutdi 

tempat yang seharusnya serta harta yang seharusnya dijaga dengan baik.
39

 

6. Menurut Muhammad Abu Syahbah menjelaskan definisi pencurian:  

                                                             
35

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Ed. 1 cet. 2, (Jakarta:Amzah, 2014), hlm. 

99-100. 
36

Heni Hendrawaty, Jhony Krisnan, Bustra, “Kajian Tindak Pidana dalam Perspektif 

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, University Research Colloquium, Magelang, 

2017, hlm. 4. 
37

Mochammad Eliya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Delik Pencurian Di Kalangan 

Keluarga (Studi Pasal 367 Ayat (2) KUHP), (Skripsi dipublikasi di 

http://eprints.walisongo.ac.id/236/ pada 25 November 2013), Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang 2013, hlm. 21. 
38

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah..., hlm. 101-102. 
39

 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah 

(Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 

330.  

http://eprints.walisongo.ac.id/236/
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ْرَقُة َشْرًعا, ىِ  َماَل الَغْْيُِخْفِيًة ِإَذابَ َلَغ ِنَصاًًب, ِمْن  -َأِى اْلَبا ِلِغ الَعاِقلِ  -َى َأْخُذ املَُكلَّفِ اَلسِّ

َهٌة ِِف َىَذا املَاِِلْلَمْأ ُخْوذِ   ِحْرٍز ِمْن َغْْيِ َأْن َيُكْوَن َلُو ُسب ْ

Pencurian menurut syara‟ adalah pengambilan oleh seorang mukallaf-yang 

baligh-yang berakal-terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, 

apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal), dari tempat 

simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.
40

 

 

7. Mahmud Syaltut juga berpendapat bahwa pencurian adalah mengambil 

harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh 

orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. 
41

 

Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian telah diatur di dalam Al-

Qur‟an 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 siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha 

Bijaksana”. (QS. Al-Maidah [5]: 38).
42

  

Dalam hukum pidana Islam, mengenai definisi pencurian dalam keluarga 

tidak dijelaskan secara tegas. Akan tetapi,mengenai ketentuanyang 

menyebutkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh keluarga tidak dapat 

dijatuhkan hukuman had berupa potong tangan.  

                                                             
40

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam¸cet. ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016), hlm. 82.  
41

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2010), hlm. 83. 
42

 QS. Al-Maidah (5): 38. 
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Dalam literatur Al-Qur‟an (Arab) keluarga diistilahkan dengan Al-Ahlu 

 ,yang memiliki makna: famili (َأىلون, آىال) jamaknya ahluna dan ahal (اِلىل)

keluarga, kerabat, seperti yang terdapat dalam ayat dibawah ini: 
43

 

                                

   

 

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.kami tidak meminta rezki 

kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. dan akibat (yang 

baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.
44

 
 

                         

                          

 

 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.
45

 

 

Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah 

bin Amru Ibnu Ash Radhiyallahu‟anhu Ma, berkata:  

يَّّ  َّٓ ص  ابَِّٕا أ تّ  اىى بِ ِي : أ نَّ أ ُعر  ذِّ ًِ ع ْه خ  ْٕ ٍْٕب ع ْه أ بِ َْ ْبِه ُشع  ْمِر  َ   ع ْه ع 

اى ل   م   َ اِىّ ف ق اه  أ ْوت   ْٔذُ أ ْن ٔ ْحت ا ج  م  يَّم  ف ق اه  اِنَّ أ بِّ ُِٔر  َ  س   ًِ اِى  َ  ًِ ْٕ ي  أهللُ ع 

                                                             
43

 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Ed. Revisi Kedua, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.  
44

 QS. At-Thaha (20) :132. 
45

 QS. Al-Tahrim (66) : 6.  
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ْيتُ  ا أ م  اِىِذك  اِنَّ أ ْطٕ ب  م   ُ اِ ِى  َ ٌ ىٍْىأً. ْم ِمْه م ْسبُِنْم  يُ  ُْ ال ِد ُمْم ِمْه م ْسبُِنْم فُُنيُ َْ نَّ  أ 

 ًِ اِى  َ  ًِ ْٕ ي  يَّّ هللاُ ع  َّّ ص  ُخالً أ تّ  اىىَّبِي ًِ : اِنَّ ر  ْٕ ق اه  فِ  َ د   َُ أ بُُ د ا  َ ذُ  ايُ أ ْحم   َ ر 

 ِْ اِىِذ  َ اِنَّ   َ ى ذًا   َ  َ االً  يَّم  ف ق اه  : اِنَّ ِىّ م  س   َ. ْٔث  ِذ  . اىح 

 

Bersumber dari Amr bin Syu‟aib dari ayahnya dari datuknya: 

Sesungguhnya ada seorang dusun datang kepada Nabi saw. dan berkata: 

“Sesungguhnya ayahku bermaksud mengambil semua hartaku”. 

Rasulullah saw. bersabda: Kamu dan juga hartamu adalah milik ayahmu. 

Sesungguhnya sebaik-baiknya makan yang kamu makan ialah dari hasil 

usahamu sendiri. Dan sesungguhnya anak-anakmu itu adalah termasuk 

dari hasil usahamu. Maka makanlah hasil usahamu itu dengan enak. 

(HR. Ahmad dan Abu Daud)
46

 

 

Hadis riwayat Abu Daud:  

 

يَّم  اِنَّ  س   َ  ًِ اِى  َ  ًِ ْٕ ي  يَّّ هللاُ ع  ُه هللاِ ص  ُْ ُس ا ع ْه ع ائِش ت  ق اى ْت : ق اه  ر  أ ْطٕ ب  م 

اِ   َ ايُ أ م يْتُْم ِمْه م ْسبُِنْم   َ ال د  ُمْم ِمْه م ْسبُِنْم. ر  َْ اِنَّ أ   َ ال د  ُمْم ِمْه م ْسبُِنْم  َْ نَّ أ 

  َ فِّ ى فٍْظ :   َ ْمس تُ.  ْٕأً. اْىخ  ْم ٌُىِ ٍِ ا ِى  ُ ا ِمْه أ ْم ُْ ًِ ف ُنيُ ُخِو ِمْه أ ْطٕ ِب م ْسبِ ى ذُ ارَّ

ذُ.  ايُ أْحم   َ  ر 

Bersumber dari Aisyah, ia berkata: “Pernah Rasulullah saw. 

bersabda:Sesungguhnya sebaik-baiknya (makanan) yang kamu makan 

ialah usahamu sendiri, dan sesungguhnya anak-anakmu adalah 

(termasuk) dari usahamu. (HR. Kelompok Imam Lima)
47

 

 

Apabila orangtua mengambil harta anak, maka tidak boleh bagi anak 

tersebut untuk menuntut orang tuanya agar mengembalikan harta tersebut. Dan 

apabila orangtuanya mengembalikan harta tersebut maka Alhamdulillah, akan 

tetapi apabila orang tua tidak mengembalikan harta tersebut , maka itu 

merupakan hak orang tuanya.  

                                                             
46

Al Imam Muhammad Asy Syaukani, Terjemahan Nailul Authar Jilid VI, cet. 

Pertama, (Semarang: Asy Syiafa‟, 1994), hlm. 203. 
47

Al Imam Muhammad Asy Syaukani, TerjemahanNailul Authar .., hlm. 202. 
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Menurut Mayoritas Ulama berpendapat bahwa orang tua yang mencuri 

harta anaknya atau sebaliknya tidak boleh dijatuhkan hukuman had, berupa 

potong tangan. Penyataan ini sebagaimana pendapat yang diberikan oleh Dr. 

Wahbah Al-Zuhaili yang menyatakan bahwa sesungguhnya tindak pidana 

pencurian yang demikian (harta yang syubhat) merupakan bukan pencurian 

yang sempurna, maka pelaku tidak dapat dijatuhkan hukuman yang sempurna 

juga berupa potong tangan.Orang tua yang mencuri harta anaknya (terus 

keturunan ke bawah) tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan.Hal ini 

dikarenakan harta syubhat dalam kepemilikannya.Begitu juga sebaliknya, anak 

yang mencuri harta orang tuanya (terus keturunan ke bawah).Hal ini juga 

dikarenakan ada izin akses masuk keluar anak ke dalam rumah.Singkatnya, 

tidak dapat dipotong tanganpada harta syubhat kepemilikannya. 

 

2. Unsur-Unsur Pencurian dalam Keluarga 

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan pada sub bab 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pencurian terbagi menjadi 

empat macam, yaitu:  

1. Mengambil tanpa sepengetahuan orang lain, dalam arti kata bahwa hal ini 

dapat terjadi apabila si pemilik barang tidak mengetahui bahwa barang yang 

dimilikinya diambil oleh orang lain dan si pemilik barang tersebut tidak rela, 

jika barangnya diambil.Adapun tiga syarat yang dapat dikategorikan sebagai 

pengambilan barang milik orang lain, yaitu:  

a. Pencuri mengeluarkan barang yang bukan miliknya dari tempat 

penyimpanan.  

b. Barang yang dicuri dipindahkan dari kekuasaan si pemilik barang.  

c. Barang yang dicuri dipindahkan ke dalam kekuasaan si pencuri barang.  

2. Barang yang diambil berupa harta (mal), apabila barang yang dicuri bukan 

mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum baligh maka 
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pencuri tidak dapat dijatuhkan hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan 

Zhahiriyah berpendapat bahwa: 

Anak kecil yang belum baligh bisa menjadi objek pencurian, walaupun 

bukan hamba sahaya dan pelaku bisa dikenakan hukuman had. 

 

Adapun empat syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang dicuri agar 

dapat dijatuhkan hukuman potong tangan, yaitu:  

a. Barang yang dicuri harus berupa mal mutaqawwim, yaitu barang tersebut  

dianggap bernilai menurut syara‟. Dikategorikan barang tersebut tidak 

bernilai menurut syara‟ apabila zat barang tersebut haram. Seperti: 

bangkai babi, minuman keras, bangkai dan sejenisnya.  

b. Barang tersebut harus barang yang  bergerak. Dikategorikan bergerak 

apabila barang tersebut dapat berpindah dari  suatu tempat ke tempat 

lainnya. 
48

 

c. Barang tersebut tersimpan di tempat penyimpanannya. Pernyataan ini 

sesuai dengan pendapat Jumhur Fuqaha yang menjelaskan bahwa salah 

satu syarat untuk dijatuhkan hukuman had potong tangan bagi pencuri 

adalah barang yang dicuri harus tersimpan di tempat penyimpanannya. 

Akan tetapi, berbeda pandangan dengan Zhahiriyah dari kalangan 

kelompok ahli hadis yang menyatakan bahwa pelaku pencurian tetap 

dijatuhkan hukuman had, apabila barang yang telah dicuri sudah mencapai 

nisab (kadar) pencurian. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Rafi‟ ibn Khajid bahwa Rasulullah saw. Bersabda: 
49

 

 ًِ اِى َِ  ًِ ْٕ ي  اىَّّ هللاُ ع  ه  هللاِ ص  ُْ ُس ِذْٔحٍ ق اه  س ِمعُْت ر  افِعِ ْبِه خ  ُه ع ْه ر  ُْ ي م  ٔ قُ س   َ

ال  م ثٍْر )رَاي اىخمست(  َ ٍر   : ال ق ْطع  فِّ ث م 

 

Bersumber dari Rafi‟ bin Khadij, dia berkata: “Aku pernah mendengar 

Rasulullah s.a.w. bersabda: “tidak ada hukuman potong tangan (karena 

                                                             
48

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., hlm.83-84. 
49

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., hlm. 84-85. 
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mencuri) buah-buahan, sekalipun dalam jumlah banyak.” (HR. Imam yang 

Lima)
50

 

 Makna kata buah-buahan ( ََْثَر) dalam hadits diatas, ialah buah-

buahan atau kurma yang masih tergantung yang masih melekat pada 

batang pohon sebelum buah tersebut dipetik dan disimpan.Dari hadis 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi seorang pencuri mengambil 

buah dari pohonnya tidak dijatuhkan hukuman potong tangan, 

dikarenakan pohon tersebut bukan tempat penyimpanan bagi buah-

buahan.
51

 Hirz (ِحْرز) atau tempat simpanan terbagi menjadi dua macam, 

yaitu: 

a. Al-Hirz bil makan atau Al-Hirz bi-nafsih, ialah semua tempat yang 

disiapkan untuk menyimpan barang bagi orang lain yang ingin masuk 

ke tempat tersebut harus ada izin pemiliknya, contohnya seperti: 

rumah, gudang, warung dan lain sebagainya. Tempat ini dikatakan 

sebagai tempat simpanan, dikarenakan tempat tersebut tidak 

memerlukan penjagaan. 

b. Al-Hirz bi al-hizh atau al-Hirz bi-gairih, ialah semua tempat yang tidak 

disiapkan untuk menyimpan barang bagi orang yang lain ingin masuk 

ke tempat tersebut tidak memerlukan izin dari pemilik tempat tersebut, 

contohnya seperti jalan, tempat parkir dan lain-lain.
52

 

d. Barang  tersebut mencapai nisab (kadar). Hal ini berdasarkan pada 

hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, 

Nasa‟i dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:  

                                                             
50

Al Imam Muhammad Asy Syaukani, TerjemahanNailul Authar Jilid VII, cet. 

Pertama, (Semarang: Asy Syiafa‟, 1994), hlm. 643. 
51

  
52

Faiza Wahyuni, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Kajian Terhadap 

Putusan No.193/Pid.B/2013/Pn.Sda) , (Skripsi dipublikasi di http://digilib.uinsby.ac.id/10729/ 

pada 07 April 2015), Fakultas Syariah dan Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 

Surabaya, 2013, hlm. 29. 
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َعْن َعاِئَشَة، َزْوِج النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَليْيِو َوَسلََّم، اَن ََّها قَا َلْت: َما طَاَل َعلَّى َوَما 

 َنِسْيُت: اْلَقْطُع ِِف رُبُِع ِديْ َناٍر َفَصا ِعًدا.

Bersumber dari Aisyah (istri Nabi saw.), bahwa sesungguhnya beliau 

berkata: “Yang telah lama dan telah saya lupakan adalah pemotongan 

tangan yang mencuri seperempat dinar ke atas.”
53

 

 

3. Harta tersebut merupakan harta milik orang lain yang dapat dijatuhkan 

hukuman had berupa potong tangan. Apabila terdapat syubhat, hukuman had 

tidak dapat dijatuhkan kepada  pelaku pencurian terhadap barang yang dicuri, 

maka pelaku pencurian tersebut akan dijatuhkan hukuman ta‟zir. Contohnya 

seperti pencurian yang dilakukan orang tua terhadap harta anaknya. Dalam 

permasalahan ini pelaku pencurian diberikan hukuman ta‟zir karena harta 

yang dimiliki oleh anak tersebut merupakan bagian kepemilikan dari orang 

tuanya, sehingga terdapat syubhat. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Nabi 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bahwa Rasulullah saw. 

bersabda:  

ْٔذُ ا   اِنَّ أ بِّ ُِٔر  َ ى ذًا   َ  َ االً  ه  هللاِ اِنَّ ِىّ م  ُْ ُس : ٔ ار  ُخالً ق اه  ابٍِر؛ ا نَّ ر  ع ْه خ  ْن َ 

.ًُ اخ  ايُ اْبُه م   َ . ر  ْٕل  اى ل  اِل بِ م   َ اِىّ ف ق اه  أ ْوت    ٔ ْحت ا ج  م 

 
Bersumber dari Jabir: “Sesungguhnya seseorang laki-laki berkata: “ Ya 

Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sejumlah harta dan seorang anak, 

dan ayahku bermaksud merampas habis hartaku”. Rasulullah saw. bersabda: 

“Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu”. (HR. Ibnu Majah)
54

 

Hal ini sesuai dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh Imam 

Abu Hanifah, Imam Syafi‟i, Imam Ahmad, dan golongan Syi‟ah. Akan 

tetapi, Imam Malik berpandangan bahwa  dalam kasus pencurian harta milik 
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bersama, pelaku pencurian tetap dijatuhkan hukuman potong tangan, jika 

barang yang dicuri mecapai nisab pencurianlebih besar  dari hak miliknya.
55

 

Imam Malik menjelaskan bahwa nilai nisab pencurian sebesar ¼ dinar atau 

lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa nisab pencurian 

senilai 10 dirham atau 1 dinar.
56

 

4. Adanya niat melawan hukum. Unsur ini dapat terpenuhi jika si pelaku 

pencurian mengetahui bahwa barang yang diambil bukan miliknya. 

Dikarenakan si pelaku mengetahui barang tersebut bukan miliknya, maka 

barang tersebut haram untuk diambil. Apabila si pelaku pencuriandalam 

keadaan terpaksa (darurat) atau dipaksa orang lain, maka si pelaku tidak 

dapat dijatuhkan hukuman potongan tangan. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 173: 
57

 

                              

                        

 

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging 

babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) 

selain Allah. Tetapi, tidak barang siapa dalam keadaan terpaksa 

(memakannya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun langi Maha Penyayang. (QS.Al-Baqarah[2]: 173).
58

 

 

Menurut Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa tidak wajib 

dikenakan hukuman potong tangan pada pelaku pencurian harta dalam keluarga 

yang mahram, karena mereka diizinkan keluar masuk rumah tanpa izin. 

Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad seorang ayah tidak dapat dijatuhkan 
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hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya 

sampai ke bawah.  Demikian juga sebaliknya, anak yang mencuri harta tidak 

dapat dijatuhkan hukuman potong  tangan. Menurut mazhab Hanafi, hukuman 

potong tangan tidak berlaku dalam pencurian harta keluarga yang masih 

mahram karena biasanya, sebagian dari mereka boleh memasuki wilayah yang 

lain tanpa izin. Artinya, secara tersirat, pencuri sudah diberi izin untuk 

memasuki tempat penyimpanan sehingga pencurian dianggap terjadi bukan di 

tempat penyimpanan. Terlebih, hukuman potong tangan karena pencuri biasa  

mengakibatkan putusnya persaudaraan suatu hal yang diharamkan, sedangkan 

kaidah menetapkan bahwa sesuatu yang biasa membawa kepada keharaman itu 

hukumnya adalah haram. 

 

3. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga  

Pencurian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengambil 

barang orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memilikinya. Bagi 

pelaku yang melakukan tindakan pencurian dijatuhkan hukuman sesuai dengan 

tindakan yang dilakukannya. Dari segi hukumannya dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Pencurian yang dijatuhkan dengan hukuman had dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pencurian kecil (sariqah sughra), yaitu suatu pengambilan harta kekayaan 

tanpa disadari oleh korban dan tidak ada izin dari pemilik harta kekayaan 

tersebut. Oleh karena itu, suatu perbuatan pencurian dapat dikatakan 

pecurian kecil, apabila memenuhi dua unsur secara bersamaan, (yaitu 

korban tidak mengetahui dan tidak ada izin dari pemiliknya). Apabila 

unsur keduanya tidak terpenuhi, makanya tidak dapat dikategorikan dalam 

pencurian ringan. Seperti, seseorang yang mencuri harta dari sebuah 

rumah, si pemilik melihatnya dan si pencuri tidak melakukan tindakan 

kekerasan ataupun melakukan kekuatan fisik terhadap pemilik barang 
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maka tindakan ini tidak  dapat dikatakan pencurian kecil, melainkan 

tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana pencopetan. 
59

 

b. Pencurian besar (sariqah kubra), yaitu suatu perbuatan untuk mengambil 

harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya dan dikarenakan 

tidak adanya izin pemilik barang terjadi kekerasan.  

Klasifikasi pencurian dalam hal ini sangat diperlukan untuk 

memberikan hukuman yang sesuai terhadap pelaku, dikarenakan dalam 

menjatuhkan hukuman had harus bebas dari unsur syubhat. 

2. Pencurian yang dijatuhkan dengan hukuman ta‟zir, yaitu suatu hukuman 

yang dijatuhkan oleh penguasa (ulil amri), apabila terjadinya tindak pidana 

pencurian yang tidak dapat memenuhi unsur untuk dijatuhkannya hukuman 

had (terdapat syubhat).
60

 

Apabila si pelaku pencurian telah terbukti tindak pidana pencurian, maka 

si pelaku pencurian dapat dijatuhkan dua macam hukuman, yaitu:  

1. Pengganti Kerugian (Dhaman)  

Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya menjelaskan bahwa pengganti 

kerugian dapat dijatuhkan terhadap si pelaku pencuri yang tidak dijatuhkan  

hukuman potong tangan. Hal ini disebabkan karena di dalam Al-Qur‟an hanya 

menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, 

sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur‟an Surah Al-Maidah ayat 38 

dan tidak menyebutkan ganti kerugian.  

Pendapat diatas berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh Imam 

Syafi‟i dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa hukuman potong tangan dan 

ganti kerugian dapat dilaksanakan secara bersamaan.Hal ini dikarenakan dalam 
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pencurian tersebut telah menyinggung dua hak, yaitu hak Allah dan hak 

manusia.
61

 

Sementara itu, Imam Malik dan murid-muridnya berpendapat bahwa 

apabila barang yang dicuri sudah tidak ada lagi di tangan si pelaku pencurian 

dan si pelaku pencurian merupakan orang yang mampu, maka sii pelaku 

pencurian wajib untuk menggantikan kerugian yang telah dialami oleh korban 

pencurian sesuai dengan nilai barang yang telah dicuri oleh si pelaku, di 

samping dikenakan hukuman potong tangan. Apabila pelaku pencurian 

merupakan orang yang tidak mampu, maka si pelaku pencurian dapat dijatuhkan 

hukuman potong tangan dan tidak dijatuhkan hukuman ganti kerugian. 

2. Hukuman Potong Tangan  

Ketentuan mengenai hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian 

telah diatur dalam Al-Qur‟an 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 siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. (QS. Al-Maidah [5]: 38).
62

 

 

Tahapan yang dilakukan dalam menjalankan hukuman potong tangan 

untuk pelaku pencurian yang melakukan tindak pidana pencurian berulang-

ulang kali, yaitu pada saat pertama kali si pelaku pencurian, maka si pelaku 

pencurian dipotong tangan kanannya dari bagian pergelangan tangan. 
63

Apabila 
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si pelaku melakukan pencurian kedua kalinya, maka si pelaku pencurian 

tersebut dipotong kaki kirinya.Namun, apabila si pelaku pencurian melakukan 

tindak pidana pencurian lagi para ulama berbeda pendapat. 

1. Menurut Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa si pelaku pencurian 

dijatuhkan hukuman ta‟zir dan dipenjara.  

2. Menurut Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad yang menyatakan 

bahwa si pelaku pencurianmelakukan pencurian lagi, maka si pelaku 

pencurian dijatuhkan hukuman potong tangan bagian kiri. Apabila ia 

mencuri lagi untuk ke empat kalinya, maka  si pelaku dijatuhkan hukuman 

potong kaki bagian kanan. Apabila ia mencuri untuk kelima kali, maka si 

pelaku pencurian dijatuhkan hukuman ta‟zir dan dipenjara seumur hidup 

(sampai mati) atau sampai ia bertaubat. Pendapat tersebut sesuai dengan 

hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi 

bersabda:  

ُعْوا َيَدُه, ُثَّ ِإْن  ت َ ُعْوا رِْجَلُو, ُثَّ إْن َسَرَق َفا ق ْ ت َ تَ ُعْوا َيَدُه ُثَّ ِإْن َسَرَق فَا ق ْ ِإْن َسَرَق َفا ق ْ

ُعْوا رِْجَلُو   ت َ  َسَرَق َفا ق ْ

Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi 

potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya 

(yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang 

kanan).  

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad 

berpendapat bahwa batasan mengenai bagian pemotongan tangan, yaitu 

pergelangan tangan. Akan tetapi, pendapat tersebut berbeda dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Khawarij mengenai batasan pemotongan 
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tangan dilakukan dari pundak.
64

 Hal ini dikarenakan  pengertian tangan 

menurut Khawarij ialah dari ujung jari sampai batas pundak. Sedangkan 

pengertian tangan menurut jumhur ulama ialah telapak tangan dan jari.
65

 

Hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pelaku pencurian tidak 

hanya untuk melindungi hak Allah dan hak manusia, melainkan  bertujuan 

untuk:  

1. Tindakan Preventif, yaitu menakut-nakuti agar tidak terjadi tindak pidana 

pencurian dikemudian hari mengingat hukuman yang diberikan kepada 

pelaku pencurian sangat berat. 

2. Dapat menimbulkan efek jera bagi si pelaku pencurian agar si pelaku 

pencurian tidak mengulangi perbuatannya lagi.  

3. Dapat menumbuhkan rasa kesadaran terhadap setiap orang agar menghargai 

dan menghormati hasil jerih payah orang lain.  

4. Dapat menumbuhkan semangat kemampuan dalam menghasilkan hal-hal 

yang bernilai melalui persaingan sehat. 

5. Bagi pelaku pencurian tidak berlaku hukum potong tangan, apabila si pelaku 

pencurian melakukan tindak pidana pencurian pada musim paceklik, hal ini 

dikarenakan agar orang kaya melihat kondisi masyarakat yang tidak mampu, 

sehingga orang kaya tersebut tidak mementingkan dirinya sendiri.
66

 

Akan tetapi, hukuman potong tangan terhadap si pelaku pencurian dapat 

digugurkan apabila: 

1. Karena si pemilik barang yang telah dicuri tidak mempercayai pengakuan 

diberikan oleh si pelaku pencurian atau tidak percaya para saksi. Pendapat 

dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah.  

2. Karena adanya pengampunan dari pihak si pemilik barang yang telah dicuri, 

akantetapi pendapat ini hanya dikemukakan oleh Syi‟ah Zaidiyah. 
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3. Karena si pelaku pencurian menarik kembali pengakuannya. 

4. Karena si pelaku pencurian mengembalikan barang yang telah dicurinya 

sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Pendapat ini hanya 

dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.  

5. Karena si pelaku pencurian berusaha memindahkan hak kepemilikan barang 

yang dicuri sebelum ada keputusan pengadilan.  

6. Karena si pelaku pencurian mengaku bahwa barang yang telah ia curi adalah 

barang miliknya.
67

 

Hukuman had merupakan hukuman yang telah menjadi hak Allah (hak 

masyarakat) dan telah ditetapkan oleh syara‟.
68

 Hukuman had tersebut dapat 

diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian apabila si pelaku pencurian 

telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Salah satu syarat yang harus 

dipenuhi ialah barang yang pelaku curi merupakan barang milik orang lain. 

Apabila barang yang diambil oleh si pelaku pencurian bukan barang milik orang 

lain (terdapat syubhat) dalam arti kata si pelaku pencurian memiliki hubungan 

keluarga garis ke atas maupun ke bawah, maka si pelaku pencurian tidak dapat 

dijatuhkan hukuman had melainkan hukuman ta‟zir. Hukuman ta‟zir adalah 

hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri dalam hal penentuan hukumannya 

maupun pelaksanaannya, hal ini dikarenakan belum ditetapkan oleh 

syara‟.Dalam hal menentukan hukuman untuk si pelaku pencurian, penguasa 

hanya menetapkan hukuman secara umum.Artinya, si pembuat undang-undang 

tidak menetapkan hukuman.Akan tetapi, si pembuat undang-undang hanya 

menetapkan sekumpulan hukuman, darihukuman yang paling ringan sampai 

hukuman yang paling berat.
69

 

Didalam kajian hukum pidana Islam masalah mengenai tindak pidana 

pencurian dalam keluarga sudah diatur, seperti pendapat yang telah 
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diungkapkan oleh ulama Syafi‟iah, Hanabillah dan Hanafiyyah yang 

menyatakan bahwa anak yang mencuri harta orang tua atau sebaliknya, tidak 

dapat dijatuhkan hukuman potong tangan. Hal ini dikarenakan si pelaku 

pencurian telah mencuri hartanya sendiri. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad wardi Muslich dalam buku Airi 

Safrijal yang menyatakan bahwa pencuri yang dikenakan hukuman ta‟zir dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu:  

1. Semua jenis tindak pidana pencurian yang dijatuhkan hukuman had, tetapi 

jikasi pelaku pencurian tidak memenuhi syarat-syaratnya yang telah 

ditetapkan atau terjadinya syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta 

milik anak oleh ayahnya atau  sebaliknya; 

2. Si pelaku pencurian mencuri barang dengan sepengetahuan si pemilik barang 

tersebut tanpa adanya kerelaan dari si pemilik barang dan tanpa kekerasan 

dari si pelaku pencurian. Contohnya seperti menjambret gelangdari tangan 

seorang wanita, lalu si penjambret melarikan diri dan si pemilik gelang 

tersebut melihatnya sambil berteriak untuk meminta bantuan.
70

 

Hal ini telah diperhatikan oleh Ibnu Qudamah versi Hanabilah: Ayah 

tidak dieksekusi potong tangan, bila mencuri harta anaknya. Begitu juga ibu 

tidak dipotong tangan, apabila mencuri harta anaknya. Adapun landasan yang 

digunakan sebagai hujjah adalah hadis Rasulullah saw. riwayat Ibnu Majah:  

“Bersumber dari Jabir: “Sesungguhnya seseorang laki-laki berkata: “ Ya 

Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sejumlah harta dan seorang 

anak, dan ayahku bermaksud merampas habis hartaku”. Rasulullah saw. 

bersabda: “Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu”. (HR. Ibnu 

Majah)”
71

 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah yang 

menyatakan bahwa apabila hukuman potong tangan diberikan  kepada si pelaku  

pencurian dalam keluarga, maka ia dapat memutuskan tali kekeluargaan. Yang 
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kemudian hukumnya haram. Hal ini berdasarkan kepada kaidah Ushul fiqh 

yaitu, sesuatu hal yang membawa kepada haram, maka hukumnya haram.  

Dari uraian di atas Wardi S.Sy dalam Skripsinya berpendapat bahwa 

proses penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga tidak dijelaskan 

secara rinci, akan tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada permasalahan 

atau tidak adanya perubahan terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian 

dalam keluarga, melainkan yang menjadi hal pokok permasalahannya ialah 

sanksi ataupun hukuman bagi pelaku pencurian dalam keluarga.
72

 

Di dalam buku yang diciptakan oleh Mochammad Eliya, yang 

menyebutkan bahwa Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan 

dari Abdullah bin Amru Ibnu Ash Radhiyallahu‟anhu Ma, berkata:  

يَّّ  َّٓ ص  ابَِّٕا أ تّ  اىى بِ ِي : أ نَّ أ ُعر  ذِّ ًِ ع ْه خ  ْٕ ٍْٕب ع ْه أ بِ َْ ْبِه ُشع  َ   ع ْه ع ْمِر 

 ًِ ْٕ ي  اى ل  أهللُ ع  م   َ اِىّ ف ق اه  أ ْوت   ْٔذُ أ ْن ٔ ْحت ا ج  م  يَّم  ف ق اه  اِنَّ أ بِّ ُِٔر  َ   س   ًِ اِى  َ

اِ   َ ا أ م ْيتُْم ِمْه م ْسبُِنْم  اِىِذك  اِنَّ أ ْطٕ ب  م   ُ يُ ِى ُْ ال ِد ُمْم ِمْه م ْسبُِنْم فُنُيُ َْ نَّ  أ 

د   َُ أ بُُ د ا  َ ذُ  ايُ أ ْحم   َ ًِ ٌ ىٍْىأً. ر  ْٕ ي  يَّّ هللاُ ع  َّّ ص  ُخالً أ تّ  اىىَّبِي ًِ : اِنَّ ر  ْٕ ق اه  فِ  َ

. ْٔث  ِذ . اىح  ِْ اِىِذ  َ اِنَّ   َ ى ذًا   َ  َ االً  يَّم  ف ق اه  : اِنَّ ِىّ م  س   َ  ًِ اِى  َ 

 “Bersumber dari Amr bin Syu‟aib dari ayahnya dari datuknya: 

Sesungguhnya ada seorang dusun datang kepada Nabi saw. dan berkata: 

“Sesungguhnya ayahku bermaksud mengambil semua hartaku”. 

Rasulullah saw. bersabda: Kamu dan juga hartamu adalah milik ayahmu. 

Sesungguhnya sebaik-baiknya makan yang kamu makan ialah dari hasil 

usahamu sendiri. Dan sesungguhnya anak-anakmu itu adalah termasuk 

dari hasil usahamu. Maka makanlah hasil usahamu itu dengan enak”. 

(HR. Ahmad dan Abu Daud)
73
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Apabila orang tua mengambil harta milik anaknya,  maka si anak  tidak 

boleh menuntut orang tuanya yang telah mengambil barangnya agar orang tua 

dapat mengembalikan barang yang diambilnya. Dan jika ternyata orang tuanya 

mengembalikan harta anaknya maka Alhamdulillah, namun jika orang tuanya 

tidak mengembalikan harta tersebut, maka itu menjadi hak orang tuanya. Hadis 

riwayat Abu Daud:  

يَّم  اِنَّ  س   َ  ًِ اِى  َ  ًِ ْٕ ي  يَّّ هللاُ ع  ُه هللاِ ص  ُْ ُس ا ع ْه ع ائِش ت  ق اى ْت : ق اه  ر  أ ْطٕ ب  م 

اِ   َ ايُ أ م يْتُْم ِمْه م ْسبُِنْم   َ ال د  ُمْم ِمْه م ْسبُِنْم. ر  َْ اِنَّ أ   َ ال د  ُمْم ِمْه م ْسبُِنْم  َْ نَّ أ 

ى ذُ ارَّ   َ فِّ ى ْفٍظ :   َ ْمس تُ.  ْٕأً. اْىخ  ْم ٌُىِ ٍِ ا ِى  ُ ا ِمْه أ ْم ُْ ًِ ف ُنيُ ُخِو ِمْه أ ْطٕ ِب م ْسبِ

ذُ.   ايُ أْحم   َ  ر 

Bersumber dari Aisyah, ia berkata: “Pernah Rasulullah saw. 

bersabda:Sesungguhnya sebaik-baiknya (makanan) yang kamu makan 

ialah usahamu sendiri, dan sesungguhnya anak-anakmu adalah 

(termasuk) dari usahamu”. (HR. Kelompok Imam Lima)
74

 

Menurut mayoritas „Ulama menyatakan bahwa orang tua yang mencuri 

harta anaknya atau sebaliknya tidak dapat dijatuhakan hukuman potong tangan, 

sebagaimana keterangan yang telah diungkapkan oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili 

yang menyatakan bahwasesungguhnya tindak pidana pencurian yang demikian 

(harta yang syubhat) bukanlah pencurian yang sempurna, karena hal tersebut 

tidak dapat dituntut oleh hukuman yang sempurna pula, dan tidak dapat 

dijatuhkan hukuman potong tangan. Orang tua yang mencuri harta anaknya 

(terus keturunan kebawah) tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan. Hal 

ini dikarenakan harta tersebut terdapat  syubhat dalam pemilikannya dan orang 

tua mendapatkan izin masuk rumah anaknya. Singkatnya tidak dijatuhkan 

hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian pada harta yang 
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terdapatsyubhat dalam kepemilikannya, hukuman had dalam syubhat inilah 

mazhab Hanafiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah.
75

 

Imam Abu Hanifah dan Tsauri menyatakan bahwa si pelaku pencurian 

harta orang lain yang masih memiliki hubungan rahim, seperti paman, kakek, 

dan sebagainya tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan. Jika si pelaku 

pencurian dijatuhkan hukuman potong tangan, hal ini akan menyebabkan 

putusnya hubungan rahim antara si pelaku pencurian dengan si pemilik barang 

yang telah dicuri, sedangkan Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk 

menjalin hubungan rahim tersebut. Dikarenakan adanya hubungan rahim antar 

si pelaku pencurian dengan si pemilik barang yang dicuri, si pelaku pencurian 

mempunyai hak untuk masuk ke rumah orang yang masih ada hubungan 

rahim.Hak itu merupakan izin dari pemilik rumah.Walaupun begitu, barang-

barang yang terdapat di dalam rumah tersebut menjadi tidak terjaga dari pencuri 

di tempat penyimpanannya.Padahal mencuri ialah si pelaku mengambil barang 

yang telah terjaga dari pandangannya dan berada di tempat penyimpanannya. 

Pendapat tersebut berbeda dengan yang telah diungkapkan oleh  Imam Malik, 

Syafi‟i, Ahmad dan Ishak menyatakan bahwa si pelaku pencurian yang mencuri 

harta orang yang masih memiliki hubungan rahim akan tetap dijatuhkan 

hukuman potong tangan. Hal ini dikarenakan hubungan rahim bukan merupakan 

syubhat terhadap harta yang ada pada si pemilik barang yang memiliki 

hubungan rahim dengannya. 

Aisyah Radhiyallahuanha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW 

bersabda:  

يَّم  اِنَّ  س   َ  ًِ اِى  َ  ًِ ْٕ ي  يَّّ هللاُ ع  ُه هللاِ ص  ُْ ُس ا ع ْه ع ائِش ت  ق اى ْت : ق اه  ر  أ ْطٕ ب  م 

اِ   َ اِنَّ أ م يْتُْم ِمْه م ْسبُِنْم   َ ال د  ُمْم ِمْه م ْسبُِنْم  َْ ايُ  نَّ أ   َ ال د  ُمْم ِمْه م ْسبُِنْم. ر  َْ أ 
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ْٕأً.  ْم ٌُىِ ٍِ ا ِى  ُ ا ِمْه أ ْم ُْ ًِ ف ُنيُ ُخِو ِمْه أ ْطٕ ِب م ْسبِ ى ذُ ارَّ  َ فِّ ى ْفٍظ :   َ ْمس تُ.  اْىخ 

ذُ.   ايُ أْحم   َ  ر 

Bersumber dari Aisyah, ia berkata: “Pernah Rasulullah saw. 

bersabda:Sesungguhnya sebaik-baiknya (makanan) yang kamu makan 

ialah usahamu sendiri, dan sesungguhnya anak-anakmu adalah 

(termasuk) dari usahamu”. (HR. Kelompok Imam Lima)
76

 

Dari uraiandua hadis di atas, sudah jelas bahwa di dalam hukum pidana 

Islam tidak dijelaskan mengenai tindak pencurian di dalam keluarga yang 

dilakukan oleh seorang suami, istri, anak, kakek, nenek, ataupun garis keturunan 

ke bawah atau ke samping.
77

 

Kemudian, pendapat mazhab Abu Hanifah, dan salah satu pendapat 

Syafi‟i serta salah satu riwayat dari Ahmad yang menyatakan bahwa istri yang 

mencuri harta suami atau sebaliknya, tidak dijatuhkan hukuman potong tangan. 

Hal ini dikarenakan harta tersebut masih terdapat syubhat berupa percampuran 

antara harta milik suami dan harta milik istri. Percampuran tersebut  

menyebabkan harta tidak terjaga dari pencuri (suami atau istri) di tempat 

penyimpanannya.
78

 

 

B. Pencurian dalam Keluarga Menurut Hukum Positif  

1. Pengertian Pencurian dalam Keluarga  

Pencurian berasal dari kata curi. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia(KBBI) kata curi berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau 

tidak sah dengan cara sembunyi-sembunyi.Sedangkan pencurian sendiri 

memiliki kata awalan pe- dan akhiran –an yang memiliki arti proses, cara 

perbuatan mencuri. Pengertian pencurian telah dijabarkan diatas. Selanjutnya,  

penjelasan pengertian keluarga. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, 

keluarga yang memiliki arti:  
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1. Ibu dan bapak  beserta anak-anaknya, seisi rumah; 

2. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; 

3. Sanak saudara; kaum kerabat; 

4. Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat  

Mengenai pencurian dalam keluarga juga diatur dalam pasal 367 KUHP 

yang berbunyi: 

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini 

adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah 

meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap 

pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.  

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau 

terpisah harta kekayaan atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, 

baik dalam garis lurus kedua, maka terhadap dua orang itu hanya 

mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena 

kejahatan.  

(3) Jika menurut lembaga matriakhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh 

orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas 

berlaku juga bagi orang itu. 
79

 

 

2. Unsur-Unsur Pencurian dalam Keluarga 

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) termuat dalam Pasal 367 Ayat (2) yang 

berbunyi:  

Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan ranjang atau 

terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau 

semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat 

kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan 

jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 

Bunyi pasal diatas menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan 

dalam kalangan keluarga. Oleh karena itu, perlu juga untuk memahami juga 

tentang sistem perkawinan yang berdasarkan pada Hukum Perdata Barat  

termuat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas 

tentang orang atau van personen sebagaimana yang termasuk dalam  Stb. 1847 
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Nomor 23. Konsep hukum perkawinan lain ataupun hukum perkawinan adat 

tidak pernah membahas tentang konsep pemisahan meja dan tempat tidur 

(scheiding van tafel en bed), konsep harta kekayaan yang terpisah, atau kesatuan 

harta benda dalam perkawinan (gemeenschap van goederen). Akan tetapi, 

konsep tersebut telah dijelaskan di dalam Hukum Perdata Barat.
80

 

Sebelum memahami makna dari Pasal 367 ayat (2) KUHP,  perlu juga 

untuk memahami makna terkandung dari “terpisah meja dan ranjang” dan kata 

“terpisah harta kekayaan”, yaitu:  

a. Terpisah meja dan ranjang 

Hal ini dapat terjadi apabila adanya perkawinan. Sedangkan makna dari 

perkawinan sebagaimana yang telah termuat di dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:  

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa. 

 Undang-Undang tersebut tidak hanya memandang sebagai suatu ikatan 

lahir saja,  tetapi  juga memandang  ikatan  bathin antara suami  dan istri untuk 

membangun suatu keluarga atau rumah tangga berlandaskan Ketuhanan Yang 

MahaEsa, sehingga  tidak akan terjadinya perceraian antara suami dan istri 

tersebut. Akan tetapi,  berdasarkan pada Pasal 199 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata,perkawinan tersebut dapat juga bubar disebabkan olehempat 

hal, yaitu :  

1. Karena kematian  

2. Karena tidak ada di tempat suami atau istri selama 10 tahun 

3. Karena putusan hakim 

4. Karena perceraian.  

Mengenai pemutusan perkawinan tersebut terdapat beberapa pandangan. 

Pada dasarnya terdapat dua golongan, yaitu:  
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a. Golongan yang menyatakan bahwa pemutusan perkawinan tidak dapat 

dilakukan, apabila suami istri tersebut masih hidup. Dengan kata lain, 

pemutusan perkawinan hanya terjadi jika salah satu dari suami atau istri 

meninggal dunia.  

b. Golongan yang menyatakan bahwa pemutusan perkawinan dapat dilakukan 

dikarenakan beberapa faktor yang membuat keburukan jikaperkawinan ini 

dilanjutkan, seperti: menyakitkan hati, menghambat pendidikan anak.  

Dengan demikian, jika memperhatikan pendapat dua golongan diatas, 

maka pembentuk undang-undang menggandakan suatu “bentuk antara” yang 

tidak melarang atau membebaskan pemutusan perkawinan, dengan 

kemungkinan menggandakan kemungkinan untuk adanya lembaga pemisahan 

meja dan tempat tidur sebagai bentuk antara untuk melakukan perceraian dalam 

waktu yang lama.  

 Suami istri ini belum dikatakan bercerai, tetapi mereka hidup serumah 

dengan meja makan dan tempat tidur yang terpisah.
81

 

 Ada tiga syarat yang harus terpenuhi, jika ingin melakukan pemutusan 

perkawinan setelah adanya pemisahan meja dan tempat tidur, yaitu:  

1. Harus adanya putusan hakim mengenai perpisahan meja dan perpisahan 

ranjang dengan alasan apapun; 

2. Harus sudah berpisah selama lima tahun tanpa ada rukun kembali; 

3. Suami istri yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut.  

 

b. Terpisah harta kekayaan 

Berdasarkan hukum perdata barat, Kesatuan harta benda dalam 

perkawinan sudah menjadi suatu prinsip.Akan tetapi, prinsip tersebut dapat juga 

tidak diikuti dengan syarat membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian 

kawin (huwelijkse voorwaarden). Pengertian perjanjian perkawinan adalah 

suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh suami istri dihadapan penjabat Catatan 
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Sipil sebelum adanya perkawinan diadakan yang isi menyatakan bahwa harta 

benda yang dibawa dan diperoleh selama perkawinan tidak menjadi harta 

bersama, akan tetapi tetapi dikuasai oleh masing-masing individu. Sehingga 

perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan masih berlangsung. 

Jika kita melihat hukum perkawinan nasional yang termuat dalam Pasal 

35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mirip dengan 

sistem hukum yang dianut oleh hukum perdata barat. Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:  

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama 

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

Dengan demikian, Undang-Undang diatas membagi harta benda menjadi 

dua macam, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan harta  

benda yang bukan diperoleh selama perkawinan. 
82

 

Mengenai perjanjian perkawinan termuat dalam Pasal 29 Undang-

Undang  Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:  

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah 

pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis 

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana 

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut. 

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama, dan kesusilaan.  

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah 

dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

 

Pembentuk undang-undang tidak menentukan secara batasan mengenai 

isi dari perjanjian perkawinan. Ini merupakan prinsip yang dianut oleh sistem 
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hukum perjanjian, bahwa orang boleh membuat perjanjian apa saja dan 

berisikan apa saja dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang 

kesusilaan dan moral yang baik. Undang-undang Perkawinan juga 

menambahkan unsur agama merupakan suatu perjanjian perkawinan tidak boleh 

bertentangan dengan agama.
83

 

 Selanjutnya, unsur yang terdapat di dalam Pasal 376 Ayat (2) KUHP, 

yang berbunyi: 

 Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjangatau terpisah 

harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik 

dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka 

terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada 

pengaduan yang terkena kejahatan. 

 Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP 

adalah sebagai berikut:  

1. Suami atau istri yang melakukan pencurian dalam keluarga berada dalam 

status pisah  meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan mereka. 

2. Seseorang yang melakukan pencurian dalam keluarga adalah keluarga 

sedarah atau semenda, baik dalam garis  lurus maupun garis menyimpang 

derajat kedua. 

3. Penuntutan hanya dapat dilakukan, apabila ada pengaduan yang terkena 

kejahatan. 

Suami atau istri yang melakukan pencurian dalam keluarga ini berada 

dalam status pisah meja dan tempat tidur dengan pasangannya, atau harta 

kekayaan dari suami atau istri dimaksud terpisah satu dengan yang lain. Hal ini 

menjadi syarat alternatif, artinya salah satu apakah pisah meja dan tempat tidur 

atau pisah harta kekayaan dan bukan keduanya.Dalam hal ini, maka pencurian 

dalam keluarga hanya dituntut jika ada pengaduan dari suami atau istri yang 

menjadi korban. Misalnya, jika suami melakukan pencurian, maka si istri yang 
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menjadi korban yang  harus melakukan pengaduan. Demikian juga sebaliknya.  

Tanpa ada pengaduan yang dilakukan, maka tidak akan ada penuntutan. Hal ini 

dikarenakan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan merupakan syarat 

penuntutan. Demikian juga  jika pencurian dalam keluarga adalah keluarga 

semenda atau sedarah, baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat 

kedua , yaitu: 

1. Keatas berupa bapak, kakek, nenek.  

2. Kebawah berupa anak dan cucu. 

Bapak atau ibu dan anak adalah derajat pertama, sedangkan kakek dan 

cucu merupakan derajat kedua dalam garis lurus.Sedangkan saudara semenda 

atau saudara dalam garis menyimpang derajat kedua adalah saudara laki-laki, 

saudara perempuan, saudara ibu, dan saudara bapak baik laki-laki maupun 

perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara (keponakan).Orang-

orang yang disebut ini, apabila melakukan pencurian dalam keluarga hanya 

dapat dituntut apabila adapengaduan dari pihak yang merasa 

dirugikan.Misalnya, dalam suatu keluarga terjadi pencurian yang dilakukan oleh 

anak dari suatu keluarga. Disini yang berhak melakukan pengaduan adalah ayah 

dan ibu atau suami istri yang menjadi korban dan karena mereka yang 

mengalami kerugian yang diakibatkan karena perbuatan pelaku 

pencurian,mereka yang menginginkan agar pelaku  tersebut dilakukan 

penuntutan, maka yang berhak ayah dan ibu atau suami istri tersebut yang 

berhak melakukan pengaduan.
84

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, delik aduanada dua macam, 

yaitu:  

a. Delik aduan yang bersifat absolut, yaitu delik yanghanya selalu diajukan 

apabila ada pengaduan, seperti yang termuat Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310, 322, 332, dan 369. 

                                                             
84

 Butje Tampi, “Tindak Pidana Pencurian ..., hlm. 8-10. 



46 
 

 

 

Dalam hal ini pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga 

permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi:  

“...saya minta agar peristiwan ini dituntut”. 

Dikarenakan yang dituntut itu adalah peristiwanya, maka semua yang 

terkait (melakukan, membujuk, membantu)  dalam peristiwa tersebut harus 

dituntut. Jadi, delik aduan ini tidak dapat dibelah. Misalnya, seorang suami 

apabila ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (pasal 284 

KUHP) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki agar 

laki-laki yang telah berzina dengan istrinya tersebut dituntut, tetap terhadap 

istrinya (karena ia masih cinta), jangan dilakukan penuntutan. 

b. Delik aduan yang bersfiat relatif, yaitu delik-delik yang biasanya bukan 

merupakan delik aduan. Akan tetapi, jika tindak pidana dilakukan oleh sanak 

keluarga yang ditentukan dalam pasal 367 KUHP, lalu menjadi delik aduan. 

Delik aduan ini termuat dalam KUHP pada pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 

404, dan 411. Dalam hal ini pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut 

peristiwanya. Akan tetapi, untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam 

peristiwa tersebut, jadi delik ini dapat dibelah. Misalnya, dua anak yaitu A 

dan B yang mencuri barang milik ayahnya (Pasal 362 KUHP). Dapat 

mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua anak tersebut. 

Misalnya, yang dituntut adalah A, sehingga B tidak dituntut. Permintaan 

menuntut dalam pengaduannya harus bersembunyi. Dan pengaduan tersebut 

berbunyi:  

“... saya meminta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.
85 
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Dengan menggunakan kriteria ini, maka delik aduan yang termuat dalam 

Pasal 367 Ayat(2) KUHP adalah jenis delik aduan relatif, karena pengaduan 

yang dilakukan oleh korban ditujukan kepada orang yang melakukan tindak 

pidana pencurian dalam keluarga. Misalnya, suami istri atau yang berada dalam 

status pisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan, atau keluarga 

sedarah atau  keluarga semendabaik dalam garis I. 

 

3. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga  

Dalam hukum positif, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Penjelasan mengenai tindak pidana pencurian 

dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang berbunyi:  

Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang  lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.  

Bunyi  Pasal 362 KUHP diatas, mejelaskan secara umum mengenai 

definisi pencurian, yaitu sebagai suatu perbuatan berupa tindak pidana yang 

dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan cara mengambil barang milik orang 

lain dan melawan hukum. Tujuan pengambilan barang tersebut dengan cara 

melawan hukum ialah  untuk dikuasai atau dimiliki, artinya bahwa barang yang 

diambilnya tersebut bukan kekuasaanya. Oleh karena itu, si pelaku  dijatuhkan 

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sembilan ratus rupiah.
86

 

Apabila barang tersebut merupakan barang yang berada di bawah 

kekuasaannya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana 

pencurian melainkan tindak pidana penggelapan.
87

Apabila pencurian tersebut 
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dibarengi dengan kekerasan terhadap korban, maka pencurian ini disebut 

pencurian dengan kualifikasikan (gequalificeerde deifstal) atau pencurian 

khusus dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih 

berat dan diancam dengan hukuman maksimum penjara lebih dari lima tahun 

dari Pasal 362 KUHP dan pencurian ini pun diatur dalam buku II KUHP bab 

XXII dan perumusan mengenai hukuman serta unsurnya dijelaskan dalam Pasal 

365 Ayat (1) yang berbunyi: 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 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-barang yang dicuri.
88

 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan tindak 

pencurian dalam keluarga yang diartikan sebagai pelaku pencurian yang 

dilakukan oleh ayah terhadap anaknya ataupun sebaliknya, pencurian yang 

dilakukan oleh anak terhadap ayahnya, seperti yang terdapat dalam Pasal 367 

Ayat (2) KUHP yang berbunyi:  

Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang dan atau 

terpisah harta, kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau 

semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat 

kedua maka terhadap orang lain hanya mungkin diadakan penuntutan 

jika ada pengaduanyang terkena kejahatan.  

Bunyi Pasal 367 Ayat (2) KUHP diatas, menjelaskan secara umum 

mengenai definisi tindak pidana pencurian dalam keluarga, bahkan pasal 

tersebut juga menyebutkan penuntutan terhadap tersangka dapat dilakukan 

apabila terdapat pengaduan yang dilakukan oleh korban kepada pihak 

kepolisian. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menjelaskan minimum bahkan 
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maksimum ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam 

keluarga, bahkan kadar barang yang dicuri oleh pencuri pun tidak disebutkan 

secara detail.  
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BAB TIGA 

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM 

KELUARGA MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 

2008 

 

A. Penyelesaian Perkara Pencurian Dalam Keluarga Menurut Qanun 

Aceh Nomor 9 Tahun 2008 

Salah satu Qanun yang diberlakukan di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 

9 Tahun 2008 yang membahas tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat 

Istiadat. Qanun tersebut termuat dalam  10 BAB yang terdiri dari: 1) BAB I 

yang membahas tentang Ketentuan Umum yang tercantum dalam Pasal 1; 2) 

BAB II yang membahas tentang Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengembangan 

Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang tercantum dalam Pasal 2; 3) BAB III 

yang membahas tentang Asas, Maksud dan Tujuan yang tercantum dalam Pasal 

3 sampai dengan Pasal 5; 4) BAB IV yang membahas tentang Tannggungjawab 

dalam Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang 

tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8; 5) BAB V yang membahas 

tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Adat dan Adat 

Istiadat yang tercantum dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12; 6) BAB VI yang 

membahastentang Penyelesaian Persengketaan/Perselisihan yang tercantum 

dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15; 7) BAB VII yang membahas tentang 

Bentuk-Bentuk Sanksi Adat yang tercantum dalam Pasal 16; 8) BAB VIII yang 

membahas tentang Pembiayaan yang tercantum dalam Pasal 17; 9) BAB IX 

yang membahas tentang Ketentuan Peralihan yang tercantum dalam Pasal 18 

dan Pasal 19; 10) BAB X yang membahas tentang Ketentuan Penutup yang 

tercantum dalam Pasal20 dan Pasal 21. 
89
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Pasal 13 Ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menegaskan bahwa ada 

18 (delapan belas) perkara yang dapat diselesaikan melalui Hukum Adat yang 

terdiri dari: 

a. Perselisihan dalam rumah tangga; 

b. Sengketa antara keluarga yang  berkaitan dengan faraidh;  

c. Perselisihan antarwarga; 

d. Khalwat atau mesum; 

e. Perselisihan tentang hak milik; 

f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); 

g. Perselisihan Harta Sehareukat; 

h. Pencurian Ringan; 

i. Pencurian ternak peliharaan; 

j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan; 

k. Persengketaan di laut; 

l. Persengketaan dipasar; 

m. Penganiayaan ringan; 

n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); 

o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan  pencemaran nama baik; 

p. Pencemaran lingkungan (skala kecil); 

q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan  

r. Perselisihan-perselisihan yang melanggar adat dan adat istiadat. 
90

 

Dalam Qanun tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian 

tindak pidana pencurian, melainkan hanya menyebutkan perkara yang dapat 

diselesaikan secara hukum adat.Akan tetapi, di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana tidak hanya membahas mengenai definisi tindak pidana 

pencurian biasa, tetapi juga menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian 

dalam keluarga. 
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Definisi pencurian secara etimologi terdiri dari awalan pe- dan akhiran –

an yang mempunyai makna bahwa suatu proses atau cara yang dilakukan untuk 

mencapai suatu perbuatan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencurian 

merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencuri.
91

  Sedangkan, 

secara terminologi, Daryanto berpendapat bahwa Pencurian merupakan suatu 

perbuatan yang mengambil bukan hak miliknya (hak orang lain) tanpa diketahui 

pemiliknya, ke dalam rumah dan mengambil barang serta membawa kabur 

barang tersebut. Adapun pendapat dari Dendy Sugono yang memberikan 

pendapatnya yang menjelaskan definisi mencuri berdasarkan cara perbuatan itu 

dilakukan, yaitu suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain atau 

dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.  

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian adalah 

suatu pebuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan cara 

sembunyi-sembunyi saat memasuki rumah pemilik barang tersebut dan 

membawanya kabur dengan maksud untuk menguasai barang tersebut atau 

memindahkan hak milik barang tersebut yang semula bukan miliknya diubah 

menjadi hak miliknya. 

Untuk penyelesaian perkara yang tertera dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf f 

diatur dalam  17Ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang 

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat. Dalam Pasal 17 

Ayat (2) yang menyatakan bahwa : 
92

 

Proses penyelesaian sengketa secara umum terdiri dari:  

a. Penerimaan laporan/pengaduan 

b. Perlindungan para pihak  

c. Koordinasi dan gelar perkara (pembahasan perkara) di tingkat 

perangkat Gampong atau nama lain  

d. Pemanggilan pelapor, korban, pelaku serta penelusuran duduk perkara 

e. Pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat 

kejadian 
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f. Penentuan keputusan penyelesaian kasus  

g. Mediasi dan lobi para pihak  

h. Sidang adat dan rapat pengambilan keputusan  

i. Penyampaian atau pengumuman keputusan  

j. Penandatanganan lembar berita acara penyelesaian peradilan adat 

(oleh para pihak, para saksi, anggota majelis, peradilan adat) 

k. Pelaksanaan putusan dan pemulihan, dan  

l. Pengajuan ke tingkat mukim atau polisi.  

 

Pengadilan adat, dalam menyelesaikan perkara harus menganut prinsip 

murah, mudah dan cepat. Oleh karena itu, Pasal 17 Ayat (3) sampai dengan ayat 

(9) mengatur batasan jumlah hari penanganan perkara ditiap tingkat Pengadilan, 

hingga kondisi yang bagaimana sebuah perkara adat masuk ke aparat penegak 

hukum (kepolisian).  

Pengadilan adat gampong wajib segera menangani perkara paling lama 3 

hari setelah kejadian atau menerima laporan perkara. apabila jangka waktu 3 

hari tidak ditangani, maka para pihak yang terkait berhak membawa perkara 

mereka ke Pengadilan Adat Mukim. Apabila dalam jangka waktu 3 hari 

menerima laporan, Pengadilan Adat Mukim tidak menangani perkara,, maka 

para pihak dapat mengajukan perkara ke pihak Kepolisian. 
93

  

 

B. Penyelesaian Perkara Pencurian Dalam Keluarga Menurut Qanun 

Nomor 8 Dan Hukum Pidana Islam 

Secara rinci tindak  pidana ini, diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Penjelasan mengenai tindak pidana pencurian dijelaskan dalam 

BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:  

Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang  lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah 

.  
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Bunyi pasal diatas, mejelaskan secara umum mengenai definisi 

pencurian, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih 

dengan cara mengambil barang milik orang lain serta adanya niat melawan 

hukum. Tujuan pengambilan barang  untuk dikuasai atau dimiliki secara 

melawan hukum, artinya bahwa barang yang diambilnya tersebut bukan 

kekuasaanya. Akan tetapi, apabila barang tersebut merupakan barang miliknya 

atau barang yang berada di bawah kekuasaannya maka perbuatan tersebut tidak 

dapat dikatakantindakpidana pencurian melainkan tindak pidana penggelapan.
94

 

Apabila pencurian tersebut dibarengi dengan kekerasan terhadap korban, 

maka pencurian ini disebut pencurian dengan kualifikasikan (gequalificeerde 

deifstal) atau pencurian khusus dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu 

sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman maksimum penjara 

lebih dari lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan pencurian ini pun diatur dalam 

buku II KUHP bab XXII dan perumusan mengenai hukuman serta unsurnya 

dijelaskan dalam Pasal 365 Ayat (1).
95

 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan tindak 

pencurian yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya ataupun sebaliknya, 

pencurian yang dilakukan oleh anak terhadap ayahnya, seperti yang terdapat 

dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:  

Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang dan atau 

terpisah harta, kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau 

semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat 

kedua maka terhadap orang lain hanya mungkin diadakan penuntutan 

jika ada pengaduanyang terkena kejahatan. 

Bunyi Pasal 367 Ayat (2) KUHP diatas, menjelaskan secara umum 

mengenai definisi tindak pidana pencurian dalam keluarga, bahkan pasal 

tersebut juga menyebutkan penuntutan terhadap tersangka dapat dilakukan 

apabila terdapat pengaduan yang dilakukan oleh korban kepada pihak 
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kepolisian. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menjelaskan minimum bahkan 

maksimum ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam 

keluarga, bahkan kadar barang yang dicuri oleh pencuri pun tidak disebutkan 

secara detail.  

Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan 

Adat dan Adat Istiadat menyebutkan perkara pencurian dalam keluarga yang 

dapat diselesaikan secara adat hanya pencurian ringan. Hal ini dapat dilihat 

dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf (f) yang berbunyi:  

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: Pencurian dalam 

keluarga (pencurian ringan) 

 

Bunyi pasal di atas dapat diartikan sebagai pencurian yang terjadi 

didalam lingkungan keluarga atau pelaku pencurian merupakan suatu anggota 

keluarga, maka dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Akan tetapi, tindak 

pidana pencurian yang terjadi di kalangan keluarga tersebut dikategorikan 

dalam pencurian ringan. Apabila pencurian tersebut dikategorikan dalam 

pencurian besar, maka penyelesaian kasus tersebut diselesaikan melalui hukum 

positif yang termuat dalam Pasal 367 Ayat (2). Akan tetapi, Qanun Aceh 

tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai ancaman hukuman yang 

diberikan kepada pelaku pencurian dalam keluarga. Akan tetapi, dalam Qanun 

tersebut hanya menyebutkan 11 bentuk ancaman pidana yang diberikan kepada 

pelanggar Qanun Aceh tersebut. 

Setiap tindak pidana terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar 

seseorang yang telah melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam  suatu 

peraturan dapat dijatuhkan sanksi /hukuman sesuai aturan yang berlaku. Apabila 

tidak terpenuhi unsur tindak pidana tersebut, maka pelaku dijatuhkan hukuman 

percobaan. Sementara itu, terkait dengan definisi percobaan, R. Soesilo 

menjelaskan bahwa menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang 

dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. 
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Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; 

hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.
96

 

Apabila kita merujuk pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa seseorang dihukum, jika terpenuhi unsur suatu tindak pidana.Pencurian 

dalam keluarga juga merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhkan 

hukuman bagi pelaku sesuai aturan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. 

Akan tetapi, jika tidak terpenuhi unsur yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 

9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka pelaku tersebut 

dijatuhkan hukuman berdasarkan hukum pidana yang terdapat di dalam Pasal 

367 ayat (2) KUHP.  

Dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf (f)  yang berbunyi:  

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: Pencurian dalam 

keluarga (pencurian ringan). 

Jika melihat bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa hanya pencurian 

ringan yang terjadi di dalam keluarga yang dapat diselesaikan melalui peradilan 

adat gampong.Dalam Qanun tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai 

unsur yang terkandung.Oleh karena itu, kita dapat melihat unsur tersebut di 

dalam KUHP maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Pasal 367 Ayat (2) KUHP, 

alangkah baiknyajika kita lebih dahulu memahami kadar yang dapat 

dikategorikan dalam pencurian ringan yang terdapat dalam Pasal 364 yang 

berbunyi:  

 Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, 

begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Ayat (5), 

apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 

yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua 

puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana 
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penjara paling lama tiga bula atau pidana denda paling banyak dua ratus 

lima puluh rupiah. 

Berdasarkan pada Pasal 364 KUHP yang telah disebutkan diatas, maka 

unsur-unsur pidana pencurian yang dikategorikan dalam pencurian ringan, 

yaitu:  

1. Pencurian dalam bentuk pokok (terdapat dalam Pasal 362); 

2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama 

(terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4); 

3. Pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau 

memanjat, dengananak kunci, perintah atau seragam palsu (terdapat dalam 

Pasal 363 Ayat (1) butir ke-5); 

4. Tidak dilakukan di dalam sebuah rumah; 

5. Tidak dilakukan di dalam perkarangan tertutup ;  

6. Apabila  barang yang dicurinya  tidak lebih dari  dua ratus lima puluh 

rupiah.
97

 

Kategori yang terdapat pada pion pertama, yaitu pencurian dalam bentuk 

pokok yang  yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :  

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 

Dalam pasal tersebut terkandung beberapa unsur, yaitu: 

1. Unsur obyektif yang terkandung dalam pasal tersebut ada 3, yaitu : 

(1) Mengambil  
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Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting dalam tindak pidana 

pencurian yang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bermaksud untuk 

membawa suatu barang di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. 

(2) Barang  

Unsur ini pada awalnya dimaknai sebagai benda yang berharga, 

bergerak atau berwujud.Akan tetapi, seiring perkembangan zaman barang 

juga termasuk ke dalam benda yang tidak bergerak, dan tidak berwujud, 

seperti listrik. 

(3) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.  

Unsur ini memiliki makna bahwa barang yang diambil merupakan 

barang yang ada pemiliknya.
98

 

2. Unsur subyektif  yang terkandung dalam pasal tersebut ada 3, yaitu:   

(1) Dengan maksud 

Istilah ini terlihat dalam bentuk kehendak, atau tujuan pelaku 

melakukan tindak pidana pencurian untuk memilik barang tersebut secara 

melawan hukum. 

(2) Untuk memiliki  

Barang tersebut diambil dengan maksud untuk menguasai dan 

memilikinya secara penuh, hal ini terlihat ketika  barang tersebut berada dii 

tangan pelaku.  

(3) Secara melawan hukum  

Yakni merupakan suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang yang 

diinginkanyang bukan merupakan hak atau kekuasaannya sendiri dari si 

pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang  diambilnya merupakan bukan 

miliknya. 
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Kepemilikan barang  jika belum nyata dan mutlak  berpindah ke 

tangan orang lain atau pelaku, maka tindak pidana pencurian ini belum 

dinyatakan terjadi, maka tindak pidana pencurian ini dikategorikan sebagai 

percobaan tindak pidana pencurian. Barang yang hendak pelaku ambil tidak 

mesti seluruhnya bukan milik orang lain.Akan tetapi, cukup dengan 

sebahagiannya saja yang sebagian itu merupakan hak milik orang lain.
99

 

Kategori yang terdapat dalam poin kedua, yaitu Pencurian yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang terdapat dalam 

Pasal 364 Ayat (1) butir ke-4. Hal ini dimaknai dengan tindakan pencurian 

tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan 

dalam hal ini, antara pencuri yang satu dengan yang lain saling membantu untuk 

melakukan pencurian.  

Kategori  yang terdapat dalam poin ketiga, yaitu Pencurian yang 

dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak 

kunci, perintah atau seragam palsu yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) Butir 

ke-5 yang di dalamnya terdapat 6 unsur, yaitu:  

1. Membongkar 

Kartanegara  berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istilah 

membongkar adalah suatu perbuatan pengerusakan terhadap suatu benda. 

Seperti, melepas jendela atau pintu rumah, melubangi  dinding sampai terdapat 

kerusakan besar, pecah atau patah. Sementara itu, Koeswadji berpendapat 

bahwa membongkar adalah suatu perbuatan kekerasan yang mengakibatkan 

putusnya suatu kesatuan sesuatu barang atau kesatuan buatan barang tersebut. 

2. Merusak  

Kartanegara memberikan pandangan yang sama dengan definisi 

“membongkar”, yaitu sebagai suatu perbuatan pengerusakan terhadap suatu 

benda. Akan tetapi, terdapat perbedaan kerusakan barang yang dialami, yaitu 
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kerusakan barang yang dibongkar relatif  lebih besar  mengalami kerusakan 

daripada barang yang dirusak. Dengan demikian mengenai definisi kedua istilah 

tersebut tetap sama, hanya saja dampak kerusakan yang ditimbulkan membuat 

keduanya berbeda. Hal ini sangat tergantung pada penilai hakim terhadap fakta 

yang terjadi di tempat terjadinya perkara (TKP).
100

 

3. Memanjat  

Kata memanjat merupakan kata yang sudah dikenal secara umum di 

kalangan masyarakat. Istilah memanjat yang dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-5 

memiliki pengertian yang sama seperti yang sudah sering disebut dikalangan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, memanjat pohon, memanjat 

tebing.Akan tetapi, pengertian tersebut diperluas oleh ketentuan Pasal 99 

KUHP. Pasal 99 KUHP yang berbuyi:  

Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang 

memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui 

lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga dengan 

menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. 

 

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 99 KUHP kata memanjat memiliki 

makna bahwa memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tapi melalui lubang 

terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang dalam 

perbaikan, lubang mana tidak digunakan untuk memasuki rumah; memasuki 

rumah dengan menggali lubang di dalam tanah disebut dengan istilah 

menggasir; memasuki  rumah dengan melalui saluran air atau parit yang 

mengelilingi rumah tersebut sebagai penutup.  

4. Anak kunci palsu  

Definisi anak kunci palsu dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 

100 KUHP yang berbunyi:  

Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakasyang 

dimaksud untuk membuka kunci. 
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Berdasarkan bunyi pasal diatas, definisi anak kunci palsu meliputi 

benda-benda, seperti: kawat, paku, obeng, dan benda lain yang dapat digunakan 

sebagai alat pembuka slot kunci. 
101

 

5. Perintah Palsu 

Definisi mengenai perintah palsu tidak dijelaskan di dalam undang-

undang.Akan tetapi, definisi tersebut dapat dilihat dari yurisprudensi. Menurut 

yurisprudensi yang menyatakan bahwa perintah palsu yang berkaitan dengan  

perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan perkarangan 

orang lain. Sementara itu, beberapa pakar hukum menafsirkan istilah perintah 

palsu dengan berbagai batasan, yaitu:  

1) Mochammad Anwar menyatakan bahwa perintah palsu yaitu suatu 

perintah palsu yang terlihat seperti surat perintah asli dan seakan-akan 

dikelurkan oleh yang berwenang untuk membuatnya berdasarkan 

peraturan yang sah.  

2) R. Soesilo menyatakan bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang 

terlihat seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang 

berwajib, tetapi sebenarnya bukan.  

6. Pakaian pejabat atau seragam palsu 

Pengertian seragam palsu adalah seragam yang dikenakan oleh orang 

yang tidak berhak akan seragam tersebut. Seperti seseorang yang mengenakan 

pakaian seragam TNI, akan tetapi seseorang tersebut bukan merupakan anggota 

TNI. Hal itu ia lakukan agar dapat dipersilahkan memasuki rumah korban.  

Kategori yang terdapat dalam poin keempat, yaitu pencurian yang 

dilakukan tidak di dalam sebuah rumah. Tindak pidana yang dilakukan oleh 

pelaku bukan tempat tinggal atau sebuah bangunan yang bisa digunakan sebagai 

tempat peristirahatan bagi orang lain.  
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Kategori yang terdapat dalam poin kelima, yaitu pencurian tidak 

dilakukan di dalam perkarangan tertutup.Hal ini diartikan dengan tindak pidana 

yang sedang dilakukan tidak berada di perkarangan atau halaman tertutup yang 

berada diluar rumah.
102

 

Kategori yang terdapat dalam poin keenam, yaitu barang yang dicurinya  

tiidak lebih dari  dua ratus lima puluh rupiah. Hal ini menjelaskan bahwa barang 

yang diambil oleh pelaku tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Akan 

tetapi, nominal yang ditetapkan dalam aturan tersebut tidak sesuai dengan 

nominal mata uang yang telah berlaku zaman sekarang. Oleh karena itu, kita 

harus merujuk kepada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2012  yang berbunyi:  

Kata-kata „dua ratus lima puluh rupiah‟ dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 

407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,-00 (Dua Juta 

Lima Ratus Ribu Rupiah). 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nominal barang yang dapat 

dikategorikan dalam pencurian ringan ialah barang yang dicuri tidak lebih dari 

Rp. 2.500.000,-00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Apabila nominal barang 

yang dicuri melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.Maka pelaku diancam 

pidana pencurian biasa atau pencurian berat.
103

 

Selanjutnya untuk memahami makna yang terkandung dalam Pasal 13 

Ayat (1) huruf (f)  Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan 

Adat Istiadat, kita juga perlu untuk memahami makna yang terkandung Pasal 

367 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:  

Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan ranjang atau 

terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau 

semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat 

kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan 

jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 
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Bunyi pasal diatas menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan 

dalam kalangan keluarga. Oleh karena itu, perlu juga untuk memahami juga 

tentang sistem perkawinan berdasarkan pada Hukum Perdata Barat yang 

termuat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas 

tentang orang atau van personen sebagaimana yang termasuk dalam  Stb. 1847 

Nomor 23. Konsep hukum perkawinan lain ataupun hukum perkawinan adat 

tidak pernah membahas tentang konsep pemisahan meja dan tempat tidur 

(scheiding van tafel en bed), konsep harta kekayaan yang terpisah, atau kesatuan 

harta benda dalam perkawinan (gemeenschap van goederen). Akan tetapi, 

konsep tersebut telah dijelaskan di dalam Hukum Perdata Barat.
104

 

Sebelum memahami makna dari Pasal 367 ayat (2) KUHP,  perlu juga 

untuk memahami makna terkandung dari “terpisah meja dan ranjang” dan kata 

“terpisah harta kekayaan”, yaitu:  

a. Terpisah meja dan ranjang 

Hal ini dapat terjadi apabila adanya perkawinan. Sedangkan makna dari 

perkawinan sebagaimana yang telah termuat di dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:  

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

KetuhananYang Maha Esa.  

 Undang-Undang tersebut tidak hanya memandang sebagai suatu ikatan 

lahir saja,  tetapi  juga memandang  ikatan  bathin antara suami  dan istri untuk 

membangun suatu keluarga atau rumah tangga berlandaskan Ketuhanan Yang 

MahaEsa, sehingga  tidak akan terjadinya perceraian antara suami dan istri 

tersebut. Akan tetapi,  berdasarkan pada Pasal 199 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata,perkawinan tersebut dapat juga bubar disebabkan olehempat 

hal, yaitu :  
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1. Karena kematian  

2. Karena tidak ada di tempat suami atau isteri selama 10 tahun 

3. Karena putusan hakim 

4. Karena perceraian.
105

 

Mengenai pemutusan perkawinan tersebut terdapat beberapa pandangan. 

Pada dasarnya terdapat dua golongan, yaitu:  

1. Golongan yang menyatakan bahwa pemutusan perkawinan tidak dapat 

dilakukan, apabila suami istri tersebut masih hidup. Dengan kata lain, 

pemutusan perkawinan hanya terjadi jika salah satu dari suami atau istri 

meninggal dunia.  

2. Golongan yang menyatakan bahwa pemutusan perkawinan dapat dilakukan 

dikarenakan beberapa faktor yang membuat keburukan jikan perkawinan ini 

dilanjutkan, seperti: menyakitkan hati, menghambat pendidikan anak.  

Dengan demikian, jika memperhatikan pendapat dua golongan diatas, 

maka pembentuk undang-undang menggandakan suatu “bentuk antara”yang 

tidak melarang atau membebaskan pemutusan perkawinan, dengan 

kemungkinan menggandakan kemungkinan untuk adanya lembaga pemisahan 

meja dan tempat tidur sebagai bentuk antara untuk melakukan perceraian dalam 

waktu yang lama.  

 Suami istri ini belum dikatakan bercerai, tetapi mereka hidup serumah 

dengan meja makan dan tempat tidur yang terpisah. 

 Ada tiga syarat yang harus terpenuhi, jika ingin melakukan pemutusan 

perkawinan setelah adanya pemisahan meja dan tempat tidur, yaitu:  

a. Harus adanya putusan hakim mengenai perpisahan meja dan perpisahan 

ranjang dengan alasan apapun; 

b. Harus sudah berpisah selama lima tahun tanpa ada rukun kembali; 

c. Suami istri yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut.  
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d. Terpisah harta kekayaan. 

Berdasarkan hukum perdata barat, kesatuan harta benda dalam 

perkawinan sudah menjadi suatu prinsip. Akan tetapi, prinsip tersebut dapat 

juga tidak diikuti dengan syarat membuat perjanjian.yang disebut dengan 

perjanjian kawin (huwelijkse voorwaarden). Pengertian perjanjian perkawinan 

adalah suatu perjanjian yang yang dilaksanakan oleh suami istri dihadapan 

penjabat Catatan Sipil sebelum adanya perkawinan diadakan yang isi 

menyatakan bahwa harta benda yang dibawa dan diperoleh selama perkawinan 

tidak menjadi harta bersama, akan tetapi tetapi dikuasai oleh masing-masing 

individu. Sehingga perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan 

masih berlangsung. 

Jika kita melihat hukum perkawinan nasional yang termuat dalam Pasal 

35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mirip dengan 

sistem hukum yang dianut oleh hukum perdata barat. Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:  

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama 

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

Dengan demikian, Undang-Undang diatas membagi harta benda menjadi 

dua macam, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan harta  

benda yang bukan diperoleh selama perkawinan. 
106

 

Mengenai perjanjian perkawinan termuat dalam Pasal 29 Undang-

Undang  Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:  

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah 

pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis 

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana 
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isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut. 

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama, dan kesusilaan.  

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah 

dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

Pembentuk Undang-Undang tidak menentukan secara batasan mengenai 

isi dari perjanjian perkawinan. Ini merupakan prinsip yang dianut oleh sistem 

hukum perjanjian, bahwa orang boleh membuat perjanjian apa saja dan 

berisikan apa saja dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

kesusilaan dan moral yang baik. Undang-Undang Perkawinan juga 

menambahkan unsur agama merupakan suatu perjanjian perkawinan tidak boleh 

bertentangan dengan agama.
107

 

 Selanjutnya, unsur yang terdapat di dalam Pasal 376 Ayat (2) KUHP, 

yang berbunyi: 

 Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjangatau terpisah 

harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik 

dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka 

terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada 

pengaduan yang terkena kejahatan. 

 Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP 

adalah sebagai berikut:  

(1) Suami atau istri yang melakukan pencurian dalam keluarga berada 

dalam status pisah  meja dan tempat tidur atau terpisah harta 

kekayaan mereka. 

(2) Seseorang yang melakukan pencurian dalam keluarga adalah 

keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis  lurus maupun garis 

menyimpang derajat kedua. 

(3) Penututan hanya dapat dilakukan, apabila ada pengaduan yang 

terkena kejahatan. 
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Suami atau istri yang melakukan pencurian dalam keluarga ini berada 

dalam status pisah meja dan tempat tidur dengan pasangannya, atau harta 

kekayaan dari suami atau istri dimaksud terpisah satu dengan yang lain. Hal ini 

menjadi syarat alternatif, artinya salah satu apakah pisah meja dan tempat tidur 

atau pisah harta kekayaan dan bukan keduanya.Dalam hal ini, maka pencurian 

dalam keluarga hanya dituntut jika ada pengaduan dari suami atau istri yang 

menjadi korban. Misalnya, jika suami melakukan pencurian, maka si istri yang 

menjadi korban yang  harus melakukan pengaduan. Demikian juga sebaliknya,  

Tanpa ada pengaduan yang dilakukan, maka tidak akan ada penuntutan. Hal ini 

dikarenakan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan merupakan syarat 

penuntutan. Demikian juga  jika pencurian dalam keluarga adalah keluarga 

semenda atau sedarah, baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat 

kedua , yaitu: 

1. Keatas berupa bapak, kakek, nenek.  

2. Kebawah berupa anak dan cucu. 

Bapak atau ibu dan anak adalah derajat pertama, sedangkan kakek dan 

cucu merupakan derajat kedua dalam garis lurus.Sedangkan saudara semenda 

atau saudara dalam garis menyimpang derajat kedua adalah saudara laki-laki, 

saudara perempuan, saudara ibu, dan saudara bapak baik laki-laki maupun 

perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara (keponakan).Orang-

orang yang disebut ini, apabila melakukan pencurian dalam keluarga hanya 

dapat dituntut apabila adapengaduan dari pihak yang merasa 

dirugikan.Misalnya, dalam suatu keluarga terjadi pencurian yang dilakukan oleh 

anak dari suatu keluarga.Disini yang berhak melakukan pengaduan adalah ayah 

dan ibu atau suami istri yang menjadi korban.dan karena mereka yang 

mengalami kerugian yang diakibat karena perbuatan pelaku pencurian,mereka 

yang menginginkan agar pelaku  tersebut dilakukan penuntutan, maka yang 
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berhak ayah dan ibu atau suami istri tersebut yang berhak melakukan 

pengaduan.
108

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, delik aduan  ada dua macam, 

yaitu:  

a. Delik aduan yang bersifat absolut, yaitu delik yang hanya selalu diajukan 

apabila ada pengaduan, seperti yang termuat Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310, 322, 332, dan 369. 

Dalam hal ini pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, 

sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi:  

“...saya minta agar peristiwan ini dituntut”. 

Dikarenakan yang dituntut itu adalah peristiwanya, maka semua yang 

terkait (melakukan, membujuk, membantu)  dalam peristiwa tersebut harus 

dituntut. Jadi, delik aduan ini tidak dapat dibelah. Misalnya, seorang suami 

apabila ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (pasal 284 

KUHP) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki agar 

laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya tersebut dituntut, tetap 

terhadap istrinya (karena ia masih cinta), jangan dilakukan penuntutan.
109

 

b. Delik aduan yang bersfiat relatif, yaitu delik-delik yang biasanya bukan 

merupakan delik aduan. Akan tetapi, jika tindak pidana dilakukan oleh 

sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 367 KUHP, lalu menjadi delik 

aduan. Delik aduan ini termuat dalam KUHP pada pasal-pasal: 367, 370, 

376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini pengaduan diperlukan bukan untuk 

menuntut peristiwanya. Akan tetapi, untuk menuntut orang-orang yang 

bersalah dalam peristiwa tersebut, jadi delik ini dapat dibelah. Misalnya, 

dua anak yaitu A dan B yang mencuri barang milik ayahnya (Pasal 362 

KUHP). Dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua anak 
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tersebut. Misalnya, yang dituntut adalah A, sehingga B tidak dituntut. 

Permintaan menuntut dalam pengaduannya harus bersembunyi. Dan 

pengaduan tersebut berbunyi:  

“... saya meminta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.
110

 

Dengan menggunakan kriteria ini, maka delik aduan yang termuat dalam 

Pasal 367 Ayat(2) KUHP adalah jenis delik aduan relatif, karena pengaduan 

yang dilakukan oleh korban ditujukkan kepada orang yang melakukan tindak 

pidana pencurian dalam keluarga. Misalnya, suami istri atau yag berada dalam 

status pisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan, atau keluarga 

sedarah atau  keluarga semendabaik daalam garis I.  

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan perkara 

pencurian dalam keluarga yang dapat diselesaikan melalui Qanun Aceh Nomor 

9 Tahun 2008, yaitu pencurian dalam keluarga dengan  kategori pencurian 

ringan. Pencurian tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang terdapat dalam 

Pasal 364 KUHP dan Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yaitu:  

1. Kadar barang atau benda yang dicuri tidak lebih nominal dari Rp. 

2.500.000,-00 atau kategori pencurian ringan(termuat dalam Pasal 364 

KUHP) 

2.  Pencurian dilakukan oleh suami atau istri yang sah berdasarkan hukum 

yang berlaku, keluarga yang sedarah atau semenda garis lurus maupun 

menyimpang kederajat kedua (Kebawah berupa anak dan cucu; Keatas 

berupa bapak, kakek, nenek). 

Apabila pencurian dalam keluarga tidak memenuhi kedua syarat 

tersebut, maka pencuran dalam keluarga tidak bisa diselasaikan.Hal ini sesuai 

dengan bunyi Pasal 13 ayat 1 Huruf (f). 

 

                                                             
110

Diana Kusumasari, adakah delik ....23 Desember 2011. 



70 
 

 

 

C. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga di Gampong 

Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Menurut Qanun 

Nomor 9 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam  

Kasus pencurian dalam keluarga  yang dialami oleh AB. AB merupakan 

korban pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh anak yang bernama DS. 

DS mencuri barang milik ayahnya yang dimana barang tersebut merupakan 

barang untuk ayahnya mencari rezeki. 

Pada hari Senin tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di 

Rumah Jalan Syiah Kuala No. 40 A Dusun Sehati Gampong Paya Bujuk Blang 

Pase Kecamatan Langsa Kota. Sedangkan yang melakukan pencurian tersebut 

adalah DS yang sedang menginjak usia 30 tahun yang tidak memiliki pekerjaan. 

Pada saat itu, DS sedang tinggal di rumah sang Ayah, yaitu AB. DS mencuri 

barang berupa 3 perangkat komputer lengkap, yaitu 3 (tiga) unit monitor merek 

LG berukuran 24 inci warna hitam, 3 (tiga) unit CPU Komputer Merk Invinitif 

serta 3 (tiga) unit keyboard dan 3 (tiga) unit mouse. Apabila dinominali dengan 

harga barang yang tersebut senilai Rp. 18.000.000,-000 (delapan belas juta 

rupiah).Sang ayah setelah mmengetahui  bahwa anaknya (DS) yang telah 

mengambil 3 perangkat komputernya langsung mencarinya. Akan tetapi, ia 

tidak menjumpai sang anak dan korban langsung membuat laporan ke pihak 

Kepolisian mengenai perbuatan sang anak yang mencuri barang milikinya. 

Setelah itu, polisi memproses laporan tersebut dan melakukan penahanan 

terhadap pelaku.Pihak Kepolisian pun melakukan penyelidikan dan 

mengintrogasi pelaku serta melakukan introgasi terhadap korban dan saksi yang 

melihat bahkan yang membantu melakukan perkara tersebut. Setelah 14 hari 

berlalu, sang ayah mencabut tuntutan dikarenakan tidak tega dan memaafkan 

perbuatan si pelaku. Kemudian, pihak Kepolisian yaitu Kanit Reskrim Polsek 

Langsa Kota meminta kepada Geuchik untuk menyelesaikan kasus tersebut. 

Geuchik pun mengajukan beberapa pertanyaan yang kepada pelaku dan korban, 

lalu Geuchik bermusyawarah dan mengambil kesimpulan bahwa perrkara ini 
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dijatuhkann  hukuman dimaafkan dan diberi teguran. Dengan pertimbangan 

sang Ayah yang merupakan korban telah menarik kasus tersebut dari 

Kepolisian, sehingga Geuchik beranggapan bahwa sang ayah sudah memaafkan 

perbuatan yang telah dilakukan sang anak.   

Pencurian yang dilakukan oleh DS tidak dikategorikan dalam pencurian 

ringan, karena pencurian yang DS lakukan diatas Rp. 2.500.000,-00 (dua juta 

lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi, penyelesaian yang digunakan dalam 

perkara ini menggunakan hukum adat yang diselesaikan oleh pihak yang berhak 

dalam menangani perkara hukum adat, yaitu Geuchik dan Kepala Dusun. 

Akan tetapi, mengenai Pasal 13 Ayat (1) Huruf  (f) Qanun Aceh Nomor 

9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat  yang menyebutkan 

bahwa pencurian dalam keluarga yang memenuhi unsur tindak pencurian 

ringan. Sedangkan, hal ini sangat bertentangan dengan teori dalam hukum Islam 

yang menyatakan seseorang yang mencuri akan dijatuhkan hukum potong 

tangan dengan syarat harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Sementara itu, apabila pencurian di kalangan 

keluarga dalam hukum Islam melarang untuk dijatuhkan hukuman potong 

tangan karena terdapat syubhat. Pencurian di kalangan keluarga di dalam hukum 

Islam tersebut tanpa memandang kadar pencurian yang dilakukan oleh pelaku.  

Berdasarkan pendapat yang dinyatakan oleh beberapa tokoh 

masyarakatsesuai dengan teori yang dikemukakan dalam hukum pidana Islam. 

Adapun beberapa pendapat tersebut, yaitu:  

1. Musfizar sebagai Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase yang 

berpendapat bahwa apabila ada  pemasalahan yang tejadi di dalam lingkup 

keluarga, seperti perkara pencurian dalam keluarga sebaiknya diselesaikan 

secara kekeluarga atau melalui adat. Hal ini dikarenakan di dalam hukum 

Islam menyebutkan bahwa harta yang dimiliki anak merupakan harta yang 

orangtua juga, begitupun sebaliknya.  
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2. Suriati sebagai Sekretaris Gampong Paya Bujok Blang Pase yang 

menyatakan bahwa apabila terjadi kasus pencurian dalam keluarga alangkah 

baiknya diselesaikan secara adat atau orang yang dituakan  yang di gampong. 

Hal ini dikarenakan apabila perkara diselesaikan secara hukum pidana atau di 

penjara, akan mencoreng nama baik keluarga itu sendiri.  

3. Nurdin sebagai Tuha Peut yang menyatakan bahwa apabila terjadi kasus 

pencurian dalam keluarga, alangkah baiknya diselesaikan secara adat atau 

kekeluargaan. Hal ini dikarenakan jika mengacu pada hukum Islam terdapat 

prinsip harta orangtua merupakan harta anak, bagitupun sebaliknya harta 

anak merupakan harta orang tua.  

4. Misbahuddin sebagai Kepala Dusun Sahati yang menyatakan bahwa apabila 

terjadi perkara pencurian dalam keluarga, penyelesaiannya lebih baik 

menggunakan hukum adat. Hal ini dikarenakan sesuai dengan aturan hukum 

Islam yang menyebutkan harta yang dimiliki anak merupakan milik orangtua 

juga. Begitupun sebaliknya.  

5. Aulia Rahman Syaputra Sebagai Pemuda Gampong Paya Bujok Blang Pase 

yang menyatakan bahwa jika terjadi kasus pencurian dala keluarga alangkah 

baiknya diselesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak bisa maka 

diselesaikan secara hukum adat. Hal ini dikarenakan apabila sang ayah 

melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang akan membuat nama 

sang ayah tercoreng dan dalam aturan hukum Islam mengatur bahwa harta 

yag dimiliki anak merupakan harta orang tua, begitupun sebaliknya.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendapat diatas lebih mengutamakan 

penyelesaian perkara pencurian dalam keluarga  menggunakan hukum adat. Hal 

ini dikarenakan dengan hadis yang menyebutkan bahwa harta yang dimiiki anak 

merupakan harta oarng tua, begitupun sebaliknnya. 
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BAB EMPAT  

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan menggunakan Qanun Nomor 

9 Tahun 2008, apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian 

dalam keluarga yang terdapat dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf (f) Qanun 

Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yaitu: 

a. Tindak pidana pencurian yang terjadi dalam lingkungan keluarga, 

dimana korban maupun pelaku merupakan keluarga.  

b. Tindak pidana pencurian merupakan pencurian ringan yang dimana 

kadar pencurian ringan tersebut tidak melebihi nominal Rp. 2.500.000,-

00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

Apabila tidak memenuhi unsur yang telah disebutkan diatas, maka penyelesaian 

perkara pencurian dalam keluarga dapat diselesaikan melalui pihak kepolisian, jika 

pihak yang dirugikan melaporkan perkara tersebut ke Kepolisian.  

2. Dalam Pasal 13 Ayat 1 huruf (f)  Qanun Nomor 9 Tahun 2008 hanya 

menyebutkan pencurian dalam keluarga yang dapat diselesaikan secara 

hukum adat ialah pencurian ringan. Akan tetapi, berdasarkan Perma Nomor 

2 Tahun 2002 menyebutkan nominal barang yang dikategorikan pencurian 

ringan tidak melebihi Rp. 2.500.000,-00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 

Akan tetapi, teori tersebut berbanding dengan teori yang dijelaskan dalam 

Hukum Pidana Islam yang menyebutkan bahwa pencurian dalam keluarga 

tidak dapat dijatuhkan hukuman pokok berupa potong tangan. Hal ini 

dikarenakan terdapat syubhat. Penyataan tersebut diperkuat dengan teori 

yang terdapat dalam hukum pidana Islam yang menyatakan bahwa unsur-

unsur tindak pidana pencurian dalam keluarga, yaitu: pelaku pencurian 
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harta dalam keluarga yang mahram, seperti Ayah yang mencuri harta 

anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah, begitupun juga 

sebaliknya,  anak yang mencuri harta ayahnya. Sehingga,  penyelesaiannya 

tergantung kepada ulil amri. Dalam hal ini, ulil amri berhak menjatuhkan 

hukuman (bukan hukuman potong tanga) yang sesuai tanpa memandang 

kadar nominal barang yang dicuri. 

3. Pencurian dalam keluarga yang terjadi di Gampong Paya Bujok Blang Pase 

Kecamatan Langsa Kota yang melibatkan AB sebagai korban dan DS 

sebagai pelaku. AB merupakan ayah dari DS. DS melakukan pencurian 

barang milik AB yang terdiri dari 3 perangkat komputer lengkap, yaitu 3 

(tiga) unit monitor merek LG berukuran 24 inci warna hitam, 3 (tiga) unit 

CPU Komputer Merk Invinitif serta 3 (tiga) unit keyboard dan 3 (tiga) unit 

mouse. Apabila dinominalkan harga barang yang tersebut senilai Rp. 

18.000.000,-000 (delapan belas juta rupiah). Pencurian tersebut jika 

dikategorikan merupakan pencurian berat. Akan tetapi, penyelesaian kasus 

tersebut melalui hukum adat. Jika melihat kepada unsur yang termuat dalam 

pasal 13 ayat (1) huruf (f)  Qanun Nomor 9 Tahun 2008, sangat 

bertentangan. Dikarenakan pencurian yang dapat diselesaikan melalui 

hukum adat hanyalah pencurian ringan. Akan tetapi, jika mengacu kepada 

unsur yang terdapat dalam hukum pidana Islam penyelesaian yang terjadi di 

Gampong Blang Pase sudah sesuai. Dalam hukum pidana Islam, unsur-

unsur tindak pidana pencurian dalam keluarga, yaitu: pelaku pencurian 

harta dalam keluarga yang mahram, seperti Ayah yang mencuri harta 

anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah, begitupun juga 

sebaliknya,  anak yang mencuri harta ayahnya. Hal ini dikarenakan 

pencurian dalam keluarga diselesaikan melalui hukum pidana Islam oleh 

Ulil amri, akan tetapi si pelaku tidak dapat dijatuhkan hukuman pokok 

berupa potong tangan.  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu: 

Pemerintah Aceh perlu memperbaiki Substansi yang terdapat dalam 

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Pasal 13 dan pasal 16. Alangkah 

baiknya, jika Sengketa/perselisihan yang diatur dalam Pasal 13 termuat 

langsung mengenai unsur dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, tanpa 

harus memisahkan antara sengketa/perselisihan dengan sanksi. Sehingga, 

adanya kejelasan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah 

melanggar aturan yang terdpat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008.  
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LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Narasumber : Suci Amalia Hidayati Sulaiman (160104038) 

Responden : Geuchik, Sekretaris dan Tuha Peut Gampong Blang Pasee 

 

1. Apakah bapak yang membantu menyelesaikan kasus pencurian dalam yang 

dialami oleh pak Abu Bakar? 

2. Kapan kasus itu terjadi?  

3. Apa saja barang pak Abu Bakar yang dicuri?  

4. Siapa nama pelaku yang melakukan pencurian? 

5. Apakah si pelaku sudah berkeluarga atau tidak ? 

6. Sudah berapa kali si pelaku melakukan pencurian terhadap pak Abu Bakar?  

7. Apakah bapak mengetahui secara detail kronologi tenjadinya pencurian 

tersebut?  

8. Apakah bapak mengetahui alasan si pelaku melakukan pencurian?  

9. Bagaimana cara bapak menyelesaikan kasus tersebut?  

10. Apa sanksi yang bapak berikan kepada pelaku? 

11. Apa yang menjadi pertimbangan bapak memberikan hukuman tersebut 

kepada pelaku?  

12. Pada saat proses penyelesaian kasus tersebut, siapa-siapa saja yang terlibat 

dalam penyelesaian kasus tersebut?  
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Narasumber : Suci Amalia Hidayati Sulaiman (160104038) 

Responden : Kepolisian 

 

1. Siapa nama lengkap bapak dan jabatan bapak saat menanangi kasus 

tersebut? 

2. Apakah bapak masih iingat kapan pak Abu Bakar melaporkan bahwa ia 

telah menjadi korban pencurian ? (jika masih ingat cantumkan) 

3. Apakah pada saat itu bapak langsung menerima laporan tersebut atau 

memberikan pak Abu Bakar untuk menyelesaikan kasus tersebut secara 

kekeluargaan?  (jika sudah memberi solusi, tapi ditolak. Berikan alasan) 

4. Apakah langkah yang bapak lakukan setelah menerima laporan tersebut? 

5. Berapa lama bapak melakukan penahan terhadap pelaku? 

6. Apakah bapak dapat menjelaskan kepada saya alasan ppelaku melakukan 

perbuatn tersebut?  

7. Apa saja barang yang pelaku curi dari pak Abu Bakar? 

8. Sudah berapa kali pelaku melakukan perbuatannya? 

9. Apa motif pelaku melakukan pencurian tersebut? 

10. Kapan terjadi peristiwa tersebut? 

11. Apakah tahapan pemeriksaann terhadap pelaku, korban, dan saksi sudah 

dilaksanakan?  

12. Kapan pak Abu Bakar mencabut laporan terhadap kasus yang 

menimpanya?  

13. Apakah alasan yang diberikan pak Abu Bakar sehingga bapak mencabut 

kasus tersebut? 

14. Apakah bapak ada pertimbangan lain mengenai pencabutan kasus 

tersebut?  

15. Apakah ada jeda waktu saat mencabut kasus tersebut sampai penyelesaian 

kasus ini secara adat?  

16. Apakah langkah yang bapak lakukan setalah mencabut kasus ini?  
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17. Apakah bapak mengikuti proses penyelesaian kasus secara adat tersbut 

sampai selesai?  

18. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut secara adat?  

19. Hukuman apa yang diberikan oleh geuchik terhadap kasus tersaebut? 

20. Apakah bapak mengetahui apa pertimbangan geuchik dalam memberikan 

hukuman tersebut?  
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Narasumber : Suci Amalia Hidayati Sulaiman (160104038) 

Responden : Tokoh Agama, Camat Langsa Kota, dan Pemuda Gampong 

Blang Pase 

 

1. Apakah bapak menngetahui telah terjadinya penristiwa pencurian keluarga 

di gampong Blang Pase?  

2. Apakah bapak berperan dalam menyelesaikan kasus tersebut?  

3. Apa yang menjadi pertimbangan bapak untuk memberikan hukuman 

tersebut? (jika tokoh ulama berperan dalam menyelesaikan masalah) 

4. Apakah bapak sependapat dengan keputusan yang diberikan oleh geuchik 

terhadap pelaku pencurian  diberikan hukuman dimaafkan ? (jika 

sependapat, tanyakan alasannya) 

5. Apakah menurut bapak penyelesaian kasus ini, sesuai dengan aturan dalam 

hukum Islam? 

6. Bagaimana pandangan bapak mengenai sanksi yang seharusnya diberikan 

kepada pelaku pencurian dalam keluarga? (dalam hal ini pencurian berat) 
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Narasumber : Suci Amalia Hidayati Sulaiman (160104038) 

Responden : Pak Abu Bakar  dan Istri  

 

1. Pada saat peristiwa pencurian tersebut sedang terjadi, bapak sedang berada 

dimana ? 

2. Apa saja barang yang dicuri oleh anak bapak? 

3. Apakah bapak mengetahui nomila barang yang telah dicuri? 

4. Apa yang dilakukan barang tersebut setelah dicuri?  

5. Kapan bapak menyadari bahwa barang bapak telah dicuri oleh anak bapak?  

6. Dapatkah bapak dapat menceritakan ulang mengenai kronologi pencurian 

sampai bapak membuaat laporan polisi? (jangan Lupa waktu) 

7. Apakah bapak mengetahui alasan anak bapak melakukan hal tersebut?  

8. Apa alasan bapak mencabut laporan yang telah bapak buat ?  

9. Setelah proses penyelesaian kasus secara adat, apakah bapak merasa puas 

dengan proses penyelesaiannya? 

10. Apakah bapak sependapat dengan Geuchik yang memberikan hukuman 

tersebut terhadap anak bapak? (jika tidak puas, apa hukuman yang cocok 

buat anak bapak?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


