
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Kemajuan di bidang tekhnologi dan informasi saat ini banyak sekali memberikan 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pada saat perekonomian nasional yang sedang 

mengalami kehancuran maka mulai timbul tindak pidana dengan modus operandi yang berbeda-

beda. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, pelanggar hukum juga semakin 

banyak dan berkembang, demikian pula bentuk dan jenis tindak pidana semakin meningkat seperti 

tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan tindak pidana yang terjadi setelah ada tindak 

pidana lain sebelumnya seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan sebagainya. Tindak pidana 

penadahan ini terjadi karena adanya dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari 

hasil kejahatan karena barang yang diperoleh dari kejahatan harganya jauh dibawah standar 

pasaran. Dalam perkembangannya tindak pidana penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah 

tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. 

Pada tindak pidana penadahan pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau 

obyek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh kendaraan bermotor yang dijual tidak 

dilengkapi dengan surat 2 surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti 

Kepemilikan Kendaraan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga pembeli patut menduga bahwa 

kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan terhadap 

kendaraan bermotor dapat mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, karena 

ada pihak yang menerima, membeli atau menampung hasil kejahatan. Hal ini menjadikannya sebagai 

salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor yaitu dikarenakan 

para pelaku mendapatkan tempat yang bersedia untuk menampung hasil kejahatan dengan 

melakukan transaksi jual beli dengan harga dibawah standar pasaran umum. Bahkan, dalam banyak 

hal pencurian kendaraan bermotor mendapat atau dibekali oleh penadah dengan fasilitas berupa 

alat-alat yang memudahkan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Pembeli kendaraan 

bermotor hasil penadahan disebut juga sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui 

bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan. Tindak pidana penadahan juga diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),terdapat dalam Pasal 480 KUHP yaitu : Diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 1. 

Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik 

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau 

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh 

dari kejahatan penadahan. 2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang 

diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. 3 Pengaturan hukum yang 

demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula 

alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat 

menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha 

mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat 

persoalanpersoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian 

sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif 

pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau 

pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. 

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia 

yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan 

kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung 

pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Tindak pidana 



penadahn ini adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lainnya 

seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan barang hasil 

kejahatan (Lamintang, 1990: 1). Dengan adanya tindak pidana penadahan terhadap kendaraan 

bermotor maka akan berdampak terhadap meningkatnya berbagai tindak pidana, karena pelaku 

merasa bahwa barang yang mereka dapat dari kejahatan tersebut akan ada yang menampung. Salah 

satu contoh pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan adalah yang terjadi di Bandar Lampung 

adalah kasus yang ditangani oleh 4 Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dengan Perkara 

Nomor 1073/Pid B/2008/PN.TK yang dilakukan oleh terdakwa Sulaiman bin Karim yang bertempat 

tinggal di Desa Danau Induk Kelurahan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa ditangkap 

karena membeli kendaraan bermotor tanpa STNK dan BPKB, terdakwa diduga telah melakukan 

pembelian kendaraan bermotor hasil penadahan, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tahun 2007 BE 5636. Motor 

tersebut milik Edi Predi bin H.Rasyid yang menjadi penadah. Sulaiman dijerat Pasal 480 ayat (1 ) 

KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Namun perlu digarisbawahi maksud dari 

“Pertolongan Kejahatan” bukanlah berarti “Membantu melakukan kejahatan”, seperti yang disebut 

dalam Pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan digolongkan sebagai “Pemudahan” seseorang untuk 

berbuat kejahatan. Hal ini disebabkan karena hasil-hasil dari barang-barang curian tersebut untuk 

dijual supaya mendapatkan uang. Jika hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat 

meresahkan masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembeli Kendaraan 

Bermotor Hasil Penadahan. 


