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BAB I 

                            PENDAHULUAN 

1.1!Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sehingga Indonesia 

mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan manusia dapat 

terlindungi dan sesuai dengan alinea ke-4 UUD 1945 landasan konstitusional 

negara memuat tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia merupakan negara berkembang yang 

mempunyai tujuan untuk dapat menciptakan kesejahteraan umum namun 

kejahatan sangat rentan terjadi khususnya di negara berkembang seperti 

Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kejahatan yang merupakan suatu 

perbuatan yang menyalahi aturan - aturan yang hidup dan berkembang di 

Indonesia maka diperlukan perangkat hukum untuk dapat mengatasi masalah ini 

diantarannya adalah dengan menggunakan hukum pidana yang sanksinya berupa 

hukum pidana. Dalam terjadinya tindak pidana yang paling sering terjadi dalam 

masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan seperti pencurian, 

pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penadahan.   

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan - perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa 

yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam 

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.  
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Menurut Simons, hukum pidana merupakan keseluruhan larangan atau 

perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila 

tidak ditaati, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat - syarat untuk 

penjatuhan pidana dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk 

penjatuhan dan penerapan pidana.1 

Hukum pidana menurut Moeljatno merupakan bagian daripada keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan 

untuk2: 

1.! Menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang 

dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut. 

2.! Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana 

yang telah diancamkan. 

3.! Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut. 

      Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan 

keputusan tentang hukum pidana sebagai delik sedangkan pembuat Undang-

Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatab pidana atau yang 

lebih sering dikenal dengan tindak pidana. Straafbaarfeit terdiri dari 3 kata yaitu 

straf, baar dan feit. Straf berarti pidana atau hukum. Baar berarti dapat atau boleh, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 1980, hal.1 
2!Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap 
Indonesia,2002,hal.20!
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sedangkan feit berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif 

dan pasif).3 

Istilah Tindak Pidana atau strafbaarfeit merupakan perbuatan pidana yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut 4 . Pendapat 

Moeljanto mengenai strafbaarfeit, istilah hukuman berasal dari kata straf dan 

istilah dihukum berasal dari kata word gestraft yang merupakan istilah 

konvensional, namun karena tidak setuju dengan istilah-istilah tersebut maka 

digunakan istilah yang inkonvensional yaitu kata word gestraft diganti dengan 

kata pidana. Jadi kata straf diartikan sebagai hukuman dan strafrecht diartikan 

sebagai hukuman - hukuman. Hukuman merupakan hasil atau akibat dari 

penerapan hukum yang penerapan maknannya lebih luas dari pidana karena 

mencakup keputusan hakim dan lapangan hakim perdata 5 . Van Hamel 

berpendapat bahwa Strafbaarfeit merupakan kelakuan manusia (menselijke 

gedraging) yang dirumuskan dalam Undang - Undang dan bersifat melawan 

hukum, yang patut dipidana (strafwarding) dan dilakukan dengan kesalahan6 dan 

pendapat Pompee mengenai strafbaarfeit adalah mengenai suatu pelanggaran 

norma yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku.7  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag.I, Jakarta : Grafindo,2002, hal.69 
4 Andi Hamzah, Pelajaran Hukum Pidana Bag.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal.71 
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : 
Alumni,2005,hal.1 
6 Andi Hamzah,1999, Hal.88!
7 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru,1984, hal.173 
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Pada umumnya, dalam suatu rumusan pidana, setidaknya memuat rumusan 

tentang8:  

1.! Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addresaat norm). 

2.! Perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan 

sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan 

menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan). 

3.! Ancaman pidana (strafmaat) sebagai sarana memaksakan keberlakuan 

atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. 

Dalam terjadinya tindak pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat 

adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan seperti pencurian, pemerasan, 

penggelapan, penipuan, pengrusakan dan penadahan. Indonesia merupakan negara 

berkembang yang selalu melakukan pembangunan dalam segala sektor bidang. 

Salah satunya merupakan perkembangan dalam inovasi berekonomi. 

Perkembangan tersebut tentunya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat. 

Seiring dengan perkembangan jaman, proses jual beli tidak hanya dilakukan 

dengan membuka toko saja ataupun memasarkan produk yang ingin dijual dalam 

koran di bagian iklan baris saja. 

Sekarang transaksi online (e-commerce) yang merupakan penyebaran, 

pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik 

seperti televisi, atau jaringan komputer lainnya sedang banyak digunakan karena 

kepraktisannya untuk menjual dan membeli barang. E-commerce berbeda dengan 

perdagangan biasa karena E-commerce merupakan transaksi tanpa batas karena 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Chairul Huda, Makalah : Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus, 
disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) di BPHN Jakarta, 21 Oktober 2010, hal.101 
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dapat menggunakan jaringan internet pengusaha / pembisnis dapat memasarkan 

produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web dan memasang 

iklan di situs-situs internet tanpa batas (24 jam) dan pelanggan dari seluruh dunia 

dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi online. Dengan 

menggunakan E-commerce, penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka dalam 

melakukan transaksi contoh dari situs E-commerce adalah tokopedia, olx, dan 

kaskus.  

Tidak dapat dipungkiri perkembangan ekonomi di Indonesia tentang transaksi 

e-commerce tentunya memiliki dampak positif / kelebihan namun kita tidak dapat 

memungkiri bahwa E-commerce juga memiliki dampak negatif / kekurangan 

dalam pengunaannya. Dampak positif / kelompok transaksi e-commerce yang 

dirasakan oleh perusahaan / penjual adalah dapat memperluas pasar hingga pada 

taraf internasional / global, meningkatkan brand perusahaan, mengurangi biaya 

pembuatan, pendistribusian, pengambilan dan pengelolaan, dapat menyediakan 

pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik ,mempercepat dan efesiensi proses 

bisnis. 

Tidak hanya perusahaan / pelanggan yang menikmati dampak positif / 

kelebihan dari e-commerce, namun pelanggan / konsumen juga merasakan 

dampak positif / kelebihan dari e-commerce adalah dapat memberikan pilihan 

dalam kecepatan pengiriman, banyaknya pilihan sehingga pelanggan dapat 

membandingkan harga antara satu dengan yang lainnya sebelum memutuskan, 

dapat dilayani tanpa adanya batasan waktu (24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 

bahkan 365 hari setahun), dapat memberikan informasi lebih cepat, dapat 
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memberikan review / komentar terkait dengan produk dan konsumen 

mendapatkan produk atau jasa dengan harga yang lebih murah. Beberapa 

kelemahan dari E-commerce adalah E-commerce sangat berkaitan dengan 

teknologi dan banyak orang yang masih kesulitan dengan E-commerce, 

ketidaksesuaian antara gambar dengan barang yang dikirimkan. Rintangan dari E-

commerce adalah kasus penipuan yang berujung dengan tidak dikirimnya barang 

padahal pembeli sudah mengirim uang kepada penjual yang menyebabkan 

pembeli merasa dirugikan selain itu pembelian barang hasil curian. Penjualan 

hasil barang curian dalam E-commerce menimbulkan permasalahan serius yaitu 

terjadinya kasus penadahan. Kasus penadahan perlu mendapatkan perhatian 

karena pencurian tidak akan tumbuh jika tidak ada yang menampung hasil curian 

dan barang curian tersebut tidak akan selalu disimpan sendiri maka dari itu dari 

sini peranan seorang penadah dari hasil curian sangat dibutuhkan.9 

Permasalahan berikut menimbulkan pelanggaran dalam kehidupan masyarakat 

dan bertentangan dengan kaidah moral serta dengan norma-norma hukum. Pidana 

penadahan sering sekali disebut sebagai tindak pidana pemudahan yaitu karena 

perbuatan penadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan - 

kejahatan yang mungkin saja tidak dilakukan seandainya tidak ada orang yang 

mau menerima hasil kejahatannya10 namun sebenarnya kurang tepat dikarenakan 

perbuatan penadahan yang didorong hasrat untuk memperoleh keuntungan yang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 
2009), 130.  

10 Andi Hamzah,Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP (Jakarta : Sinar Grafika,132) 
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sebesar-besarnya tidak dapat disebut memudahkan orang lain melakukan 

kejahatan.  

Penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP yang isinya Dengan hukuman 

penjara selama-lamanya 4 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 900, 

dihukum karena:  

1.! Sekongkol, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, 
menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu 
barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena 
kejahatan.  

2.! Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang 
diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh 
karena kejahatan. 

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah 

ringan, dengan hukuman penjara selama- lamanya tiga bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu 

kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379  Dalam pasal tersebut 

digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang tersebut merupakan hasil dari 

kejahatan dan delik kelalaian yaitu patut dapat mengetahui barang itu berasal dari 

kejahatan. Jadi delik ini merupakan separuh kesengajaan dan separuh kelalaian 

dan dalam hal ini penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, 

ditukar berasal dari kejahatan dikarenakan harganya yang terlalu murah karena 

bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, 

menerima sebagai hadiah atau mendapat untung, menjual, menyewakan, 

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan 

sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu 

diperoleh karena kejahatan, Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu 
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barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang-barang itu 

diperoleh karena kejahatan.   

Unsur-Unsur dari Delik Pasal 480 adalah:  

1.! “barangsiapa” dalam KUHP bukan hanya orang perseorangan akan tetapi 
juga korporasi, baik badan hukum ataupun bukan badan hukum. 

2.! “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/ membayar 
dengan uang. 

3.! “menyewa” adalah suatu persetujuan dengan pihak satu mengikatkan 
dirinya untuk memberikan kepada pihak lainya kedayagunaan barang 
suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga pihak penyewa 
disanggupi pembayarannya. 

4.! “menggadai” adalah persetujuan untuk memberikan pinjaman uang dalam 
atas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan 
apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka hak barang tersebut 
menjadi milik yang memberikan pinjaman. 

5.! “menukar” adalah suatu persetujuan dengan memberikan barangsecara 
timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain. 

6.! “mengangkut” adalah memuat, membawa atau mengirimkan. 
7.! “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman. 
8.! “menyembunyikan” adalah membuat sesuatu menjadi tidak terlihat atau 

tidak dapat diketahui orang lain. 
9.!  yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang diperoleh dari 

kejahatan. 

Tindak pidana penadahan diatur dalam buku II BAB XXX KUHP dengan 

harus memenuhi unsur bahwa si pelaku penadahan harus dianggap patut dapat 

menyangka asalnya barang dari kejahatan dan dengan maksud untuk mendapatkan 

untung. Dengan adanya pasal tersebut, transaksi jual beli online banyak yang 

terjerat kasus penadahan padahal seharusnya mereka tidak menjadi tersangka 

penadahan namun menjadi korban dari pencurian karena mereka tidak mengetahui 

bahwa barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian. Banyak 

sekali orang yang membeli suatu barang dan tidak menyangka bahwa barang 

tersebut merupakan hasil dari tindak pidana meskipun harga yang ditawarkan 
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tersebut merupakan harga yang cukup murah dikarenakan dalam jual beli online 

barang-barang tersebut dijual dengan harga yang murah karena kebutuhan penjual 

akan uang yang cepat sehingga menjual barang dengan cukup murah agar barang 

dapat cepat laku. Meskipun tidak mengetahui asal muasal bahkan tidak 

menyangka barang tersebut sebagai hasil dari tindak pidana namun orang tersebut 

tetap dijatuhi hukum pidana penadahan sehingga tidak menimbulkan keadilan dan 

tidak menimbulkan kesejahteraan bagi orang yang ditetapkan sebagai tersangka 

penadahan padahal tersangka penadahan tersebut juga merupakan korban. Pasal 

penadahan ini pun kerap dimanfaatkan berbagai oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab dan memakai kewenangan dengan sewenang-wenang terhadap 

korban pencurian yang kemudian dijatuhkan sebagai tersangka penadahan. 

Seperti pada putusan No: 376/ Pid.B/ 2015_PN_Bjm dengan kronologis: 

      Rahmatullah! pada! hari! Sabtu! tanggal! 17! Januari! 2015!membuka jaringan 

internet / online OLX lalu melihat ada yang menawarkan 1 (satu) buah Laptop 

merk Lenovo Thinkpad Edge E440 PF-00LFS7 warna hitam. Selanjutnya dia 

menghubungi penjual tersebut yakni Hidayat, kemudian berjanji bertemu di jalan 

Veteran depan Mesjid Al Ikhwan Kota Banjarmasin. Selanjutnya penjual 

mengajak pembeli kerumahnya untuk bertransaksi. Penjual membayar 

Rp.3.500.000,-. Setelah dua hari dari transaksi tersebut, penjual melakukan 

penjualan lagi atas barang yang sama dan mengiklankan barang tersebut di media 

sosial. Pemilik dari barang tersebut melihat iklan yang di unggah dan 

menghampiri Rahmatullah dan ternyata barang yang dia jual adalah barang 

miliknya yang telah dicuri oleh orang lain. 
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      Internet merupakan kumpulan atau jaringan dari komputer yang ada di seluruh 

dunia. Internet (kependekan dari interconnection-networking) merupakan sistem 

global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan 

standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di 

seluruh dunia. Internet awalnya digunakan untuk membantu manusia dalam segala 

kehidupan aspek sosial yaitu berupa kegiatan positif seperti media pertukaran 

data, menggunakan email dan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk 

bidang pendidikan, kebudayaan. Namun seiring dengan perkembangan jaman, 

banyak sekali aspek negatif yang dihasilkan dalam pemakaian internet antara lain 

cybercrime (kejahatan dunia maya) yang merupakan istilah yang mengacu pada 

aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran 

atau tempat terjadinya kejahatan. Beberapa yang termasuk kejahatan dunia maya 

antara lain adalah penipuan lelang online, penipuan transaksi online, pemalusan 

cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, pornografi anak.  

    Cybercrime yang dibahas dalam penelitian kali ini adalah digunakan dalam 

kejahatan transaksi online. Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-Aspek Pidana di 

Bidang Komputer” mengartikan Cybercrime sebagai kejahatan di bidang 

komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan secara illegal. 

Perkembangan Cybercrime yang semakin luas akhirnya dibuat UU no 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatasi 

perkembangan jaman. Hal-hal yang termasuk Cyber crime diatur dalam Pasal 28 

ayat (1) UU ITE kepada penjual dengan menggunakan frase “menyebarkan berita 

bohong” dalam hal ini memberitahukan / menceritakan suatu berita secara tidak 
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betul tentang suatu kejadian dan bukan saja konsumen yang telah beritikad baik 

yang dihukum. 

Unsur-unsur terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang harus dipenuhi adalah:  

1.  Setiap orang 

2. Dengan sengaja dan tanpa hak, dalam hal ini perlu dicermati perbuatan 

dengan sengaja apakah terkandung niat jahat atau tidak 

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, disini menggunakan kata 

“dan” sehingga kedua unsur harus dipenuhi untuk pemidanaan yaitu 

menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya) 

dan menyesatkan (menyebabkan orang berpandangan / pemikiran menjadi 

salah / keliru) 

4. Menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, jadi harus 

ada kerugian yang terjadi, apabila tidak ada kerugian didalamnya maka tidak 

dapat diakukan pemidanaan 

Dari pasal ini, tentunya putusan tentang penadahan dapat diterapkan Pasal 28 

UU ITE yaitu dikategorikan sebagai Cybercrime karena transaksi ini dilaksanakan 

melalui media komputer dan internet sehingga dapat diterapkan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan kasus dalam putusan studi 

kasus No: 376/ Pid.B/ 2015/PNBjm telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat 

dalam UU ITE yaitu dengan sengaja, tanpa hak, dan penjual memang memiliki 

niat jahat terhadap pembeli, hal ini terbukti karena penjual menjual barang hasil 

curian kepada pembeli, penjual berbohong kepada pembeli bahwa barang yang 

dijual adalah miliknya sendiri sehingga pembeli dikenakan pasal penadahan. 
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Dalam penerapannya, sesuai dengan penjelasan diatas pengaturan dalam Pasal 

480 KUHP (penadahan) dan UU ITE pasal 28 tentang Cybercrime, keduanya 

dapat dikaitkan dalam studi kasus No: 376/ Pid.B/ 2015/PNBjm yaitu dalam 

KUHP merupakan pasal yang menjerat pembeli sedangkan dalam UU ITE 

merupakan pasal yang menjerat penjual. Oleh karena itu penulis ingin 

menganalisa dengan membuat karya ilmiah yang berjudul:  

““PERLINDUNGAN PEMBELI DALAM PASAL 28 AYAT (1) UU ITE 

TERHADAP TINDAK PIDANA PASAL 480 KUHPIDANA TENTANG 

PENADAHAN (Studi Kasus: No: 376/ Pid.B/ 2015/PN Bjm).” 
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1.2!Rumusan Masalah  

1.! Bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP 

di Indonesia?  

2.! Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik 

dalam transaksi ecommerce agar tidak terkena Pasal 480 KUHP di 

Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penulisan  

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis:  

1.! Untuk mengetahui unsur-unsur dan pengaturan tindak pidana penadahan 

di Indonesia. 

2.! Untuk mengetahui kesesuaian pemberlakuan pasal penadahan terhadap  

perkembangan jaman saat ini.  

 

1.4 Pembatasan Masalah  

Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindak pidana penadahan.  

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

2 kegunaan dari penelitian skripsi:   

1. Kegunaan Teoritis   

Dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum khususnya dalam tindak pidana 

penadahan.  
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2.Kegunaan Praktis  

Agar dapat dipakai sebagai inspirasi bagi para praktisi dalam menghadapi tindak 

pidana penadahan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Pembahasan!dari!bab!pertama!hingga!bab!kelima!!
 

Bab pertama:  

Suatu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

 

Bab kedua:  

Landasan teori yang nantinya digunakan dalam menganalisis kasus yang terjadi 

seperti pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, sifat melawan hukum, 

unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana penadahan, bentuk-bentuk 

penadahan, unsur-unsur penadahan, jenis-jenis penjatuhan pidana, tujuan 

pemidanaan, teori pemidanaan, pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis 

dari hakim. 

 

Bab ketiga:  

Metode penelitian yang mengandung jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, 

sumber data, pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data.  
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Bab keempat:  

Analisis mengenai putusan pengadilan Negeri Malang tentang kasus penadahan 

yang tidak didasari oleh keadilan.  

 

Bab kelima: 

Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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