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Artinya : mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 

banyak memakan yang haram jika mereka (orang Yahudi) datang 

kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) 

diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling 

dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu 

sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka 

putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang adil. 
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ABSTRAK  
              

              Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan (pencurian) sering kali terjadi 
dan kecenderungan masalah ekonomi merupakan pemicu utama meningkatnya 
kualitas dan juga kuantitas tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian  
yang dilakukan pada malam hari dan dengan kekerasan yaitu merusak tempat 
korban termasuk motif pencurian yang banyak dilakukan para  pelaku untuk 
menguasai barang berharga /benda berharga, pencurian motif seperti ini  termasuk 
memberatkan, karena terdapat faktor pemberat di dalamnya, yaitu pada saat-saat 
atau keadaan-keadaan dan atau peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat 
memberatkan pencurian tersebut dilakukan. Maksudnya adalah, perbuatan 
pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam 
bentuknya yang pokok, kemudian ditambah dengan unsur-unsur yang lain, 
sehingga hukumannya menjadi diperberat. Maka dari itu, para Hakim dituntut 
untuk benar-benar tegas dan proporsional dalam menjatuhkan pidana berdasarkan 
berat dan sifat dari tindak kejahatan. 

Dalam Putusan Nomor: 102 / Pid.B / 2011 / PN. Smg seseorang telah  
melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang 
menyebabkan kerugian bagi korban sebuah Laptop dan Uang tunai sebesar 
500.000,- rupiah sehingga dalam putusan tersebut terdakwa di hukum selama 5 
(lima) bulan penjara di potong masa tahanan sesuai dengan tuntutan jaksa 
penuntut umum yang telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP 
dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. 

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan menurut hukum pidana islam ? dan 
Bagaimanakah Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.102/Pid.B/ 
2011/PN.Smg tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut 
Hukum Pidana Islam ? 

Penelitian ini merupakan penelitian kwalitatif, Adapun metode penulisan 
yang penulis gunakan adalah Metode Deskriptif Analitik, metode deskriptif 
analitik peneliti gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan 
memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.  

 
Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa “pencurian dengan 

pemberatan”  pada perkara No.102/pid.B/2011/PN Semarang, di dalam hukum 
pidana islam masuk dalam kategorisasi “pencurian ringan” yaitu pengambilan 
harta yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuan pemilik. 
Kedua  adapun sanksi dari pencurian dengan pemberatan atau pencurian ringan 
(dalam hukum pidana islam ) adalah had/potong tangan.   
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bagian   pidana yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan 

penelitian. 

6.  Segenap dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 

yang telah   membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini. 

7.  Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan 

Perpustakaan IAIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan 

kepustakaan yang saya perlukan, terima kasih banyak atas pinjaman buku – 

bukunya. 

8. Sembah sujud saya haturkan kepada Orang Tua kami tercinta, yang telah 

mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do’anya dan 

semuanya yang tak ternilai, adik dan keponakan – keponakan dan sahabat – 

sahabat yang selalu mendukung dan mendo’akan tiap langkah penulis. 

Tiada kata – kata yang dapat saya ungkapkan karena begitu besar 

pengorbanan, perhatian, motivasi dan bimbingan hingga penulis bisa sampai 

saat ini. 
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13. Dan juga tak lupa buat Kepala Sekolah SD ISLAM AL – FAJAR dan 

seluruh Guru Kelas 1 - 6 yang telah memberikan kemudahan saya untuk 

sering izin absen tidak mengajar demi menyelesaikan tugas akhir kuliah 

saya. 

13. Dan Siswa  - Siswi SD ISLAM AL – FAJAR kalian membuat saya tambah 

terpacu semangat menyelesaikan skripsi ini ( Hanung, Wawan, Azizah, Via, 

Nabila, Akbar, Aditya, Puanka, akbar dll ) kalian lucu – lucu . 
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Betty, dan izmi ) yang tak henti – hentinya membantu saya  mendukung 
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Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan 

balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT 
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   Penulis, 
 
 
 
 

      Achmad Mukarom 
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