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BAB I

P E N D A H U L U A N

!• Alasan Pemllihan Judul

Penadahan dianggap oleh eebagian besar masyarakat 
sebagai perbuatan pidana yang tidak begitu berbahaya ji- 
ka dibandingkan dengan pencurian, penipuan, atau pengge- 
lapan. Hal ini dapat dilihat sebagian besar dari kasus 
penadahan yang diajukaa ke depan sidang pengadilan yang 
senantiasa dimasukkan dalara perkara sumir. Padahal, jika 
diperhatikan kejahatan penadahan ini mempunyai peranan 
yang tidak sedikit, merupakan 6alah satu faktor pendo- 
rong timbulnya seseorang untuk melakukan pencurian, pe- 
puan, dan penggelapan*

Sebagaimana diketahui, kejahatan penadahan ini 
banyak dilakukan di kalangan masyarakat, baik yang eko- 
nominya lemah maupun yang ekonominya kuat untuk raemper- 
oleh keuntungan. Di samping itu, oleh karena kejahatan 
penadahan selalu didahului oleh ke jahatan-ke jahatan la
in, misalnya, pencurian, penipuan, atau penggelapan, 
maka besar sekali pengaruhnya dalam masyarakat, sehing- 
ga perlu mendapatkan perhatian dan segera diatasi untuk 
mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan lain.

Uraian singkat tersebut di atas itulah yang me-

1
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ruppkan alasan saya untuk memilih judul skripsi ini.

2. Permasalahan

Sepanjang pengaraatan saya, permasalahan yang tira- 
bul adalah mengapa dalam persiclangan kejahatan penadahan 
disidangkan lebih dahulu daripada kejahatan pokoknya, 
atau kejahatan yang sebclumnya dilakukan penadahan, mi- 
salnya, karena pencuriori, penipuan, dan pcnggelapan. Ea- 
gaimanakah akibat kejahatan penadahan ini terhadap raa- 
eyarp.kat? Faktor- faktor apakah yang mendorong seseorang 
untuk melskukan kejahatroi penadahan.

Hal-hal tersebut di atas, antara lain yang men- 
jadi pokok masalah yang akan saya bahas dalam skripsi 
ini.

5. Cara Penulisan

Guna mendapatkan bahan untuk penulisan ini, maka 
diperlukan pcrsiapan dan perencanaan. Dalam' ucaha untuk 
mcmbahas masalah tersebut di atas, saya menggunakan ca- 
ra pengamatan dan studi kepustakaan yang ada kaitannya 
dengs.n pokok masalah ypng dibahas dalam skripsi ini.'*’
Di samping itu, untuk memudahkan pembahasan dengan ke- 
m-mpuan yang ada, maka saya berusaha menyirupulkan data 
dslnm penyueunon skripsi ini.
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Agar lebih mudah menangkap pengertian kejahatan 
penadahan, moka uralan ini akan dibahas dengan melewati 
beberapa tahap, antara lain : dalam Bab II akan diuraikan 
pengertian penadahan dalam KUH Pidana, juga dibahas dasar 
hukum penadahan dan unsur-unsurnya. Masalah pokok dari 
kejahatan yaitu bagaimanakah akibatnya terhadap masyara
kat juga akan dibahas dalam Bab II. Sedangkan dalam Bab 
III saya akan membahas Kasus Mochamad Mursjid bin Dasu 
dan Mochamad Sjarif bin Haji Kehan, yang mencakup perihal 
duduknya perkara, pertimbangan hukum eerta analisanya. 
Akhirnya, dalam Bab IV akan dikemukakan dan diusahakan 
untuk menyimpulkan apa yang telah dibahas dalam uraian- 
uraian sebelumnya disertai beberapa saran.

Dengan demikian dari uraian pendahuluan ini kira- 
nya dapatlah ditarik garis besar apa yang akan terurai 
pada uraian di dalam skripsi ini selanjutnya.

^Koentjaraningrat, Metodologi Penelitian Masya
rakat t Gramedia, Jakarta, 1977 > h. 137.
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BAB II

PENGERTIAN KEJAHATAN PENADAHAN

Dalam bab ini saya akan memberikan sedikit gambar- 
an mengenai pengertian kejahatan penadahan.

1. Pengertian Ke.iahatan Penadahan dalam KUHP

Pengertian kejahatan penadahan diatur dalam pasal 
^80, Bab XXX, Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(selanjutnya disingkat KUHP), yang dirumuskan sebagai 
berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
atau denda paling banyak sembilanratus rupiah karena 
penadahan :
ke-1 : barang siapa membeli, menyewa, menukar, mene- 

rima gadai, menerima hadiah atau untuk mena- 
rik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar- 
kan, menggadaikan, mengangkut, raenyimpan atau 
menyeinbunyikan sesuatu benda, yang diketahui 
atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh 
karena kejahatan;

ke-2 : barang siapa menarik keuntungan dari hasil
sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya 
harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahat
an •

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam
memberikan pengertian tentang kejahatan ini, ada bebera
pa sarjana yang mengatakan bahwa kejahatan penadahan 
berdiri sendiri dan ada yang menyatakan sebagai kejahat
an yang menggantungkan diri pada kejahatan lain. Yang

4

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENADAHAN SESUAI DENGAN PASAL 480 KUHP AGUSTIN KURNIASARI



berpendapat kejahatan penadahan sebagai kejahatan yang 
berdiri sendiri, antara lain Dali Mutiara, yang menulis 
bahwa :

Penadahan diartikan sebagai pertolongan jahat menurut 
pasal 480, 481, dan 482 KUHP ialah : bilamana sese- 
orang melakukan perbuatan dari suatu perbuatan jahat 
y?ng terjadi karena hendak mengejar keuntungan. Pena
dahan ini adalah suatu pertolongan melakukan kejahat
an yang berdiri sendiri. Kejahatan Penadahan hanya 
dapat terjadi sesudah lebih dahulu terjadi suatu ke
jahatan yang dilakukan sebelumnya, misalnya karena 
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan surat-su- 
rat dan lain sebagainya.2

Sedangkan VJirjono Prodjodikoro dalam pasal itu menulis :
Kejahatan yang dilakukan setelah selesai melakukan 
suatu perbuatan pidana terhadap kekayaan yaitu menge- 
nai barang yang diperoleh dengan jalan kejahatan da
pat dikatakan memudahkan atau menolong kejahatan pe
nadahan itu sekedar si pelaku kejahatan dapat mengha- 
rapkan barang yang dicuri, dirampas, digelapkan atau 
diperoleh dengan penipuan akan ditampung oleh seorang 
penadah.3

Pendapat Wirjono Prodjodikoro ini berdasarkan atas 
dilakukannya kejahatan tersebut sebagai memudahkan, meno
long atau merupakan kejahatan dari kejahatan lainnya se- 
perti pencurian, penggelapan, penipuan, atau pera^pasan. 
Kedua pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama, yaitu 
menghubungkan kejahatan penadahan dengan kejahatan lain
nya. Hanya Dali Mutiara memakai istilah pertolongan mela
kukan kejahatan yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, 
menolong terjadinya kejahatan lainnya yang berdiri sendi
ri. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, justru keja-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENADAHAN SESUAI DENGAN PASAL 480 KUHP AGUSTIN KURNIASARI



6

hatan lainnya yang memudahkan atau menolong terjadinya 
kejahatan penadahan tersebut.

Tanggapan saya dari dua pendapat di atas sebagai 
berikut : dilihat dari waktu terjadinya, kejahatan pena
dahan adalah terjadi setelah kejahatan-kejahatan lainnya 
selesai dilakukan. Berdasarkan alasan tersebut, saya se- 
pendapat dengan Wirjono Prodjodikoro, sebab kejahatan 
penadahan merupakan lanjutan dari kejahatan lainnya. Se- 
seorang dikatakan melakukan kejahatan penadahan, karena 
ia mau raeneriraa barang-barang dari hasil kejahatan lain 
yang terjadi sebelum kejahatan penadahan tersebut. Se- 
dangkan menurut Dali Mutiara, terjadinya kejahatan iain- 
nya itu sebelumnya telah mendapatkan pertolongan dari 
tukang tadah, bahkan kadang-kadang pelaku-pelaku lainnya 
itu telah mempunyai langganan untuk menadahkan atau men
jual barang-barang kepadanya.

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat ditarik su- 
atu kesimpulan, pengertian kejahatan penadahan dalam 
KUHP secara garis besarnya mempunyai ciri-ciri khas ya- 
itu, bahwa kejahatan penadahan tidak dapat terjadi t&npa 
adanya kejahatan lain yang mendahuluinya atau suatu ke
jahatan yang dilakukan sebelumnya.

Demikianlah sedikit uraian saya mengenai penger
tian kejahatan penadahan dalam KUHP. Selanjutnya sampai- 
lr.h saya pada uraian mengenai dasar hukum penadahan dan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENADAHAN SESUAI DENGAN PASAL 480 KUHP AGUSTIN KURNIASARI



7

unsur-unsuraya.

2• Da.spr Hukum Penadahan dan Unsur-unsur Kejahatan Pena
dahan

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai unsur-un- 
sur kejahatan penadahan, saya akan membahas lebih dahulu 
dasar hukumnya* Dalam hal ini akan diuraikan dasar hukum 
penadahan di Indonesia sendiri dan membandingkannya de
ngan hukum pidana yang berhubungan dengan masalah pena
dahan di luar negeri, khusuonya di Inggris, Ada tiga buah 
pasal yang mengatur kejahatan penadahan, yaitu :
a. pasal 480 KUHP; penadahan biasa yang diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak enampuluh rupiah;

b. pasal 481 KUIIP; penadahan sebagai kebiasaan yang dian
cam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

c. pasal 482 KUHP; penadahan ringan yang diancam dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak enampuluh rupiah,

Mengenai masalah kejahatan penadahan di luar ne
geri, khususnya di Inggris, dapat disamakan dengan pe
ngertian "handling", yang dapat dirumuskan sebagai ber- 
ikut :

A person handles stolen goods if (otherv/ise than in 
the course of the stealing) knowing or believing 
them to be stolen goods or he dishonestly receives
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the goods, or dishonestly understakes or assists in 
their retention, removal, disposal, or realisation 
by or for the benefit of another person, or if he 
arranges to do so. Handling stolen goods is punish
able with imprissonment for a maximum of lif years.**

Perumusan tersebut dapat diterjemahkan secara be- 
bas demiteian : Seseorang yang menangani barang curian 
(kecuali apabila termasuk perkara curian) dengan menge- 
tahui atau yakin bahwa barang tersebut adalah barang cu
rian, dia telah secara tidak jujur menerima barang, dan 
secara tidak jujur menangani atau membantu dalam penyim- 
panan, pcmindahan, pembuangan atau pelaksanaannya oleh 
atau untuk kepentingan orang lain, atau apabila meren- 
canakannya. "Handling" barang curian dapat dihukum de
ngan hukuman maksimum 1/* tahun.

Di samping pengertian "handling11, ada pula pe
ngertian "receiving” yang dapat diartikan sebagai deret
an penerimaan, dalam arti raenadah barang-barang curian. 
Dalam Chapter 15 dari buku An Introduction to Criminal 
Lav/ disebutkan :

Every person who receives any property knowing the 
same have been stolen or obtained in any way that- 
soever under circumstances amounting to felony or 
misdemeanour is guilty of receiving. Receiving may 
be a felony or misdemeanour acording to whether 
the goods were obtained by felony or misdemeanour.
If a felony, it is punishable by fourteen years 
imprisonment, and if^a misdemeanour by seven 
years' imprisonment.5

Perumusan tersebut di atas dapat diterjemahkan 
secara bebas demikian : Setiap orang yang menerima ba-
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rang dan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil 
curian atau yang diperoleh dengan jalan apapun baik dalam 
bentuk pelanggaran berat (felony) maupun pelanggaran ri- 
ngan (misdemeanour) adalah bers^lah karena melakukan pe
nadahan. Penadahan bisa dianggap sebagai pelanggaran berat 
.atau pelanggaran ringan tergantung apakah barang yang ber- 
sangkutan diperoleh dengan melakukan pelanggaran berat 
atau pelanggaran ringan. Apabila termasuk pelanggaran be
rat, pelanggar bisa dikenakan hukuman penjara 1/+ tahun; 
dan apabila termasuk pelanggaran ringan, pelanggar bisa 
dikenakan hukuman penjara 7 tahun.

Jadi, jika saya perhatikan perumusan tersebut, ma
ka hukum pidana di Inggris hanya mengenai dua macam 
"receiving", yaitu :

a. "receiving" yang dirumuskan sebagai "felony", jika 
benda yang ditadah diperoleh dengan cara "felony" (pe
langgaran berat);

b. "receiving" yang dirumuskan sebagaa, "misdemeanour", 
jika benda yang ditadah diperoleh dengan c'ara "misdemeano
ur" (pelanggaran ringan).

Berd'sarkan kedua rumusan di atas (di Inggris), ma
ka dapat ditarik suatu kesimpulah bahwa, jika dibandingkan 
dengan kejahatan penadahan di Indonesia, maka ancaman pi
dana di Inggris terhadap penadahan lebih berat.

Untuk membahas unsur-unsur kejahatan penadahan ini,
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perlu kiranya diketahui rumusan pasal yang bersangkutan.

Pasal W O  KUHP :
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
atau denda paling banyak sembilanratus rupiah karena 
penadahan :
ke-1 : barang siapa raembeli, menyewa, menukar, raene- 

rima hadiah, menerima gadai atau menarik ke
untungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau me- 
nyembunyikan sesuatu benda* yang diketahui 
atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh 
karena kejahatan;

ke-2 : barang siapa menarik keuntungan dari hasil
sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya 
harus diduga bahwa diperoleh karena kejahat
an,

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya
unsur-unsur yang relevant dalam pasal i+80 KUHP ialah :

(1) barang siapa atau seseorang yang melakukan per
buatan pidana; (2) maksud hendak memperoleh keun̂ - 
tungan; (3) barang yang diperoleh dari kejahatan;
(k) kesengajaan atau seharusnya diketahui; (5) ke- 
alpaan atau sepatutnya harus diduga.6

Unsur yang pertama, ialah barang siapa atau se
seorang yang melakukan perbuatan pidana. Yang dimaksud 
dengan barangsiapa ialah orang sebagai pelaku delik, 
artinya, yang dapat dibebani dengan hak dan kewajiban. 
Jadi orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke per- 
soon) yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 KUHP.

Unsur y?.ng kedua, ialah maksud hendak memper
oleh keuntungan. Unsur-unsur dari perbuatan itu Ialah, 
menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyim-
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p e r p u s t a k a a n

U N IV ERS IT A S  A 1 R L A N G G A ' 11  

____S  U  R  A  B  A  Y  A  I

pan atau menyembunyikan sesuatu benda karena ingin mem- 
peroleh keuntungan. Unsur maksud hendak memperoleh keun- 
tungrn artinya, si penadah harus mempunyai maksud hendak 
mendapatkan keuntungan diri sendiri, misalnya, upah bagi 
perbuatannya atau keuntungan sebagai akibat penjualan 
atau penukaran. Sedangkan pada perbuatan membeli, menye- 
wa, raenukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak di- 
perlukan unsur hendak memperoleh keuntungan ini, sebab 
dengan sendirinya keinginannya memperoleh keuntungan ini 
sudah terkandung dalam kata-kata membeli. Membeli dapat 
dianggap juga sebagai sudah membeli, biarpun barang-ba- 
rang yang dibeli belum diterima oleh si penadah atau su
dah diterima barangnya tetapi belum dibayar harganya.

Selanjutnya unsur yang ketiga, ialah barang yang 
diperoleh dari kejahatan. Dalam hal ini dikenal adanya 
dua macam si fat asal barang dari kejahatan ialah :

a. barang yang didapet dari kojahatan, misalnya ba- 
rang-barang hasil pencurian, penggelapan, peni
puan atau perajnpasan pemerasan. Barang ini kea- 
daannya adalah sama saja dengan barang-barang 
lain yang bukan asal dari kejahatan tersebut.
Dapatnya diketahui, bahwa barang itu asal dari 
kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penye- 
lidikan tentang asal mula dan cara berpindah 
tangan;

b. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu 
kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas 
palsu, diploma palsu dan lain-lain. Barang-ba
rang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan 
barang-barang tersebut yang tidak palsu.'
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MI L I K.
PERPUSTAKAAN 

"U N IV E R SU A S A IR L A N G G A '
s U R A B A Y  A

Perbedaan sifat barang yang berasal dari kejahatan 
itu adalah penting untuk menencukan statusnya. Sifat ba
rang yang tersebut pada sub a berlainan dengsn sifat ba
rang yang tersebut pada sub b. Sifat asal barang yang me- 
lekrt pada barang-barang yang tersebut pada sub a tidak 
kekal, artinya, sesuatu bonda yang diperoleh dari pihak 
ketiga yang jujur atau dengan itikat baik lagi dapat di- 
anggap telah diperoleh dari kejahatan. Dalam hal ini Soe- 
silo memberikan con toll sebagai berikut :

A mengetahui bahwa B telah mencuri sebuah arloji ke- 
tnudian oleh B (si pencuri) arloji tersebut digadai- 
kan di rumah pegadaian dan tidak ditebus (diambil) 
sampai batas waktunya, maka oleh pegadaian arloji 
tersebut dilelang di muka umum dan dibeli oleh A, 
yang dalam hal ini ia mengetahui benar-benar asal 
mulanya dari arloji tersebut. Di sini A sebenarnya 
telah membeli barang yang ia ketahui diperoleh dari 
kejahatan, akan tetapi A tidak dapat dituntut karena 
telah melakukan perbuatan pidana, sebab telah dite- 
rimanya dari pegadaian dengan iktikat baik, maka si
fat asal dari kejahatan dari arloji tersebut sudah 
menjadi hilang-8

Sebaliknya sifat asal dari kejahatan yang melekat
pada barang-barang yang tersebut pada sub b adalah kekal
(tetap untuk selama-lamanya), artinya, barang-barang itu
bagaimanapun juga keadaannya senantiasa tetap dan terus-
menerus dipandang sebagai barang berasal dari kejahatan
dan apabila diketahui asal usulnya, tidak dapat dibeli,
disewa, dan diterima tanpa dikenakan pidana. Soesilo
memberikan contoh :

Orang menerima uang kertas palsu sebagai hadiah, bi- 
la ia mengetahui tentang kepalsuan uang itu, senan-
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tiasa dapat dihukum sebagai tadah, Uang palsu, ijazah 
palsu, haruslah diserahkan pada Polisi atau Jaksa un
tuk diadakan pengusutan dan akhirnya dirusak dan di- 
hancurkan agar tidak dipergunakan lagi.9

Unsur yang keempat, ialah kesengajaan atau sepatut
nya harus mengetahui. Keistimewaan dari unsur ini ialah 
di mana dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpa- 
an digunakan untuk satu perbuatan, dengan ancaman pidana 
yang sama beratnya."^ Unsur kesengajaan ini dijelaskan de
ngan berraacam-macam cara. Kerap kali digunakan perkataan 
senga.ia. misalnya, dalam pasal 338 (pembunuhan); kadang- 
kadang digunakan perkataan dengan maksud untukf misalnya, 
dalam pasal 362 (pencurian); dengan perkataan se-patutnya 
diketahui. misalnya, dalam pasal 480 KUHP. Tetapi tidak 
selalu syarat sengaja disebutkan, sebab syarat itu telah 
termasuk dalam perbuatan yang disebutkan, misalnya, meng- 
hasut, dalam pasal 160 KUHP di dalamnya sudah tersimpul 
kesengajaan.^ Begitu pula dengan kata,!mengambil" dalam 
pasal 362 KUHP. Jika pasal 480 KUHP ini diperhatikan, ma
ka di situ dapat dijumpai perkataan "sepatutnya harus di- 

12ketahui". Diketahui, merupakan istilah untuk menyatakan 
unsur kesengajaan, sehingga harus meliputi corak kepasti- 
an dan kemungkinan. "Sengaja" dalam pasal 480 KUHP, ber- 
arti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal da
ri kejahatan.

Unsur yang kelima dari pasal 480 KUHP ialah keal- 
paan atau sepatutnya harus diduga. Seperti halnya dengan
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pengertian kealpaan. Kealpaan ini adalah salah satu ben- 
tuk dari kesalahan* Kealpaan ini salah satu bentuk dari 
kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas
Moeljatno menulis bahwa :

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan kealpa
an diancara dengan pidana yang lebih ringan daripada 
yang dilakukan dengan sengaja. Dalam kesengajaan ke- 
hendak ditujukan pada akibatnya, sedangkan dalam ke
alpaan si pelanggar samasekali tidak menfehendaki aki
batnya. Yang dianggap jahat dalam kealpaan yaitu ku- 
rang perhatian, kurangnya hati-hati dalam perbuatan- 
nya, tidak sebagaimana mestinya dalam berbuat, dan 
kurangnya memperhatikon kepentingan hukum dari oranglain.13

Dalam hukum pidana kealpaan dinyatakan dengan ber- 
bagai cara, antara lain dengan perkataan Mpatut harus di
duga", seperti di dalam pasal **80 KUHP ini.lif

Mengenai unsur sengaja dan unsur culpa dalam pasal 
480 KUHP, harus diteliti masalah-masalah yang dapat mem
berikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja dan 
unsur culpa itu. Penadahan hanya dapat terjadi jika sesu
atu barang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh 
orang lain. Pembclian dan sebagainya itu harus terjadi 
dari orang yang memperoleh barang itu dari kejahatan dan 
terdakwa setidak-tidaknya harus mempunyai dugaan/sangkaan 
bahwa barang-barang berasal dari salah satu kejahatan, 
tetapi terdakwa (penadah) tidak perlu mengetahui dengan 
p?sti dari kejahatan apa (dari pencuriankah, penggelapan 
atau penipuan), akan totapi cukup asalkan ia mempunyai
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kecurigaan bahwa bukan barang terang melainkan gelap. Un
tuk monetapkan apa ukurannya sesuatu barang itu terang 
atau gelap (barang yang diperoleh dari kejahatan) memang 
sukar dan sulit. Menurut H.A.K. Moch. Anwar, dalam prak- 
tek harus diteliti masalah-masalah yang dapat raeraberikan 
petunjuk adanya unsur sengaja atau unsur culpa itu, mi- 
salny®. :

Cara membeli barang, tidak menanyakan dari mana asal 
barang terlebih dahulu. Cara penjualan barang, seper- 
ti Padio, T.V., Mesin Tik dibawa kerumah pelaku, se
dangkan penjual dan pembeli tidak saling mengenai. 
Pada malam hari diadakan penjualan, pada saat keadaan 
sepi. Harga barang, harga yang ditawarkan jauh di ba- 
v/ah harga pasaran.
Keadaan penjual, sikap yang memperhatikan ketakutan 
dan berpakaian kurang baik.15

Serta kejadian-kejadian lain/peristiwa yang mencu- 
rigakan menurut kebiasaan-kebiasaan di suatu daerah.

3* Akibat Ke.iahatan Penadahan terhadap Masvarakat

Pertama-taraa harus diingat pernyataan bahwa setiap
orang dianggap mengetahui undang-undang yang berlaku, se-
hingga jika seseorang melakukan perbuatan penadahan, maka
ia harus bertanggung jawab atas akibatnya di dalam masya-
rakat yang secara langsung akan menderita kerugian karena
perbuatannya tersebut. Misalnya :

Suatu komplotan penadah dan tukang mengubah nomor-no- 
mor identltas sepeda motor dari hasil. kejahatan ter- 
tangkap, menyinggung tentang arah penjualan sepeda- 
sepeda motor hasil kejahatan atau resmi, tetapi tanpa 
dilengkapi surat-surat itu kebanyakan mereka menjual-
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nya kepada petoni pedesaan yang biasanya tidak pernah 
mengetahui bahwa nomor identitas kendaraan itu sudah 
diubah.16

Dari situ dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ke
jahatan penadahan yang terjadi dalam raasyarakat mempunyai 
akibat yang tidak sedikit, terutama di bidang materil ka
rena telah diketahui bahwa telah didahului oleh kejahatan 
lain. Tentang akibatnya dapat digolongkan dalam tiga ba- 
gian yong saling mempengaruhi yaitu, akibat terhadap si 
pelaku, y^ng dikenai perbuatan, dan masyarakat,

Akibat terhadap si pplaku sendiri, yaitu ia selalu 
berusaha agar supaya perbuatannya tidak diketahui, bahkan 
berperasaan selalu dikejar oleh bayangannya sendiri, Hal 
ini dapat dilihat bahwa dia selalu gelisah karena apa 
yang telah diperbuatnya harus dipertanggungjawabkan. Se- 
dangknn akibat terhadap yang dikenai perbuatan (si kor- 
ban), ialah raereka akan mendapat kerugian atas barangnya 
yang hilang. Di samping itu terdapat pula pengakuan bah
wa : dari hasil kejahatan terd-hulu banyak terjual ke
oknum-oknum ABRI, hal ini diharapkan agar mereka mernper-

17oleh perlindungan keamanannya. Hal ini lebih-lebih ji-
ka tindakan alat-alat pengusut, penuntut, dan kekuaeaan 
kehakiman (putusan pengadilan) menurut pertimbangan dari 
si korban itu dianggap pidana yang dijatuhkan tidak se- 
suai dengan kejahatan yang telah diperbuat,

Tentang akibat kejahatan penadahan terhadap ma-
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syarakat, hal ini tentu caja menimbulkan keresahan dalam 
masyarokat karena kalau dilihat dari akibat yang ditimbulkan 
penadahan juga merupakan salah satu suraber pencurian, peni
puan, dan p e n g g e l a p a n .  Sedangkan sebab-sebab yang mendorong 
timbulnya kejahatan penadahan bukan hanya unsur pribadi 
(pcraeorangan) caja, melainkan juga unsur lingkungan turut 
raenentukan, karena antara individu dan keadaan lingkungan 
masyarakat yang lain satu sama lain, saling raempengaruhi 
untuk mev;ujudkan terjadinya kejahatan.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, 
raoka masyarakat secara langsung terkena akibat dari perbuat
an jahat, sehingga masyarakat turut bertanggung jawab, dan 
turut memikirkan pula bagaimana cara mengatasi, mencegah 
timbulnya kejahatan-kejahatan lain yang menjurus ke arah ke- 
jahatan penadahan. Hal ini sangat mempengaruhi, menghalangi 
tercapainya ketenangan bagi masyarakat tersebut.

2Dali Mutiara, Tafsir KUHP. Bintang Indonesia, Jakar
ta, 1962, h. 1 3 7 .

^Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu ^ 
di Indonesia, Kresco, Jakarta,~T^74, h. 61.

^Jones Philip Asterly and R.I.E. Card, Introduction 
toi Criminal Law, Butter worth, London, 1976, h. 239.

^Jones Philip Asterly and Rupert Croos, An Introduc- 
tion to Criminal Law, Butter Jorth, London, 1933, h* 61.
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H.A.K., Anwar Much, Hukum Pidana Bahian Khusus 
(KUHP Buku II), Dading, Alumni, Bandung, 1979, h. 81.

7 Soesilo R, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umura 
^l^Gli}^(^e]jJ^Khus^, Politeia, Bogor, 1 9 7 4 (selanjutnya disingkat Soesilo, R. I), h. 154.

Q
Soesilo R, Kitab_._Undang-undang Hukum Pidana serta 

ILQJIIgjlt̂^kpmentarnya Pasal Demi Pasal. Politeia, Bandung, 
1976 (selanjutnya disingkat Soesilo, R. II), h. 2 4 3.

^Soesilo, R. I, op.cit., h. 155.

1 0Moeljatno, Azas-a^arj.ii^m_^dajia^agj;ari ke III, 
Seksi Kepidanaan, Jogyakarta, tak bertahun, h.~4.

1XIbid.

1 2Ibid.. h. 6 .

■^Moeljatno, Naskah yang diucapkan pada Kongres ke 
II Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia tgl. 15/7*64 di Su
rabaya, Dasar atau Asas Anakah Hendaknva Hukum Pidana Kita 

Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1964, h. 31.

lifH.A.K. Anwar Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus 
LKUIIP_3uku_XIl, Dading, Alumni, Bandung, 1979, h. 8 3 .

l6Tersangka Penadah dan Pengubah Identitas Sepeda 
Motor Tertangkap, Surabaya Post. Rabu, 9 Juli 1980, h. III.

Loc.cit.17
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BAB III ■

KASUS MOCHAMAD MURSJID BIN DASU 
DAN MOCHAMAD 3JARIF BIN HAJI KEHAN

Untuk memperoleh suatu gambaran mengenai apa yang 
telah diuraikan dalam Bab I dan Bab II, maka dalam Bab III 
ini saya akan mernbahas suatu kasus yang menyangkut masalah 
penadahan. Terdakwa dalam kasus ini ada dua orang, yaitu 
Mochamad Mursjid bin Dasu dan Mochamad Sjarif bin Haji Ke- 
han. Selanjutnya disebut Kasus Mochamad Mursjid bin Dasu 
dan Mochamad Sjarif bin Haji Kehan.

1• Duduknva Perkara

Terdakwa I, Mochamad Mursjid bin Dasu, umur 22 ta
hun, pekerjaan jual beli kendaraan sepeda motor di Jalan 
Pecenongan Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Tawakkal 
IX no. 6 Grogol Jakarta, pada kira-kira bulan Desember 
1966, pukul 09.30 WIB atau di sekitar waktu itu, di Ja
lan Pecenongan no. 49 B Jakarta, dengan sengaja serta me- 
lawan hukum mempunyai maksud memiliki barang berupa sebu- 
ah scooter Vespa Nomor Polisi B. 4527 W kepunyaan saksi I 
bernama Ny. D Aisy Tjiong Njim Nio. Barang tersebut ada 
pada terdakwa I bukan karena kejahatan, melainkan mula- 
mula dipinjamkan kepada Cunik Van Capelle Johannes guna

19

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PENADAHAN SESUAI DENGAN PASAL 480 KUHP AGUSTIN KURNIASARI



20

mengurus penjuolan piring-piring/cangkir, tetapi kemudian 
telah dimiliki dan ditukar/dijual tanpa sepengetahuan 
yanr punya.

Terdakwa I, Mochamad Mursjid bin Dasu, dituduh me- 
lakukan kejahatan penadahan, yaitu raembeli, menyewa, me
nerima, tukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadi
ah atau karena hendak mendapat keuntungan yang lebih ba- 
nyak, membawa, menyimpan, membeli scooter Vespa Nomor Po- 
lisi B. 4627 W dari penjahat Cunik Van Capelle Johannes 
milik saksi I tersebut di atas. Perbuatan tersebut telah 
melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP.

Terhadap terdakwa II, Mochamad Sjarif bin Haji Ke- 
han, umur 32 tahun, pekerjaan berdagang klontong merk To
ko Asli, berterapat tinggal di Jalan Raya Pelabuhan no.
103 Tanjung Priuk Jakarta. Pada hari Rabu, tanggal 18 Ja- 
nuari 1967, kira-kira pukul 14*00 WIB di Pecenongan Ja
karta, dengan sengaja dan melawan hukum telah membawa, 
menukar, membeli, tukar tambah agar mendapat keuntungan 
yang lebih banyak, menyimpan barang milik orang Iain, te
lah menukarkan scooter Vespa nomor Polisi B. 4627 V/ milik 
sakui I keluaran tahun 1966, penukaran tersebut dilakukan 
dengan terdakwa I.

Terdakwa II juga dituduh melakukan kejahatan pe
nadahan, yaitu telah membeli, tukar tambah agar mendapat
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keuntungan lebih banyak, telah menukarkan scooter Vespa 
nomor Polisi 3. 4627 W milik saksi X yang dilakukan dengan 
terdakwa I. Perbuatan terdakwa II telah melanggar pasal 
480 ayat 1 jo. pasal 14a ayat 1; pasal 140 ayat 1 KUHP; 
pasal 292; 315 Reglemen Indonesia yang diperbaharui.

Terdakwa II, Mochamad Sjarif bin Haji Kehan, tidak 
ditahan. Alat-alat bukti dalam perkara ini berupa sebuah 
scootcr Vespa nomor Pollsi B 4627 W lengkap beserta surat- 
suratnya diperlukan sebagai alat bukti, sehingga pengadil- 
an memerintahkan untuk menyita surat-surat tersebut.

2. Pertimbangan Hukum
Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa pertim

bangan hukum dari Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, 
Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia.

Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta

Terdakwa I dan terdakwa II telah menyangkal tuduh- 
an Jaksa, tetapi terdakwa I mengakui telah membeli scoo
ter Vespa nomor Polisi B 4627 W tahun 1966 dari Cunik Van 
Cappele Johannes di mana surat-surat atas nama saksi I,
Ny. Aisy Tjiong Njim Nio dengan harga Rp 46.000,00. Pem- 
bayaran dilakukan terdakwa bersama-sama Cunik Van Capelle 
Johannes di rumah saksi I dan di mana terdakwa I telah 
meletakkan bunrkusan yang menurut pengakuan terdakwa I
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berisi uang sejumlah Rp 46.000,00 dengan tidak berkata apa- 
pun pada saksi I sebagai pemilik scooter. Di dalam persi- 
dan?yan keterangan saksi I yang diberikan di bawah sumpnh, 
pada pokoknya tidak merasa menjual scooter Vespa nomor Po
ll si B. 4627 W.

Saksi I tidak merasa menerima uang dari terdakwa I, 
tetapi mengakui telah menandatangani tiga helai blanko 
kuitansi untuk keperluan pengontrakan rumah, di mana sebe
lumnya saksi tidak mendengarkan kalau tiga helai blanko 
kuitansi itu telah dipergunakan oleh Cunik Van Capelle 
Johannes untuk keperluan lain.

Terdakwa I setelah meletakkan bungkusan, kemudian 
menerima tiga helai blanko kuitansi yang sudah ditanda 
tangani oleh saksi serta sehelai kuitansi pembayaran se- 
mentara yang diterima dari Cunik Van Capelle Johannes 
bukan dari saksi I. Di depan sidang terdakwa I tidak da
pat menyerahkan (mengajukan) kuitansi pembayaran sementa- 
ra itu dengan alasan telah hilang. Pengadilan dalam hal 
ini tidak dapat menerima alasan dari terdakwa I bahwa 
kuitansi tidak ada karena hilang, sebab kuitansi adalah 
suatu surat penting yang harus disimpan baik-baik.

Terdakwa I seharusnya tahu atau setidak-tidaknya 
menduga bahwa scooter Vespa nomor Polisi B. 4627 W ber- 
ada di tangan Cunik Von Capelle Johannes berasal dari
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kejahatan, yaitu pada waktu terdakwa I bersama Cunik Van 
Capelle Johannes datang di rumah saksi I untuk menyerahkan 
bungkusan uang. Terdakwa I sama sekali tidak diperkenalkan 
oleh Cunik Van Capelle Johannes kepada saksi I sebagai pe- 
milik scooter itu, malahan sama sekali tidak diajak bicara 
Dengan demikian terdakwa I telah membeli scooter Vespa no
mor Polisi B. 462? W yang berasal dari kejahatan, yaitu 
penggelapan.

Selanjutnya terdakwa II apakah dapat dinamakan pem- 
bcli beritikat baik. Terdakwa II membeli scooter Vespa no
mor Polisi B. 4627 V/ yang curat-suratnya lengkap, tetapi 
masih atas nama saksi I. Terdakwa II sebelum dan sesudah 
terjadinya jual beli scooter itu tidak berusaha untuk 
mengadakan ceking pada pemilik semula yang bernama Ny. D. 
/dry Tjiong Njim Nio apakah benar scooter tersebut dijual.

Terdskwa II telah terbukti membeli scooter Vespa 
nomor Polisi B. 4627 V/ dari terdakwa I yang berasal dari 
kejahatan. Terdakv/a II terbukti pula merupakan pembeli 
yang beritikat tidak baik atau kurang baik.

Barang bukti berupa surat asli scooter Vespa nomor
Polioi B. 4627 W yang lengkap, dan tertulis atas nama 
saksi I beserta tiga helai blanko kuitansi yang diajukan 
di depan sidang diperlukan sebagai alat bukti, maka Pen£- 
adilnn memerintahkan untuk menyita surat-surat tersebut.
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Pengadilan berpendapat, menurut hukum dan berkeyakinan 
kesalahan para terdakwa telah terbukti dengan sah dan 
nyctr harus dipidana.

Para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 
yang termaktub dan diancam dengan pa6al 480 ayat 1 KUHP. 
Sebclum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Peng
adilan memperhatikan adanya ĥ .l-hal yang meringankan, 
yaitu para terdakwa masih tergolong muda, dan para ter
dakwa mengakui belum pernah dihukura. Sedangkan hal yang 
memberatkan, yaitu para terdakwa pada mulanya menyang- 
kol, sehingga menyulitkan pemeriksaan.

Pengadilan memutuskan terhadap para terdakwa, ya
itu Mochamad Mursjid bin Dasu dan Mochamad Sjarif bin 
Haji Kehan bersalah melakukan kejahatan "penadahan". 
Pengadilan memidana para terdakwa, yaitu Mochamad Mur
sjid bin Dasu enam bulan pidana penjara dengan masa per- 
cobaan satu tahun, dan Mochamad Sjarif bin Haji Kehan 
empat bulan pidana penjara dengan masa percobaan sembilan 
bulan, dan mcmbebankan para terdakwa untuk membayar ong- 
kos-ongkos perkara. Barang bukti berupa scooter Vespa 
tahun 1966 nomor Polisi B. 462? W lengkap beserta surat- 
suratnya dikembalikan kepada pemilik semula Ny. D. Aisy 
Tjiong Njim Nio.
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Pengadilan Tinggi di Jakarta

Pengadilan Tinggi di Jakarta yang memeriksa perka- 
ra tersebut dalam tin^kat banding atas perraohonan terdak
wa II ternyata sependapat dengan Pengadilan Negeri Isti
mewa Jakarta, dengan mengatakan tetap menyetujui atas pu- 
tusan Pengadilan Negeri, karena tidak ada alasan untuk 
mcrabatalkannya.

Dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Pengadilan 
Tinggi di Jakarta bahkon menyebutkan antara lain bahwa :

1. perbuatan membeli ada - unsur penadahan - dapat di- 
buktikan dari tawar menawar yang dilakukan oleh 
terdakwa II dengan si penjual yang berakhir dengan 
suatu harga dari suatu benda (Vespa B. 4627 W) yang 
disetujui oleh kedua belah pihak;

2. adanya kenyataan bahwa surat-surat Vespa yang di- 
beli oleh terdakwa II tidak atas nama i>en.iual« me- 
lainkan masih atas nama orang lain seharusnya di
ketahui atau sepatutnya diduga oleh terdakwa bahwa 
Vespa tersebut berasal dari suatu kejahatan.

Berdasarkan pertirabangan-pertimbangan tersebut di atas 
maka Pengadilan Tinggi di Jakarta mengambil sikap menguat- 
kan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dengan te
tap men^hukum terdakwa I sebagai pelaku "penadahan".
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Mahkamah Agung Ret>ublik Indonesia

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah 
Agung dilakukan atas permohonar. terdakwa II yang pada po- 
koknya mengemukakan alasan bahwa Pengadilan Tinggi di Ja
karta. telah keliru dalam menafsirkan tindak pidana pena
dahan .

Sebagaimana diketahui setiap tindak pidana selalu 
ada unsur "sifat melawan hukum" dari perbuatan-perbuatan 
yang dilakukan, walaupun dalam rumusan delik tidak sela
lu dicantumkan. Mahkamah Agung berpendapat, perbuatan- 
perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah merupakan tin
dak pidana penadahan, karena sifat melawan hukumnya tidak 
ada sama sekali. Sifat melawan hukum itu tidak ada, anta- 
ra lain bahwa terdakwa membeli (tukar tambah) scooter di 
pasar yang umumnya memang memperdagangkan kendaraan ber- 
raotor kuitansi blanko telah ditandatangani pemilik dan 
surat-surat lengkap. Terdakwa juga setelah dua minggu 
scooter berada di tangannya, segera setelah membaca di 
Harian "Berita Yudha" tentang scooter tersebut melapor- 
kan, dan menyerahkan pada pihak kepolisian.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, 
maka Mahkamah Agung berpendapat, bahv/a putusan Pengadil
an Negeri Istimewa Jakarta tanggal 2 September 1967, No. 
2042/Pid., dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
12 Maret 1968, no. 4 8/1967/Pid., tersebut tidak dapat
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dipertahankan, harus dibatalkan. Mahkamah Agung akan 
mengadili sendiri perkara ini, yaitu dengan melepaskan 
terdakwa dari segala tuntutan hukum. Alat bukti scooter 
beserta curat-suratnya harus dikembalikan kepada terdak
wa, dengan catatan saksi I Ny. D. Aisy Tjiong Njim Nio 
harus menyerahkan uang Kp 75.000,00 (tujuhpuluhlimaribu 
rupiah) sebagai harga scooter kepada terdakwa.

5. Analisa

Dari putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta 
dapatlah ditarik suatu analisa singkat. Saya dapat me- 
nyetujui putusan terhadap terdakwa I, yang dinyatakan 
bersalah melakukan pidana penadahan, berdasarkan alasan- 
alasan, yaitu adanya kuitansi sementara yang sudah di- 
tandatangani saksi I, tetapi dalam persidangan terdak- 
wa I ternyata tidak dapat mengajukan kuitansi tersebut 
sebagai baring bukti atau alat bukti.

Menurut pendapat saya, jika terdakwa I memang be- 
nar telah menerima kuitansi tersebut, dan dapat mengnju- 
knn atau membuktikannya di dalam persidangan, maka tuduh- 
an penadahan terhadapnya tidaklah terbukti. Juga karena 
jual-beli yang dilakukan adalah benar dan sadar, serta 
seperti lazimnya terjadi antara pemilik kendaraan bermo- 
tor (saksi I) dengan pembeli (terdakwa I), yang dengan 
diserahkannya kuitansi sementara. Tetapi oleh karena
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terdakwa I dalam peruidangan tidak dapat mengajukan kui- 
tanci tersebut, yang dapat digunakan sebagai aXat bukti
ynng otentik seharusnya disimpaanya baik-baik. Itulah 
sobabnya ia (terdakwa I) tetap dapat dikenakan tuduhan 
penadahan.

Sedangknn putusan terhadap terdakwa II oleh Peng- 
atiilz'n Negeri Istimewa Jakarta menurut pendapat saya ti- 
dnk tepat. Hal ini disubabkan oleh karena Pengadilan Is
timewa Jakarta telah mengambil sikap "menyamaratakan" 
kedudukan toi-dalvv:’ I dan terdakwa II. Dalam kasus ini 
terlihat, bahwa oleh karena pekerjaan terdakwa I dari 
semula adalah menjualbelikan kendaraan bermotor, maka 
terdakwa II tidak menduga sama sekali bahwa Vespa yang 
dibclinya tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan.
Di saraping itu adanya blanko kuitansi yang telah ditan- 
datangani oleh pemilik, dan surat-surat Vespa yang 
lengkap yang lazimnya meraang selalu terjadi dalam prak- 
tek jual-beli kendaraan bermotor bekas, maka dapatlah 
dimaklumi kiranya apabila terdakwa II dalam hal ini me- 
mang tidak menduga bahwa Vespa tersebut adalah hasil 
suatu kejahatan. Selanjutnya sebagai dasar pertimbang- 
on saya mengenai kedudukan terdakwa II sebagai pembeli 
yang beritikad baik dapat terlihat dari adanya tindakan 
terdakwa II untuk melaporkan dan menyerahkan Vespa ter-
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sebut kepada pihak kepolisian, setelah membaca berita di 
harian Berita Yudha tentang hilangnya Vespa no. B.^627 W 
vang setelah dibelinya dari terdakwa I.

Berdasarkan hal-hal yang saya kemukakan di atas, menurut 
henat saya terdakwa II seharusnya dilepaskan dari segala 
tuntutan hukum, dan bukannya dipidana sebagaimana yang
diputuskan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta.

PenKadilan Tinggi di Jakarta

Pada tingkat peraeriksaan banding, terlihat bahwa 
Pengadilan Tinggi di Jakarta, tetap menguatkan putusan 
yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa 
Jakarta, Di sinipun kedua terdakwa baik terdakwa I mau- 
pun terdakwa II tetap divonis sebagai pelaku-pelaku pena
dahan. Sikap "menyamaratakan" yang diambil oleh Pengadil
an Tinggi di Jakarta inipun seyogyanya tidak perlu ter
jadi, seandainya Pengadilan Tinggi di Jakarta lebih ber- 
hati-hati dan bersikap jeli dalam mempertimbangkan unsur- 
unsur perbuatan pidana yang ada dalam kasus ini. Oleh se- 
bab itu, maka sebagaimana analisa saya atas putusan Peng
adilan Negeri Istimewa Jakarta, saya tetap berpendirian 
bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi di 
Jakarta atas terdakwa II adalah tidak tepat.
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Mahkamah Agunp; Republik Indonesia

Mengenai tidak terdapatnya "sifat melawan hukum11 
dari perbuatan yang dituduhkan kepada terdakv/a II seba- 
gaimana disebutkan dalam perfcimbangan hukum Mahkamah 
Agung Republik Indonesia, menurut hemat saya adalah pen- 
cerminan dari pada rtianutnya pandangan bahwa "sifat me
lawan hukum11 adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuat
an pidana, yang menurut pendapat Prof. Moeljatno adalah 
sebogai berikut :

Konsekuensi yang lain adalah :

Jika hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur 
melawan hukum ini ada atau tidak, maka dia tidak 
boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh 
karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana. Menurut 
pendapat V.O.S. Jonkers dan Noyon Langemeyer dalam 
hal itu terdakwa harus "dilepas dari segala tun- 
tutan hukum" (Ontslag van rechts Vervolging)

Demikianlah pembahasan saya terhadap kasus Mocha
mad Mursjid bin Dasu dan Mochamad Sjarif bin Haji Kehan, 
menurut kemampusn yang ada, dengan sendirinya jauh dari 
sempurna.

TG Moeljatno, A2as-azas Hukum Pidana. PT. Bina 
Aksara, Jakarta, 1980, h. 90*
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BAB IV

P E N U H P

Setelah saya uraikan dan membahas Bab I eampai de- 
ngan Bab III, maka di dalam bab penutup ini saya akan 
memberikan beberapa Ringkasan dan Saran.

1. Ringkasan

Pengertian Kejahatan Penadahan, terdapat dalam pa- 
aal 480 ayat 1 KUIIP, sedangkan pada pasal 481 dan 482 KUHP 
baru dinamakan penadahan, jika telah memenuhi syarat-sya
rat tentang tindak pidana yang tersebut dalam pasal 480 
ayat 2, hanya bedanya di sini mengenai penjatuhan pidana- 
nya.

Penadahan adalah suatu kejahatan -yang berdiri sen
diri, terbukti dengan diatumya dalam Bab tersendiri, ya
itu dalam Buku ke II KUHP pasal 480, 481, dan 482.

Penadahan adalah kejahatan yang dilakukan sese- 
orang, yang mempunyai maksud hendak memperoleh keuntungan 
yang dilakukan guna kepentingan orang lain.

Penadahan adalah kejahatan yang baru bisa terjadi, 
jika sebelumnya atau terlebih dahulu telah terjadi keja
hatan lain yang biasanya kejahatan terhadap harta keka-
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yaan. Hal ini terbukti dari putusan-putusan pengadilan 
yang telah saya pelajari antara lain putusan Pengadilan 
Negeri Istimewa Jakarta, No, 2042/196? tanggal 2 Septem
ber 1967 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi 
di Jakarta, No. 48/1968 PT Pidana tanggal 12 Maret 1968, 
Dan putusan Mahkamah Agung Kepublik Indonesia tanggal 6 
Juni 1970, No. 30/K/Kr/1969 yang saya masukkan dalam 
skripsi ini.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan penadahan ialah: 
1). barang siapa; 2). maksud hendak memperoleh keuntung- 
:m; 3). barang yang diperoleh dari kejahatan; 4)* kese
ngajaan atau sepatutnya harus mengetahui; 5)* kealpaan 
atau sepatutnya harus diduga.

2. Saran

Kenyataan kejahatan penadahan dilakukan baik oleh 
oran^-orang yang ekonominya kuat (mempunyai kedudukan 
tinggi, maupun yang ekonominya lemah) karena terdorong 
adanya nafsu bertambah kaya. Hakim dalam menjatuhkan pi
dana hendaknya diperberat, mengingat besar sekali penga- 
ruhnya dalam masyarakat dan juga guna mencegah timbulnya 
kejahatan-kejahatan lain dalam masyarakat.

Terhadap pasal 480 KUHP sebaiknya diadakan penaf- 
sirrjn yang otentik, agar supaya diperoleh kepastian hu-
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kum terutama tentang arti daripada istilah "sepatutnya 
harus diduga" bahwa barang berasal dari kejahatan.

Khusus mengenai Rancancangan Undang-undang Hukum 
Acara Pidana, yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya 
dibahas dan dibicarakan, caya mengharapkan agar supaya 
selekasnya DPR mengesahknn RUU tersebut agar tercapai 
kodifikasi ketentuan Hukum Acara Pidana yang selaras 
dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945.

Akhir kata penulisan skripsi mengenai masalah 
Kejahatan Penadahan, yang saya bahas ini belum sempur
na mengingat keterbatasan kemampuan saya. Di samping 
sangat luasnya pengetahuan hukum itu sendiri, sehingga 
kritik dan saran saya harapkan agar menjadi pendorong 
untuk lebih baik.
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