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ْ��ً� َو�ِ�ْ	َ�ا	َِ�ْ�ِ� إِْ�َ���ً� َو�ِِ�ي اْ	�ُْ�َ� َواْ	�َ�َ�َ�� �َ �َ َو" !ُْ ُِ��ا �ِِ َواْ&%ُُ�وا هللاَّ

%ِ�ِ+ َواْ	َ*َ��ِ��ِ� َواْ	َ)�ِر ِذي اْ	�ُْ�َ� َواْ	َ)�ِر  �ِ�ِ, �ِ�ْ	َ)ْ-ِ, َواْ�ِ� ا	�َّ اْ	ُ)-ُِ, َوا	.َّ

َ " �4ُِ,ُّ َ�ْ� َ��َن �0ْ�َُ�" �0َُ1ًرا ﴿ ﴾.٣٦َوَ�� 8ْ6ََ9�َ أَْ�َ*��5ْ6ُُ إِنَّ هللاَّ   

 

Artinya : “Dan Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang 

tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 

dekat dan tetangga  jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba 

sahaya yang kamu miliki. sungguh Allah tidak menyukai orang 

yang sombong dan membanggakan diri”.(Q.S An-Nisa ayat  36). 

 

َ 	ََ<5ْ6َُّ9 !ُْ=�4ُِ9َن﴿  ﴾.�٢٠٠َ� أ�Bَُّ�َ ا	َِّ��َ� آَ�-ُ�ا اْ@%ُِوا َوَ@��ُِوا َوَرا�ِ?ُ�ا َوا!َّ�ُ�ا هللاَّ  

 

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 

kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan 

negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 

beruntung”.(Q.S Al-Imran ayat 200). 
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ABSTRAK 

 
Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan merupakan 

tindak pidana yang sering terjadi, dimana dalam hukum pidana Islam 
disebut dengan jarimah  hirabah. Dalam pencurian disertai dengan 
kekerasan ini, pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakan 
kekerasan, yaitu dengan senjata tajam untuk melukai diri korban agar 
dapat mengambil harta korban.  

Seperti dalam kronologi peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa 
Yono bersama Andi (berkas perkara berbeda), terdakwa melakukan 
kejahatan yaitu mencuri sepeda motor Vega ZR milik saudara Bayu, 
dengan cara membunuh korban terlebih dahulu, setelah itu mengambil 
motor milik korban untuk dimiliki, Kemudian keduanya membuang 
korban didaerah Gunungpati dan menjual motor milik korban. 

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), di mana data 
primernya adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang 
No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Sedangkan data sekundernya adalah buku-
buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang tindak 
pidana pencurian disertai dengan kekerasan. 

Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa Yono terbukti telah 
melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, yaitu 
dengan sengaja membantu terdakwa Andi (dalam berkas perkara berbeda) 
dalam melakukan pencurian. Dasar hakim menentukan kesalahan 
terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dan sejumlah barang bukti lainnya, serta barang 
bukti hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang. 

Atas kejahatan yang dilakukan terdakwa dikenakan hukuman 
penjara 2 tahun 8 bulan. Yang dimana dalam hal ini penulis berpendapat 
dalam penjatuhan yang diberikan pada terdakwa kurang maksimal. 
Seharusnya terdakwa bisa dihukum lebih berat lagi atas kejahatan yang 
dilakukan sesuai pasal 365 KUHP. 

Menurut penulis, penjatuhan hukuman yang diberikan pada 
terdakwa bisa dikatakan dalam turut serta melakukan kejahatan. Karna 
dalam hal ini terdakwa membantu melakukan kejahatan yang direcanakan 
oleh terdakwa Andi sampai selesai. Apalagi terdakwa melakukan 
kejahatan dalam keadaan sadar dan disengaja, sehingga penjatuhan 
hukuman terdakwa harus sama dengan pelaku utama (pleger). 

Dalam hukum pidana Islam perbuatan turut serta melakukan 
kejahatan atas jarimah hirabah, terdakwa dapat dihukum yaitu dipotong 
tangan dan kaki secara bersilang, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan 
terdakwa. 

Adapun dalam hukuman yang dijalani terdakwa termasuk dalam 
hukuman ta’zir, karena hukuman ta’zir tidak ditentukan banyaknya dan 
tidak ditentukan jumlahnya, dan hukuman ta’zir tidak mempunyai batasan 
tertentu. Dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. 
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KATA PENGANTAR 

  
 

 

� &%�ه �4*�ا ان وا��B هللا ا"ّ  ا	� " ان ا��B ا	<�	*�� ربّ  E ا	4*�	�I5ّ  ورB9	�9 @+ ا& 
��I �� �*4� �9&و � .�<� ا�� أJ*<�� وا@�4�� آ	
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