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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian dalam 

hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui 

perbandingan sanksi tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum 

pidana Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pengaturan tindak 

pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diatur di dalam Al-Qur’an dan beberapa 

hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia tindak 

pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi tindak 

pidana pencurian dalam hukum pidana Islam berupa hukuman hudud dan hukuman 

ta’zir sedangkan dalam hukum pidana Indonesia berupa hukuman mati, hukuman 

penjara, hukuman denda dan pencabutan hak-hak tertentu. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Studi Komparatif. 

 

COMPARATIVE STUDY ABOUT CRIMINAL ACT ON STEALING IN ISLAM 

LAWS  

AND INDONESIA CRIMINAL LAWS 

Abstract 

This research are doing to find out the regulation of stealing in criminal act based on 

Islam criminal laws and Indonesia criminal laws and to find out the comparison of 

criminal act sanctions between Islam criminal laws and Indonesia criminal Laws. 

This research is normative legal research, the regulation of criminal act of stealing in 

Islam criminal  laws has regulated in Al-Qur’an and several Hadishs of Muhammad 

prophet, while in Indonesia criminal laws has regulated in The Indonesia Criminal 

Code (KUHP). The sanction of criminal act of stealing in Islam criminal laws is 

hudud and ta’zir while in Indonesia Criminal Laws is capital punishment, prison 

punishment and deprivation of rights. 

Keywords: criminal act of stealing, comparative study. 



i 
 

I. PENDAHULUAN 

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma 

yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. 

Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan 

pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun 

ketertiban dalam masyarakat. 

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXII buku II tentang kejahatan 

terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362-367 dimana ada berbagai macam 

jenis dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian. 

Menurut data publikasi statistik kriminal oleh BAPPENAS, tingkat kejahatan 

terhadap harta atau pencurian di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2013 meningkat, 

terdapat 25.036 kasus pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 25.593 kasus pada 

tahun 2013.
1
 

Apabila kita melihat ke negara lain, negara yang menganut sistem hukum 

Islam yaitu Negara Arab Saudi, penerapan dan penetapan suatu hukum di negara 

tersebut diambil dari hukum agama Islam yang menggunakan Al-Qur`an dan Al-

Hadits sebagai dasar pengambilan hukumnya. Tingkat kejahatan terhadap harta atau 

                                                             
1
http://www.bappenas.go.id/files/data/Politik_Hukum_Pertahanan_dan_Keamanan/Statistik%

20Kriminal%202014.pdf 
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pencurian di Negara Arab Saudi menurut data The Arab Organization for Social 

Defense jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Arab yang tidak menerapkan 

hukum pidana Islam seperti Negara suriah, Negara Sudan, Negara Mesir, Negara 

Irak, Negara Libanon dan Negara Kuwait. Tingkat kejahatan terhadap harta atau 

pencurian pada keenam negara tersebut jauh lebih banyak yaitu 650 kali lebih banyak 

dibandingkan angka kejahatan tehadap harta atau pencurian pada Arab Saudi.
2
 

Permasalahannya masyarakat awam tidak banyak memahami hukum pidana 

Islam secara mendalam. Masyarakat hanya menangkap kesan bahwa sanksi hukum 

pidana Islam itu kejam, tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. 

Masyarakat menganggap bahwa setiap pencurian pasti sanksi atau hukumannya 

adalah potong tangan padahal dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat tertentu yang 

harus terpenuhi sehingga dapat dilaksanakannya hukuman potong tangan tersebut. 

Hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia mempunyai sistem hukum 

dan sanksi yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Dalam hukum 

pidana Indonesia pengaturannya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), sedangkan dalam hukum pidana Islam pengaturannya bersumber 

dari Al-Qur`an dan Al-Hadits. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

adalah : 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian di dalam hukum pidana 

                                                             
2
  Drs. Makhrus Munajat, M. Hum,  Hukum Pidana Islam di Indonesia… (Teras, 2009) hlm, 

362-363. 
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Islam dan hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana perbandingan sanksi terhadap 

tindak pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia?  

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk lebih mengetahui tentang 

pengaturan tindak pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana 

Indonesia. 2. Untuk mengetahui tentang perbandingan sanksi tindak pidana pencurian 

antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Manfaat 

Akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) 

Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan mampu menambah informasi dan referensi bagi 

kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Mataram serta diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi pengembang ilmu hukum lebih lanjut. 2. Manfaat 

Teoritis, Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi dan sumber 

pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum dalam tindak pidana pencurian 

khususnya. Terutama pada Hukum Pidana mengenai Studi Perbandingan, dalam 

rangka Pembaharuan Hukum Pidana. 3. Manfaat Penelitian, Dari hasil penelitian ini 

penulis berharap dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan bagi 

penulis khususnya dan masyarakat (pembaca) pada umumnya mengenai pengaturan 
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dan sanksi dalam tindak pidana pencurian menurut hukum islam dan hukum pidana 

indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 

metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach) dan Pendekatan komparatif (Comparative Approach). Jenis 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Teknik/cara memperoleh bahan hukum dilakukan melalui bahan 

hukum kepustakaan menggunakan studi dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum 

yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis, serta sumber-sumber lain yang 

ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dan analisis bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa secara kualitatif yakni dengan 

menggunakan metode deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum 

kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam 

Salah satu perbuatan yang dilarang (jarimah) dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis 

ialah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam 

dikenal dengan istilah sariqah. Sariqah adalah mengambil harta orang lain dengan 

sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.
3
 

Adapun dasar hukum pencurian atau sariqah dalam hukum pidana Islam 

diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38: 

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai 

siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
4
 

Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan 

memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, 

Allah Maha Pengampun, Maha penyayang
5
 

 

Selain dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, penjelasan mengenai 

tindak pidana pencurian juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, 

diantaranya sebagai berikut: 

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: 

“Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai 

satu perempat dinar ke atas”.
6
 

                                                             
3
 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, hlm 79. 

4
 Al-Qur’an dan terjemahannya juz 1-30, Al-Maidah ayat 38,  Departemen Agama RI, 2004 

hlm, 151. 
5
 Ibid, hlm, 151. 
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Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra: 

“Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang 

mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham”.
7
 

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: 

“Pada zaman Rasulullah saw tangan seorang pencuri tidak dipotong pada 

(pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi 

(seperempat dinar) yang keduanya berharga”. (Shahih Muslim No.3193).
8
 

 

Pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang 

dapat dikenai hukuman had dan pencurian yang dapat dikenai hukuman ta’zir. 

Pencurian yang dikenai hukuman had ialah pencurian yang wajib dikenai hukuman 

potong tangan sedangkan pencurian yang dikenai hukuman ta’zir ialah pencurian 

yang penjatuhan had-nya kurang lengkap atau unsur-unsur dan syarat pencuriannya 

tidak terpenuhi. Jadi, karena unsur dan syarat-syarat penjatuhan had-nya belum 

lengkap, pencurian tidak dikenai hukuman had melainkan hukuman ta’zir. 

Pencurian yang hukumannya had ada dua macam, yaitu: 
9
 

a. Pencurian shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman 

potong tangan;  

b. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, 

disebut juga hirabah. 

Pencurian shughra atau pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang 

lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian kubra atau pencurian 

                                                                                                                                                                              
6
 Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusairy An-Naisabury, Shahih Muslim, 

Juz 3, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M, hlm.1315) 
7
 Ibid hlm, 1312. 

8
 Shahih Muslim, Juz 3. 

9
 Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: 

Pustaka Setia, hlm 334. 
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besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara terang-terangan dan disertai 

dengan kekerasan. 

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia 

Di dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXII buku II tentang kejahatan 

terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Dimana ada berbagai 

macam jenis dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian. 

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia dapat 

dibagi menjadi 5 macam, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, 

antara lain: 

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 

KUHP : 

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 

denda paling banyak enam puluh rupiah.
10

 

 

2. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 

KUHP : 

(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

Ke-1:   pencurian ternak; 

Ke-2:  pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, 

atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, 

kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya 

perang; 

                                                             
10

 Prof. Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hlm, 128. 
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Ke-3:  pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang 

adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang 

berhak; 

Ke-4:  pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu; 

Ke-5: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 

untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan 

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak 

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu 

tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun.
11

 

 

3. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP : 

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Ke 4, begitupun 

perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan 

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga 

barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena 

pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 

banyak enam puluh rupiah.
12

 

 

4. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP: 

(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 

tetap menguasai barang yang dicurinya. 

 

(2)  Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 

Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau 

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 

Ke-2: jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu; 

                                                             
11

Ibid, hlm, 128. 
12

Ibid, hlm, 129. 
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Ke-3:  jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak 

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian jabatan palsu; 

Ke-4: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun. 

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 

mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau 

lebih dengan sekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan 

dalam no. 1 dan 3.
13

 

 

5. Pencurian dalam keluarga sebagaimana diterangkan pada Pasal 367 KUHP : 

 (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, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka 

terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada 

pengaduan yang terkena kejahatan. 

(3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang 

lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, 

berlaku bagi orang itu.
14

 

 

Jadi jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikelompokan menjadi 5 

macam menurut jenis-jenisnya, adapun perinciannya sebagai berikut: 

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP 2. Pencurian 

dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP 3. Pencurian dalam bentuk 

ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP 4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam 

Pasal 365 KUHP 5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. 

                                                             
13

 Ibid, hlm, 129-130. 
14

 Ibid, hlm 130-131. 
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Hukuman Atau Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana 

Islam 

Di dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap tindak pidana pencurian 

merupakan hukuman had potong tangan. Hukuman had merupakan salah satu 

hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam berdasarkan tindak pidana 

(jarimah) yang dilakukan, Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi 

3 (tiga) jenis hukuman, antara lain: 

1. Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman 

hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had 

yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa 

dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili 

(ulil amri).
15

 

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam hukuman had  ada 

tujuh, yaitu (a) zina, (b) qazf (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan atau 

penyamunan (hirabah), (e) pemberontakan (al-baghy), (f) minum-minuman keras, 

dan (g) riddah (murtad).
16

 

2. Jarimah qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan 

batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak 

perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang 

menjadi hak Allah semata. Hukum qisas diyat penerapannya ada beberapa 

kemungkinan, seperti hukum qisas bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyat 

menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.
17

 

                                                             
15

 Drs. Makhrus Munajat, Op. Cit, Hukum Pidana di Indonesia…, hlm, 12. 
16

 Ibid 
17

 Ibid, hlm 13. 
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Yang termasuk dalam kategori hukuman qisas diyat ialah: (a) pembunuhan 

sengaja (al-qatl al-amd), (b) pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd), 

(c) pembunuhan keliru (al-qatl al-khata’), (d) penganiayaan sengaja (al-jarh 

al-amd), penganiayaan salah (al-jarh al-khata’).
18

 

 

3. Jarimah ta’zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam 

dengan hukuman selain had dan qisas diyat.
19

 Pelaksanaan hukuman ta’zir, baik 

perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan 

sepenuhnya kepada penguasa. 
20

 

Hukuman dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, 

artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada 

hakim (penguasa). Dengan demikian syara’ mendelegasikan kepada hakim untuk 

menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah, bentuk-bentuk 

hukuman ta’zir di antaranya adalah sebagai berikut:
 21

 

1. Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku 

jarimah, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai ta’zir. Misalnya 

koruptor dihukum gantung. 2. Hukuman penjara, hukuman ini mutlak 

dikategorikan sebagai ta’zir. 3. Hukuman jilid, cambuk, dan yang sejenis. 4. 

Hukuman pengasingan. 5.Hukuman pencemaran nama baik, yaitu 

disebarluaskan kejahatannya  oleh berbagai media. 6. Hukuman denda berupa 

harta. 7. Hukuman kaffarah, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya 

berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, 

memerdekakan hamba sahaya, dan memberi pakaian kepada orang yang 

membutuhkan. 

 

 

                                                             
18

 Ibid 
19

 Marsum, Jarimah Ta’zir, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 2. 
20

 Ahmad Hanafi,  Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1967),  hlm, 47. 
21 Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, Op. Cit, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, hlm 

595. 
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Hukuman Atau Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana 

Indonesia 

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat beberapa macam sanksi yang terdiri 

dari pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diterangkan sebagai 

berikut : 

Pidana terdiri atas : 
22

 

a. Pidana Pokok  

1. Pidana mati; 2.Pidana penjara; 3.Pidana kurungan; 4.Pidana denda; 5.Pidana 

tutupan. 

b. Pidana Tambahan  

1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2.Perampasan barang-barang tertentu; 

3.Pengumuman putusan hakim. 

 

Dalam hal tindak pidana pencurian, sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi 

pelaku pencurian di dalam KUHP ialah pidana pokok yaitu pidana mati, pidana 

penjara, pidana denda dan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak 

tertentu (Pasal 366 KUHP). 
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Perbandingan Hukuman atau Sanksi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum 

Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia 

Dalam hal sanksi atau hukuman pada tindak pidana pencurian, sekilas sanksi 

dalam ranah hukuman ta’zir hampir memiliki kesamaan dengan hukum pidana 

Indonesia. Hukuman ta’zir dalam hukum pidana Islam mengenal adanya hukuman 

mati, hukuman penjara dan hukuman denda. Hal ini sejalan dengan hukuman pokok 

dalam hukum pidana Indonesia, hanya saja hukuman-hukuman tersebut dalam hukum 

pidana Islam bukan sebagai hukuman pokok melainkan sebagai hukuman pengganti. 

Hukuman pokok dalam hukum pidana Islam yakni hukuman hudud, karena 

hukuman tersebut adalah hak Allah yang sudah ditentukan kadar dan batasnya dan 

tidak dapat dihapuskan perorangan maupun walinya.
23

 Lain halnya dengan hukuman 

ta’zir, hukuman ta’zir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur’an dan hadis 

(syara’). Untuk menentukan jenis dan hukumannya menjadi wewenang hakim atau 

penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi ta’zir 

hakim harus memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab 

hal ini menyangkut kemaslahatan umum.
24

  

Hukuman dalam jarimah taz’ir merupakan hukuman yang kadar dan batas 

hukumannya ditentukan oleh hakim baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah 

maupun hak perorangan, hukuman dalam lingkup jarimah ta’zir merupakan hukuman 
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yang tidak ditentukan kadar dan batasnya oleh syara’ artinya untuk menentukan batas 

terendah dan tertinggi pada diri pelaku diserahkan sepenuhnya kepada hakim, dengan 

demikian syara’ mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk 

hukuman kepada diri pelaku, dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih 

hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta’zir serta keadaan dari diri 

pelaku, baik dari hukuman yang paling ringan sampai dengan hukuman yang paling 

berat. 

Perbandingan sanksi tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam 

dengan hukum pidana Indonesia, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:  

Tindak Pidana 

Pencurian 

Kualifikasi Pencurian Sanksi atau Hukuman 

Hukum Pidana Islam a. Pencurian kecil Hukuman Hudud 

(Hukuman Pokok) 

Hukuman ta’zir 

(Hukuman Pengganti) 

 

 b. Pencurian besar Hukuman Hudud 

(Hukuman Pokok) 

Hukuman ta’zir 

(Hukuman Pengganti) 
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Hukum Pidana 

Indonesia 

a. Pencurian kecil (Pasal 

362 KUHP) 

Pidana Penjara paling 

lama 5 tahun atau denda 

paling banyak 60 rupiah 

(Pidana pokok) 

Pencabutan Hak-Hak 

Tertentu  

(Pidana Tambahan) 

 b. Pencurian besar (Pasal 

365 KUHP) 
Pidana penjara 9 tahun dan 

maksimal pidana mati 

(Pidana Pokok) 

Pencabutan hak-hak 

tertentu 

(Pidana Tambahan) 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta milik orang 

lain. Dasar hukum tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diatur di 

dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 33-34 dan surat Al-Maidah ayat 38-39 dan 

dijelaskan juga dalam beberapa Hadist Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam 

hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur di dalam bab XXII buku II 

tentang kejahatan harta benda yang diatur di dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi tindak pidana pencurian yang diatur dalam 

hukum pidana Islam berupa hukuman hudud sebagai hukuman pokok dan hukuman 

ta’zir sebagai hukuman pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia sanksi 

terhadap tindak pidana pencurian berupa hukuman mati, hukuman penjara dan 

hukuman denda sebagai hukuman pokok dan sebagai hukuman tambahan berupa 

pencabutan hak-hak tertentu. Berbeda halnya dengan hukum pidana Indonesia, di 

dalam hukum pidana Islam hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman denda 

merupakan hukuman pengganti bukan sebagai hukuman pokok. Hukuman pokok 

terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman 

hudud yakni hukuman yang kadar dan batasnya sudah ditentukan oleh Al-Qur’an dan 

hadis, jika syarat penjatuhan hukuman hudud tersebut tidak terpenuhi maka 

diberlakukan hukuman pengganti yakni hukuman ta’zir. 
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Saran 

Diantara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam terdapat 

hubungan timbal balik yang saling berhubungan dan melengkapi antara satu dengan 

lainnya. Dimana dalam hal ini hukum pidana Indonesia yang memiliki orientasi 

terhadap nilai-nilai kemanusiaan juga dianut oleh hukum pidana Islam. Akan tetapi di 

dalam hukum pidana Indonesia sanksi hukum yang ditimbulkan lambat laun tidak 

memiliki nilai-nilai efektivitas sebagai penimbul rasa jera di dalam diri masyarakat, 

maka dalam hal ini kedudukan hukum pidana Islam sebagai hukum yang memiliki 

sanksi hukum yang berat dan tegas agar dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penggabungan antara sistem hukum pidana 

Indonesia dengan sistem hukum pidana Islam dapat menciptakan sebuah hukum yang 

relevan dan efektif untuk memproteksi kehidupan masyarakat Indonesia dari 

perbuatan tindak pidana pencurian serta sangat ampuh untuk mengurangi tingginya 

angka pencurian di Negara Indonesia dengan suatu syarat yakni konseptual harus 

dijalankan dengan lurus sebagaimana mestinya dan seadil-adilnya. 
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