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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 
NOMOR 55 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
PENETAPAN BUKU PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) 

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 

 
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN 

 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan mutu ujian munaqasyah skripsi 

mahasiswa, dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Ujian Komprehensif Program 
Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama 
Islam Negeri Padangsidimpuan. 

  b. bahwa Surat Keputusan ini merupakan upaya mewujudkan Visi dan Misi Fakultas 
Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;  

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003; 

  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; 

  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005; 

  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014: 

  5. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013; 

  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013; 

  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016; 

  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018; 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN 
PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN UJIAN 
KOMPREHENSIF PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) FAKULTAS 
SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 
 

Pertama : Buku Pedoman ujian Munaqasyah ini berlaku untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu 
Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;  

Ketiga : Jika ada kesalahan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di Padangsidimpuan 
Pada Tanggal 5 April 2021 
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 
 
 
 
 
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 
NIP 19731128 200112 1 001 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan Rabb al-‘Alamin. Salawat dan 

salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., atas selesainya penyusunan Buku Pedoman 

Ujian Komprehensif Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan. 

Mahasiswa merupakan salah satu unsur utama dalam proses penyelenggaraan fungsi Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pendidikan dan pengajaran. Kebutuhan 

peningkatan kinerja institusi ini menuntut perbaikan terhadap mutu mahasiswa sebagai prioritas.  

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pemahaman mahasiswa terhadap materi 

perkuliahan, diadakan ujian komprehensif. Ujian komprehensif meliputi penguasaan bidang 

Hukum Pidana/Jinayah, Hukum Acara Pidana, Ayat-ayat dan Hadis Pidana, Qiraatul Kutub. 

Selain mengukur tingkat pemahaman mahasiswa, ujian komprehensif juga dimaksudkan 

sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian siding meja hijau/munaqasyah. 

 Buku Panduan ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam upaya peningkatan 

pelayanan terutama dalam hal ujian munaqasyah. Amin, ya Rabbal ‘Alamin.  

     

Padangsidimpuan, 21 April 2021 

Tim Penyusun 
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BUKU PEDOMAN  

UJIAN KOMPREHENSIF 

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM 

 

A. Latar Belakang  

Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk melihat kemampuan dan 

penguasaan mahasiswa terhadap materi kuliah. Ujian ini dilaksanakan secara lisan dalam 

bidang:  

a. Hukum Pidana/Jinayah 

b. Hukum Acara Pidana 

c. Ayat-ayat dan Hadis Jinayah 

d. Qiraatul Kutub bidang Jinayah 

 

B. Tujuan Ujian Komprehensif 

a. Mengukur kemampuan mahasiswa dalam bidang Hukum Pidana/Jinayah; 

b. Mengukur kemampuan mahasiswa dalam bidang Hukum Acara Pidana. 

c. Mengukur kemampuan mahasiswa dalam bidang Ayat-ayat dan Hadis Jinayah. 

d. Mengukur kemampuan mahasiswa dalam bidang Qiraatul Kutub bidang Jinayah. 

 

C. Target Ujian Komprehensif 

Adapun target yang diinginkan dalam pelaksanaan ujian komprehensif ini adalah 

terlaksananya salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran.  

 

D. Kriteria Penguji 

Yang berhak menguji dalam ujian komprehensif adalah dosen IAIN Padangsidimpuan 

yang telah memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dimaksud adalah: 

1. Minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli (III/b). 

2. Memiliki kompetensi dalam bidang Hukum Pidana/Jinayah. 

3. Memiliki kompetensi dalam bidang Hukum Acara Pidana. 

4. Memiliki kompetensi dalam bidang Ayat-ayat dan Hadis Jinayah 

5. Memiliki kompetensi dalam bidang Qiraatul Kutub bidang Jinayah. 
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E. Persyaratan Mahasiswa Ujian Komprehensif 

Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian komprehensif adalah mahasiswa IAIN 

padangsidimpuan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Padangsidimpuan; 

2. Mengajukan surat permohonan mengikuti ujian komprehensif kepada Program Studi 

dengan melampirkan: 

a. Bukti Pembayaran SPP semester I s.d terakhir; 

b. KRS/KHS semester I s.d terakhir; 

c. Telah menyelesaiakan seluruh Mata Kuliah. 

 

F. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Komprehensif 

1. Mahasiswa peserta ujian hadir 15 menit sebelum ujian dimulai; 

2. Ketua ujian komprehensif mempersilahkan perserta ujian untuk memasuki ruang ujian; 

3. Ketua ujian komprehensif mempersilahkan peserta ujian untuk duduk di tempat yang 

telah disediakan; 

4. Ketua ujian komprehensif membuka ujian komprehensif; 

5. Penguji melakukan ujian komprehensif sesuai bidangnya; 

6. Sekretaris ujian melakukan rekapitulasi nilai dari keempat orang penguji dan 

menuliskannya pada Berita Acara Ujian;  

7. Ketua ujian mempersilahkan peserta ujian untuk memasuki ruang ujian dan duduk di 

tempat yang sudah disediakan; 

8. Ketua ujian munaqasyah mempersilahkan Sekretaris ujian untuk membaca Berita Acara 

Ujian; 

9. Ketua ujian munaqasyah mempersilahkan salah seorang penguji untuk menyampaikan 

tausiyah kepada peserta ujian; 

10. Ketua ujian menutup ujian komprehensif. 

 

G. Durasi Waktu Ujian Komprehensif 

1. Masing-masing penguji diberi waktu 15 (lima belas) menit untuk menguji sesuai dengan 

bidang yang telah ditentukan; 

2. Apabila dibutuhkan penambahan waktu, maka harus disampaikan kepada Ketua Ujian 

Komprehensif. 
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H. Sistem Penilaian dan Kelulusan Ujian Komprehensif 

1. Masing-masing dosen penguji memberikan nilai sesuai dengan bidang uji;  

2. Ujian komprehensif dinyatakan lulus, apabila masing-masing bidang uji memperoleh nilai 

minimal 60; 

3. Untuk memperoleh nilai akhir munaqasyah, dilakukan dengan cara menjumlahkan 

keseluruhan nilai bidang uji dan dibagi 4, misalnya: 

 

Nama 

Mhs/NIM 

Nilai 

Bidang Uji 

 

 

N/M 

 

 

NA 

 

 

NH Hukum 

Pidana/Jinayah 

Hukum 

Acara 

Pidana 

Ayat-Ayat 

dan Hadis 

Pidana 

Qiraatul 

Kutub 

M. Aziz 60 63 67 70 260/4 65 C 
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MATERI HUKUM PIDANA/JINAYAH 

1. PENGERTIAN HUKUM PIDANA 

a. Pompe; Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai 

perbuatan perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. 

b. W.L.G. Lemaire Hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan 

dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan 

suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. 

c. Soedarto: Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada 

perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. 

d. Muljanto; Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 

Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-

perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman 

atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 

Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di 

ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 

e. Satocid Kartanegara; hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan 

bagian dari hukum positif yang mengandung larangan –larangan dan apa yang bolehdan 

hal tersebut haruslah ditentukan oleh Negara dan Kekuasaan lainnya yang memiliki 

kewenangan guna menentukan berkaitan dengan peraturan pidana, dan apabila hal 

tersebut baik secara sengaca atau karena kealpaan dilanggar maka disinilah muncul hak 

negara untuk melakukan tuntutan untuk menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.  

 

2. RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA 

a. Menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana 

b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan tersebut 

dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan 

c. Menentukan dengan cara bagaimana sanksi pidana itu dapat dikenakan. 
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3. TUJUAN HUKUM PIDANA 

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-

nakuti orang banyak (genele preventive) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu 

yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi 

(special preventine) 

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka 

melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi 

masyarakat. 

 

4. SEJARAH HUKUM PIDANA DI INDONESIA 

a. Masa Kerajaan Nusantara; Sebelumnya datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana 

yang berlaku di Kepulauan Nusantara (Indonesia) hanyalah Hukum Pidana Adat yang 

sebagian besar tidak tertulis dan beranekaragam karena berlaku dimasing-masing 

kerajaan, seperti Diketemukannya suatu Kitab Perundang-Undangan Mojopahit di pulau 

Bali yang tertulis dalam bahasa Jawa kuno. Di dalamnya termuat sejumlah pasal 

mengenai pidana dan sejumlah pasal lainnya mengenai keperdataan. 

b. Pada masa VOC; Penguasa VOC memberlakukan plakat-plakat yang berisi hukum 

pidana. Tahun 1642, Joan Maetsuycker mantan Hof van Justitie di Batavia yang 

mendapat tugas dari Gubernur Jenderal van Diemen merampungkan suatu himpunan 

plakat-plakat yang dinamakan Statuten van Batavia, kemudian pada tahun 1650 

himpunan ini disahkan oleh Heeren Zeventien. Pada tahun1848 dibentuk lagi intermaire 

strafbepalingen, barulah pada tahun 1866 muncul kodifikasi yang sistematis. Mulai 

tanggal 10 Februari 1866 berlakulah dua KUHP di Indonesia, yaitu Het Wetbook van 

Starftrecht voor Europeanen (Stbl. 1866 No. 55) yang berlaku bagi golongan Eropa 

mulai 1 Januari 1867. Kemudian dengan Ordonansi tanggal 6 Mei 1872 berlaku KUHP 

untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing dan Het Wetbook van Starftrecht voor 

Inlands en daarmede gelijkgestelde (Stbl. 1872 No. 85) mulai berlaku 1 Januari 1873. 

c. Zaman Hindia Belanda; Sesuai usul Mr. Idenburg maka dibentuklah komisi yang 

menyelesaikan tugasnya tahun 1913 dengan KB tanggal 15 oktober 1915 dan 

diundangkan pada September 1915 Nomor 732 lahirlah Wesboek van straftrecht voor 
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Nederlandsch Indie untuk seluruh golongan penduduk dan mulai berlaku tanggal 1 

Januari 1918.  

d. Zaman Jepang; Demi kepentingan kekuasaan dan pemerintahannya dalam beberapa hal 

tertentu pemerintahan Jepang mengeluarkan maklumat yang memuat ketentuan pidana 

dan memberlakukannya di seluruh wilayah pendudukannya. Namun demikian 

sepanjang sejarah pendudukan Jepang di Indonesia tidak pernah mencabut berlakunya 

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie 1915. Dengan demikian sepanjang 

sejarah pendudukan Jepang hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dua 

aturan pidana secara bersamaan, yaitu aturan pidana yang dikeluarkan oleh 

pemerintahan Jepang dan aturan pidana peninggalan pemerintahan kolonial Belanda 

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie 1915. Jadi selama Jepang berkuasa di 

Indonesia kembali berlaku Dualisme Hukum Pidana.  

e. Zaman Kemerdekaan; Keadaan pada zaman pendudukan Jepang dipertahankan sesudah 

proklamasi kemedekaan. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku tanggal 18 

Agustus 1945. Untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, maka Presiden 

mengeluarkan peraturan tanggal 10 Oktober 1945 yang dinamakan Peraturan No.2. 

Barulah dengan UU no. 1 Tahun 1946 diadakan perubahan yang mendasar atas WvSI. 

Ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1946 tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku 

mulai tahun 1946 ialah hukum pidana yang berlaku tanggal 8 Maret 1942 dengan 

pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuakan dengan keadaan Negara Republik 

Indonesia dengan nama Wetbook van Strafrecht voor NederlandschIndie diubah 

menjadi Wetbook van Strafrecht yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP).  

 

5. ASAS-ASAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA 

a. Asas Legalitas; tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan 

pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu 

dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan 

dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling 

ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP) 
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b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld); Untuk menjatuhkan 

pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada 

unsur kesalahan pada diri orang tersebut. 

c. Asas territorial; ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana 

yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan 

gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP). 

d. Asas nasionalitas aktif; ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI 

yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP). 

e. Asas nasionalitas pasif; ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak 

pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP) 

 

6. PENGERTIAN HUKUM PIDANA 

a. Moeljatno; suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa 

yang melanggar hukum. 

b. Vos; suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi 

pidana. 

c. Simons; suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan 

pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. 

 

7. SYARAT MENENTUKAN SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA 

a. Harus ada perbuatan manusia; 

b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;  

c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana; 

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;  

e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat. 

 

8. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA 

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).  

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).  
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c. Melawan hukum (onrechmatig).  

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand). 

 

9. PENGERTIAN KAUSALITAS 

Secara etimologi, Kausalitas atau causalitied berasal dari kata causa yang berarti sebab. Kata 

Kausa dalam Kamus Hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; suatu sebab yang 

dapat menimbulkan suatu kejadian. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. 

Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan 

objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikenhadi undang-undang. 

Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk 

dipecahkan. 

 

10. MACAM MACAM AJARAN KAUSALITAS 

a. Teori Conditio Sine Quanon; suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat 

tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama 

tersebut. Karena itu suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non (syarat 

mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara. 

Konsekuensi teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke 

masa lalu (regressus ad infinitum). 

b. Teori Generalisasi dari Treger; Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak 

sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori 

adequat dari Von Kries, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam 

keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang 

normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan 

saat itu, yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. 

c. Teori Individualisasi/Pengujian Causa Proxima; Dalam ajaran causa proxima, sebab 

adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Peristiwa pidana 

dilihat secara in concreto atau post factum. Di sini hal yang khusus diatur menurut 

pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat. 

Dalam tataran praktik harus dilihat pembuktiannya, apakah dalam pembuktian forensik 
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terbukti kematian memang akibat dari tersambar petir, dan petir terpercik karena apa. 

Akhirnya ditemukan sebab yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari adanya 

sambaran petir tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka harus dilihat 

terpenuhi tidaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang 

dikenakan terhadap terdakwa. 

 

11. PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau 

criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral 

atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok 

dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan 

memenuhi keadilan.1 Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan 

apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana 

yang telah terjadi 

 

12. TEORI-TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA;  

a. Liability; merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter 

risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi 

semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, 

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan 

undang-undang. Secara praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban 

hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum 

b. Responsibility; merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, 

dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga 

kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Secara praktis 

responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. 

 

13. UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA; 

a. Adanya suatu tindak pidana; Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok 

pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana apabila tidak 
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melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas. 

b. Unsur kesalahan; merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum 

pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang 

telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah 

terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalah baik disengaja maupun karena suatu 

kesalahan kealpaan. 

 

14. PENGERTIAN PERCOBAAN DALAM TINDAK  PIDANA 

a. R. Soesilo; menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, 

atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya 

bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi 

tidak sampai dapat mengambil barang itu.  

b. Jonkers; berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai". 

c. Jan Remmelink: Suatu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan sesuatu yang 

menurut UU dikategorikan sebagai suatu kejahatan, namun tindakan tersebut tidak 

berhasil mewujudkan tujuan semula yang hendak dicapai. 

 

15. SIFAT PERCOBAAN 

a. Percobaan dipandang sebagai strafausdehnungsgrund (dasar/alasan memperluas dapat 

dipidananya orang); seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu delik 

meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi 

semua rumusan pasal 53. Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat 

dipidananya orang, bukan memperluas rumusan delik. Dengan demikian menurut 

pandangan ini, percobaan tidaklah dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang 

tersendiri (delictum sui generis) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak 

sempurna (onvolkomen delictsvrom). Para sarjana yang menganut pendapat ini, adalah 

Hazewinkel Suringa dan Van Hattum. 

b. Percobaan dipandang sebagai tatbestandausdehnungsgrund (dasar/alasan memperluas 

dapat dipidananya perbuatan); Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu 

delik merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk 
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delik yang tidak sempurna tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk 

yang khusus. Jadi merupakan suatu delik tersendiri (delictum sui generis). Termasuk 

dalam pandangan ini Pompe dan Moeljatno. Alasan Prof. Moeljatno, memasukkan 

percobaan sebagai delik tersendiri ialah: 

1) pada dasarnya orang dipidana itu karena melakukan suatu delik. 

2) Dalam konsepsi ”perbuatan pidana” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik 

didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi 

keselamatan masyarakat. 

3) Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak 

sempurna, yang ada hanya delik selesai. 

4) Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri 

sendiri dan merupakan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuataan itu 

sebenarnya belum selesai, jadi merupakan percobaan percobaan. Misalnya delik-

delik makar dalam pasal 104, 106, 107 KUHP. 

 

16. DASAR PATUT DIPIDANANYA PERCOBAAN 

a. Teori Subjektif; dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak 

yang berbahaya dari si pembuat, (apabila sudah ada niat maka ada perbuatan 

pelaksanaan). Termasuk penganut teori ini ialah van Hammel. 

b. Teori Objektif; dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya 

perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat (apabila kegiatan sudah membahayakan 

orang lain). 

 

17. PERBEDAAN PERCOBAAN SELESAI, PERCOBAAN TERTUNDA, DAN 

PERCOBAAN YANG DIKUALIFISIR 

a. Percobaan Selesai; melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana 

yang pelaksanaannya sudah begitu jauh, sama seperti tindak pidana selesai akan tetapi 

oleh sebab sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan, oleh karena 

tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya 

sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai, 

sebagai contohnya orang yang berkehendak membunuh musuhnya, dia telah 
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mengarahkan moncong senapan ke tubuh musuhnya itu, pelatuk telah ditariknya, 

senapan telah meletup, peluru telah melesat, tetapi tidak mengenai sasaran. 

b. Percobaan Tertunda; percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat 

mendekati selesainya kejahatan. Misalnya, seorang pencopet yang telah mengulurkan 

dan memasukkan tangannya dan telah memegang dompet dalam tas seorang 

perempuan, tiba-tiba perempuan itu memukul tangan pencopet itu, dan terlepas dompet 

yang telah dipegangnya. Juga terdapat pada contoh orang telah membidik dengan 

senapan terhadap orang yang hendak dibunuhnya, dengan tiba-tiba ada orang lain 

memukul tangannya dan terlepaslah senapan dari tangannya. Pada kasus ini benar-benar 

percobaan kejahatan yang dapat dipidana, seluruh syarat atau unsur dari Pasal 53 ayat 

(1) KUHP telah terpenuhi. 

c. Percobaan yang dikualifisir; Percobaan yang dikualifisir terjadi jika pelaku 

membatalkan lanjutan tindakan yang diniatkannya secara sukarela untuk melakukan 

suatu kejahatan tertentu, tetapi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya. 

Dalam hal ini pelaku dapat dituntut berdasarkan tindak pidana lainnya itu, contohnya A 

hendak membunuh B sekeluarga. Untuk melaksanakan niatnya itu, pada tengah malam 

A menyiram rumah B dengan bensin dan membakarnya dengan maksud supaya B dan 

keluarganya mati terbakar. Tetapi setelah terjadi kebakaran, ia merasa menyesal (secara 

sukarela), lalu ia mendobrak salah satu pintu yang belum terbakar dan turut 

mengusahakan supaya B dan keluarganya selamat. Akhirnya B dan keluarganya 

selamat, tetapi rumah B tetap terbakar. Dalam hal ini A dipersalahkan melakukan 

pembakaran rumah, sedangkan untuk percobaan pembunuhan tidak. Artinya percobaan 

untuk membunuh yang tidak dipidana, dirubah menjadi pembakaran. 

 

18. PENGERTIAN PENYERTAAN DALAM TINDAK  PIDANA 

Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orangorang 

baik secara psikis maupun secara pisik dengan melakukan masing-masing perbuatan 

sehingga melahirkan suatu tindak pidana. 
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19. BENTUK-BENTUK PENYERTAAN 

a. Pelaku (pleger); orang yang secara materiil dan persoonlijk nyata-nyata melakukan 

perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang 

terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur 

delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada 

prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang 

lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan 

pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. 

b. Turut serta (Medepleger); orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk 

melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam 

pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, 

dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai 

medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat 

perbuatan pidana dilakukan. 

c. Menyuruh lakukan (doen pleger); orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan 

suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara 

nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana. 

d. Menganjurkan (uitlokker); orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu 

perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya 

disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan 

penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. 

e. Pembantuan (medeplichtigen); orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, 

informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana 

bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. 

Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat 

(de hoofd dader), dan yang lain sebagai pembantu (de medeplichtige).  
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20. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KHUSUS 

a. Teguh Prasetyo; mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus 

dilihat substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum 

tindak pidana khusus ini diatur dalam UndangUndang di luar hukum pidana umum. 

b. Azis Syamsudin; merupakan perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi 

pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. 

c. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang 

diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus 

tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang 

menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP. 

 

21. RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS 

a. Korupsi 

b. Pencucian Uang 

c. Terorisme 

d. Pengadilan Hak Asasi Manusia 

e. Narkotika 

f. Psikotropika 

g. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

h. Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

i. Perikanan 

j. Kehutanan 

k. Penataan Ruang 

l. Keimigrasian 

m. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

n. Kesehatan 

o. Praktik Kedokteran 

p. Sistem Pendidikan Nasional 

q. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 

r. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

s. Perlindungan Anak 
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t. Informasi dan Transaksi Elektronik 

u. Pornografi 

v. Kepabeanan 

w. Cukai 

x. Perlindungan Konsumen 

y. Pangan 

z. Paten 

aa. Merk 

bb. Hak Cipta 

cc. Pemilihan Umum (Pemilu) 

dd. Kewarganegaraan 

ee. Penerbangan 

 

22. PENGERTIAN CONCURSUS (PERBARENGAN)  

Yaitu terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang 

dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak 

pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. 

 

23. Bentuk-bentuk concursus (perbarengan) 

a. Concursus idealis: apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu 

perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut 

dengan perbarengan peraturan. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus 

idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. 

Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan:  

1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang 

dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang 

dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 

2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur 

pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang 

dikenakan. 
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Menurut ayat 1 digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana 

pokok yang terberat, misalnya perkosaan dijalan umum, melanggar pasal 285 (12 

tahun penjara) dan pasal 281 (2 tahun 8 bulan penjara). Maksimum pidana penjara 

yang dapat dikenakan ialah 12 tahun. Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua 

pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka ditetapkan pidana pokok 

dengan pidana tambahan paling berat. Apabila menghadapi dua pilihan antara dua 

pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan 

pada urut-urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 10 (lihat pasal 69 ayat 1 

jo. Pasal 10). Jadi misalnya memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan dan 

denda 5 juta rupiah, maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara.  

Dalam pasal 63 ayat 2 diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip 

umum dalam ayat 1 dalam hal ini berlaku adagium “lex specialis derogat legi 

generali”. Misalnya seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya 

dilahirkan. Perbuatan ibu ini dapat masuk dalam pasal 338 (15 tahun penjara) dan 

pasal 341 (7 tahun penjara). Maksimum pidana penjara yang dikenakan ialah 

terdapat dalam pasal 341 (lex specialis) yaitu 7 tahun penjara 

b. Concursus realis: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus. Bisa 

dikatakan Concursus realis terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa 

perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP. Pasal 65 KUHP berbunyi 

sebagai berikut:  

1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang 

diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana. 

2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam 

terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat 

ditambah sepertiga. 

Misalnya: A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 

tahun, 5 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat dijatuhkan ialah 9 tahun + 

(1/3x9) tahun = 12 tahun penjara. Jadi disini berlaku sistem absorbsi yang 

dipertajam. A melakukan dua jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 

penjara 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, maksimum pidana yang dapat 
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dijatuhkan ialah jumlah ancaman pidananya yaitu 10 tahun penjara. Jadi bukannya 

9 tahun + (1/3x9) tahun = 12 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana 

untuk masing-masing kejahatan tersebut. 

Pasal 66 KUHP berbunyi: 

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus 

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 

beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, 

maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh 

melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.  

(2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana 

kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.  

Misanya: 1. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam 

pidana 9 bulan kurungan dan dua tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis 

pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 

2 tahun ditambah (1/3x2) tahun 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi yang 

dijatuhkan bukan jumlah keseluruhannya yaitu 9 bulan ditambah 2 tahun = 2 

tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan 

misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan. 

Pasal 67 KUHP berbunyi : Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur 

hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain lagi kecuali 

pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang yang telah disita 

sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Misalnya: hukuman kurungan dan 

denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman 

seumur hidup yang dikenakan. 

c. Perbuatan berlanjut: apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, 

dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga 

rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Dalam MvT 

(Memorie van Toelichting), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian 

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah: 

1) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.  

2) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.  
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3) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. 

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorbsi, yaitu 

hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka 

dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) 

merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan 

Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan 

yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 407 ayat 

(1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. 

 

24. SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK DAPAT MENYATAKAN 

ADANYA PERBARENGAN; 

a. Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan  

b. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang 

dalam hal penyertaan)  

c. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili  

d. Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus 

 

25. PENGERTIAN RESIDIVE 

Orang yang mengulangi tindak pidana atau melakukan kembali perbuatan kriminal yang 

sebelumnya dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya dan dapat 

dijadikan sebagai dasar pemberatan pidana. 

 

26. KETENTUAN RESIDIVES DALAM KUHP  

Ketentuan residives dalam KUHP terdapat dalam pasal 486,487, dan 488: 

a. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam bagian satu kelompok jenis dengan 

kejahatan terdahulu atau menurut undang – undang sama jenisnya  

b. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada 

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap 

c. Pidana yang pernah dijatuhkan oleh hakim terdahulu untuk golongan kejahatan pasal 

486 dan 487 KUHP berupa pidana penjara, bukan pidana kurungan atau pidana denda 

dan untuk golongan kejahatan pasal 488 KUHP ialah semua jenis pidana pokok. 
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Penjatuhan pidana dengan pemberatan tersebut adalah ancaman pidana pokok 

maksimum ditambah sepertiga.  

d. Jarak atau tenggang waktu melakukan pengulangan tindak pidana tidak lebih atau 

belum lewat 5 tahun terhitung yang bersalah menjalani pidana yang dijatuhkan, baik 

sebagian atau keseluruhan dan belum lewat tenggang waktu kadaluwarsa kewenangan 

menjalankan pidana. 

 

27. TUJUAN RESIDIVES 

Tujuan terpenting residivis ialah pada aspek penjeraan dan rehabilitasi, penjeraan berupa 

hukuman yang diberikan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan 

rehabilitasi merupakan aspek penyiapan mental dan keterampilan agar mereka para 

narapidana tidak melakukan kejahatan yang pernah dilakukanya. Sedangkan dalam hukum 

islam residivis dikenal dengan sebutan pengulangan jarimah.  

Dalam masalah residivis dapat diambil dari kasus pencurian yang dilakukan oleh Karno alias 

Iblis. Dia telah melakukan tindak pidana pencurian mobil Ambulan milik Rumah Sakit 

Baitul Hikmah Kabupaten Kendal dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol. Karno 

alias Iblis merupakan warga Dukuh Juwero Triharjo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten 

Kendal. Karno alias Iblis berdalih bahwa tidak sadar telah melakukan tindakan pencurian 

mobil Ambulan dan dijerat dengan pasal 363 KUHP. 

 

28. HAL-HAL YANG MENGHAPUSKAN PIDANA 

a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya yang berbuunyi; 

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya 

karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak 

dipidana.  

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena 

pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat 

memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu 

tahun sebagai waktu percobaan. 

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, 

dan Pengadilan Negeri. 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sakit/120314
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b. Pasal 45 KUHP, tentang anak di bawah umur atau belum dewasa yang berbuunyi; 

"Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan 

suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: 

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau 

pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah 

diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan 

kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 

503-505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak 

dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di 

atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang 

bersalah." 

Pasal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan dan terakhir oleh Undang-

undang nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. 

c. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (overmacht) yang berbunyi; "Barang siapa 

melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". 

d. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (noodweer) yang berbunyi; 

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri 

sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri 

maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat 

pada saat itu yang melawan hukum. 

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak 

dipidana. 

e. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-

undangan yang berbunyi; "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 

ketentuan undang-undang, tidak dipidana". 

f. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah yang 

berbunyi; 

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang 

diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. 
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(2) Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika 

yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan 

wenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. 

 

29. HAL-HAL YANG MERINGANKAN PIDANA; 

a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (pasal 53 KUHP) yang berbunyi; 

1) Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata 

dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesainya pelaksanaan itu bukan 

semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri. (KUHP 154 5, 3024, 3515.) 

2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal 

percobaan. 

3) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatan 

yang telah diselesaikan. (KUHP 54, 86 dst., 1845, 3024 , 3515, 3522.) 

b. Pembantuan (pasal 56 KUHP) yang berbunyi; "Dipidana sebagai orang yang membantu 

melakukan kejahatan": (KUHP 58, 86.) 

1) mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan; 

2) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan itu. (KUHP 57 dst., 60 dst., 86, 236 dst.) 

c. Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukum umur yang dapat di 

pidana (pasal 45 KUHP). 

 

30. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN PIDANA;  

a. Kedudukan sebagai pegawai negeri. 

b. Residivis (pengulangna delik) 

c. Samenlop (gabungan dua atau lebih delik). 
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31. FAKTOR-FAKTOR GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN HAK MELAKSANKAN 

PIDANA 

a. Telah ada putusan Hakim berkekuatan Hukum Tetap (ne bis in idem) mengenai tindakan 

yang sama. Perumusan ketentuan mengenai (ne bis in idem) tercantum dalam: Pasal 76 

ayat 1 KUHP kecuali dalam hal putusan hukum masih dapat dimintakan peninjauan 

kembali (herziening), seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena tindakan (feit) yang 

oleh hukum Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan 

yang tetap (kracht van jewijsde) terhadap dirinya. Ayat 2: jika putusan yang sudah 

mempunyai kekuatan yang tetap itu berasal dari hukum lain, maka terhadap orang itu 

dan karena tindakan itu tidak boleh diadakan penuntutan bagi dalam hal: Ke-1 putusan 

berupa pembebasan dari dakwaan (Vrijspraak) atau pelepasan dari tuntutan hukum 

(Ontslag Van Rechtvervolging). Ke-2 putusan berupa pemanduan yang seluruhnya telah 

dilaksanakan, grasi atau yang telah daluwarsa pelaksanaan pidana tersebut. Ne bis in 

idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (feit) 

yang sama.  

b. Terdakwa Meninggal Dunia Pasal 77 KUHP: Hak menuntut hukum gugur (tidak laku 

lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia 

sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur.12 Jika hal ini 

terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah 

dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima 

dengan tentunya (niet outvanhelijk verklaard). Umumnya demikian apabila pengadilan 

banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya. 

c. Perkara Tersebut Daluwarsa/Lewat Waktunya; Dalam Pasal 78 ayat 1 KUHP: Hak 

menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya:  

1) Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggar dan bagi kejahatan yang dilakukan 

dengan mempergunakan percetakan;  

2) Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan, yang terancam hukuman denda,kurungan 

atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun.  

3) Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman 

penjara sementara, yang lebih dari 3 bulan.  
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4) Sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dilakukan 

mati atau penjara seumur hidup. 

Ayat 2: Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup 

delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut diatas dikurangi sehingga 

jadi sepertiganya. 

d. Terjadinya Penyelesaian Diluar Persidangan (Pasal 82 KUHP) 

 

32. PENGERTIAN JINAYAH  

a. Kata "Jinayah" merupakan bentuk (masdar) dari kata "jana". Secara etimologi "jana" 

berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau 

perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana 'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah 

melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti "memetik" 

b. Abdul Qodir Audah, jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh 

syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.  

c. Imam al-Mawardi, jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama 

(syara') yang diancam dengan hukuman hadd atau ta’zir. 

 

33. UNSUR-UNSUR JARIMAH 

a. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan 

mengancamnya dengan hukuman. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap 

syari’at manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan 

yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan 

syari’at yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia 

seperti perundang-undangan. 

b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa 

perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Unsur materiil meliputi 

perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil 

dapat disebut sebagai tindak pidana (jarimah) manakala dalam perbuatan yang 

dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam 

hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari 

perbuatannya 
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c. Unsur moral adalah orang yang cakap (muallaf), yakni orang yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila 

orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan 

hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawab pidana. 

 

34. PEMBAGIAN JARIMAH 

a. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian 

hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah 

(hak masyarakat). Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud adalah 

jarimah zina, jarimah menuduh zina, jarimah perampokan, jarimah pembunuhan, 

jarimah pemberontakan, pencurian, dan jarimah minuman keras.  

b. Jarimah qishash dan had adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau 

diat. Baik qishash dan had keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh 

syara’. Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah qishash dan had adalah 

pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, 

penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.  

c. Jarimah ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan 

diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. 

 

35. SANKSI HUKUMAN JARIMAH 

a. Hukuman pokok seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman 

potong tangan untuk jarimah pencurian.  

b. Hukuman pengganti yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok 

tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah seperti hukuman diyat sebagai 

pengganti.  

c. Hukuman qishash atau hukuman ta’zir sebagai ganti hukuman hadd atau hukuman 

qishas yang tidak bisa dijalankan. 

d. Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan 

keputusan secara sendiri seperti laragan menerima warisan bagi orang yang melauka 

pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qisos atau hukuman 

dicabutnya hak sebagai saksi yang melakukan jarimah qadzaf.  
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e. Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada 

keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan 

hukuman tambahan contohnya: mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong 

lehernya. 

 

36. PENGERTIAN AZAS LEGALITAS 

a. Kata asas berasal dari bahasa Arab,Asasun. Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau 

dihubungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir 

yang sangat mendasar. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimasksud 

dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan 

pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. 

b. Kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu lex yang berarti undang-undang atau dari 

kata jadian “legalis”yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

c. Dalam hukum pidana Islam, asas legalitas berarti keabsahan mengaplikasikan hukuman 

atas melampaui batas (hudud) yang dapat merugikan orang lain, yang bersumber dari al-

Qur’an dan al-Hadits 

 

37. PENERAPANNYA ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 

a. Jarimah Asy-Syurbu; 

َواْْلَْزََلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب  

 فَاْجتَنِبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ 

Hai orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) 

berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. (QS. Al-

Maidah: 90) 

b. Jarimah As-Sirqah; 

ِ  ِمنَ   نََكاَل   َكَسبَا بَِما َجَزاء   أَْيِديَهَُما فَاْقطَُعوا َوالسَّاِرقَةُ  السَّاِرقُ  ُ   ّۗللاَّ  َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوّللاَّ

Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangannya. (QS. Al-

Maidah: 38) 
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38. PENGERTIAN KERJASAMA DALAM BERBUAT JARIMAH 

Kerjasama berbuat jarimah adalah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui 

kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau 

keluasan dengan berbagai bentuk agar perbuatan jarimah dapat dilakukan. 

 

39. BENTUK-BENTUK KERJASAMA JARIMAH 

a. Turut Serta Langsung (اإلشتراك المبا شر) 

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan 

nyata. Pengertian melakukan jarimah dengan nyata disini adalah bahwa setiap orang 

yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak 

sampai selesai. Jadi, cukup dianggap sebagai turut peserta langsung apabila seseorang 

telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan 

jarimah itu. Misalnya: dua orang (Adan B) akan membunuh seseorang ( C ). Si A sudah 

memukul tengkuk dengan sepotong kayu kemudian pergi, sedangkan B yang 

meneruskan sampai akhirnya C mati. Dalam contoh ini A tidak turut menyelesaikan 

jarimah tersebut, tetapi ia telah melakukan perbuatan yang merupakan permulaan 

pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Disini si A dianggap sebagai orang yang turut 

serta secara langsung (As-Syarik Al Mubasyir). 

b. Turut Serta Secara Tidak Langsung ( بالتٌسبب اإلشتراك ) 

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang menagdakan perjanjian dengan 

orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh 

(menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan 

disertai kesenjangan. Contohnya, jika seseorang bersepakat dengan orang lain untuk 

mencuri kambing, kemudian pembuat langsung memukul pemilik kambing, atau 

mencuri kambing bukan milik orang yang dituju, maka disini tidak ada persepakatan 

atas jarimah yang terjadi. Akan tetapi tidak adanya turut berbuat berarti bahwa 

persepakatan itu tidak dihukum, sebab persepakatan itu sendiri sudah merupakan 

perbuatn maksiat.  
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40. PENGERTIAN PERCOBAAN MELAKUKAN JARIMAH 

Percobaan melakukan pidana dalam Pasal 45 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir 

adalah  

ُرْوُع...بِأَنَّهُ البَْدُءفِى تَْنفِْيِذفِْعِل بِقَْصِداْرتَِكاِب ِجنَايَتٍةإَذاأْوقََف أْوَخاَب أثَُرهُ ِْلََسبَاِب  َلَدْخلَل  الشُّ

َرادِةالفَاِعِل فيهَا.  إِلِ

Percobaan adalah mulai melaksanakan suatau perbuatan dengan makasud melakukan 

(jinayah atau jinhah), tetapai perbuatan tersebut teidak selesai atau berhenti karena ada sebab 

yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. 

 

41. FASE-FASE PELAKSANAAN JARIMAH 

a. Fase Pemikiran Atau Perencanaan(Marhalat Al-Tafkir) 

Pemikiran dan merencanakan suatu jarimah tidak dianggap sebagai maksiat yang 

dijatuhi hukuman, karena menurut ketentuan yang berlaku dalam syariat islam, 

seseorang tidak dapat dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang 

tarkandung dalam hatinya. 

b. Fase Persiapan(Marhalat Al-Tahdhir) 

Pada fase ini, posisi percoba’an ditentukan oleh sifat dari perbuatannya. Perbuatan 

percobaan dapat dikategorikan percobaan jarimah jika perbuatan tersebut termasuk 

perbuatan maksiat. Suatau perbuatan dapat dikategorikan perbuatan maksiat jika 

perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak Allah (jarimah) dan hak-hak manusia. Pada 

fase ini terdapat dua kemungkinan. Pertama, kegiatan persiapan belum dikategorikan 

perbuatan jarimah jika kegiatan persiapan tersebut bukan maksiat. Kedua, kegiatan 

persiapan dikategorikan perbuatan jarimah jika kegiatan persiapan tersebut termasuk 

perbuatan maksiat. 

c. Fase Pelaksanaan(Marhalat Al-Tahfidz) 

Pada fase inilah perbuatan si pembuat dianggap sebagai jarimah. Untuk dihukum, tidak 

menjadi persoalan, apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur 

materiil jarimah atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu berupa 

ma'siat, yaitu yang berupa pelanggaran atas hak masyarakat dan hak perseorangan, dan 
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dimaksudkan pula untuk melaksanakan unsur materiil, meskipun antara perbuatan 

tersebut dengan unsur materiil masih terdapat beberapa langkah lain. 

 

42. PENGERTIAN HUKUMAN 

a. Hukuman" dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah. Lafaz ‘uqubah menurut bahasa berasal 

dari kata ‘aqaba yang sinonimnya khalafahu wa ja a bi’aqabihi, artinya: mengiringnya 

dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian 

istilah, barangkali lafazh tersebut bisa diambil dari lafaz: ‘aqaba yang 

sinonimnya jazahu sawa a bima fa’ala, artinya:membalasnya sesuai dengan apa yang 

dilakukannya.  

b. Abdul Qadir Audah mendefenisikan hubungan sebagai pembalasan yang ditetapkan 

untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan 

syara. 

 

43. TUJUAN PELAKSANAAN HUKUMAN 

a. Pencegahan (Ar Rad’u wa Zajru), yaitu menahan orang berbuat jarimah agar ia tidak 

mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah 

tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandug arti mencegah 

orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa 

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan 

kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. 

b. Perbaikan dan Pendidikan (Al Ishlah wa Tahdzib), maksudnya adalah agar bisa 

mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. 

Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran 

bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena 

kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha 

Allah. 

c. Memberikan efek jera kepada si pelaku jarimah, agar si pelaku bisa menyadari tentang 

jarimah yang dilakukannya itu. 
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44. MACAM-MACAM HUKUMAN DAN JARIMAH; 

a. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-Qur’an dan Hadist, hukuman 

dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:  

1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisas, diyat, dan kafarah. Misalnya, 

hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang 

mendzihar istrinya. 

2) Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman ta’zir, seperti percobaan 

melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu dan lainnya.  

b. Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain ada empat 

macam hukuman, yaitu: 

1) Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman asal bagi kejahatan, seperti 

hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghairu 

muhshan. 

2) Hukuman pengganti (al-uqubat al-badaliyah), yaitu hukuman yang menempati 

tempat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan 

hukum diyat, seperti hukuman  bagi pembunuh yang sudah dimaafkan qisasnya 

oleh keluarga korban. 

3) Hukuman tambahan (al-uqubat al-thaba’iyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada 

pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang 

pembunuh untuk mendapat harta waris dari harta orang yang dibunuh. 

4) Hukuman pelengkap (al-uqubat al-thakmiliyat), yaitu hukuman yang dijatuhkan 

sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. 

c. Berdasarkan ringan dan beratnya hukuman, ulama membagi jinayah atau jarimah 

menjadi 3 macam, yaitu jarimah hudud, qishah dan ta’zir. 

 

45. SEBAB-SEBAB TERHAPUSNYA HUKUMAN 

a. Paksaan 

Dalam hal ini, ada beberapa pengertian tentang paksaan.  

1) Paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain. 
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2) Paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan 

pada diri orang yang dipksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk 

melkukan perbuatan yang diperintahkan.  

3) Paksaan merupakan ancaman atas seseorang dengan sesuatu yang tidak disenangi 

untuk mengerjakannya.  

4) Paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang kepada orang lain yang 

membahayakan dan menyakitinya. 

b. Mabuk 

Tidak dijatuhi hukuman oleh sebab ini adalah jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau 

dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa 

mengakibatkan mabuk. 

 

c. Gila (majnun) 

Orang gila tidak dikenakan hukum jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir 

dan memilih. 

d. Dibawah Umur 

Anak dibawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mkallaf, 

oleh karenanya, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggung jawaban 

atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa. 

 

46. PENGERTIAN JARIMAH HUDUD 

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had.  Menurut bahasa, had berarti cegahan. Had 

juga berarti kemaksiatan. 

 

47. SYARAT PENENTUAN HUDUD 

a. Pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf yaitu baligh dan berakal. 

b. Pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa. 

c. Pelaku kejahatan mengetahui pelarangannya. 

d. Kejahatannya terbukti ia yang melakukannya tanpa ada syubhat. Hal ini bisa  dibuktikan 

dengan pengakuannya sendiri atau dengan bukti persaksian orang lain. 
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48. MACAM-MACAM HUDUD DAN HUKUMANNYA 

a. Zina  

1) Zina yaitu melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak 

terikat boleh hubungan pernikahan. 

2) Macam-macam zina dan sanksinya 

a) Zina muhshan adalah pezina yang antara seseorang yang sudah memiliki 

pasangan sah (menikah) atau sudah pernah menikah. Mereka akan dikenai 

hukum had dicambuk 100 kali, kemudian dirajam. 

b) Zina ghairu muhshan adalah pelaku zina yang belum pernah menikah dan tidak 

memiliki pasangan sah. Hukumannya maka mereka didera (dicambuk) 100 

kali. Kemudian diasingkan selama setahun. 

b. Qadzaf 

1) Qadzaf menurut bahasa yaitu ram’yu syain berarti melempar sesuatu. Qadzaf 

menurut istilah adalah melempar tuduhan zina kepada orang lain tanpa adanya 

bukti-bukti yang kuat yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh. 

2) Pembuktian Qadzaf 

a) Penyaksian, yaitu saksi-saksi yang boleh diterima penyaksian untuk 

membuktikan ketetapan kesalahan qadzaf haruslah disaksikan oleh saksi-saksi 

yang layak menjadi dalam perbuatan zina.  

b) Pengakuan, yaitu seseorang yang mengaku bahwa ia telah menuduh orang lain 

berbuat zina, maka hakim boleh menjatuhkan had qadzaf pada dirinya. 

c) Sumpah, yaitu dalam perbuatan qadzaf boleh ditetapkan kesalahan qadzaf 

dengan sumpah. Jikalau orang yang dituduh tidak mempunyai barang bukti 

untuk menolak dan menghindar dari tuduhan orang yang menuduh, maka orang 

yang dituduh itu hendaklah meminta kepada orang yang membuat tuduhan 

supaya bersumpah atas kebenaran tuduhannya itu. 

d) Qarinah (bukti-bukti). Bukti yang kuat adalah bukti yang cukup untuk 

mengharuskan hukuman dilaksanakan. 

3) Hukuman Bagi Pelaku Qadzaf 

Orang yang melakukan kesalahan qadzaf hendaklah dihukum dengan hukuman dera 

atau dicambuk dengan 80 kali cambukan dan keterangannya sebagai seorang saksi 
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tidak boleh diterima lagi sehingga dia bertaubat atas perbuatannya itu. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah swt “dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik 

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 

mereka (yang menuduh) itu dengan 80 kali deraan, dan janganlah kamu terima 

kesaksian mereka untuk selama-lamanya”. (Q.S. an-Nur: 4). 

4) Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman Qadzaf           

a) Mampu mendatangkan saksi 

b) Bila yang dituduh membenarkan tuduhan si penuduh 

c) Dimaafkan oleh orang yang dituduh 

c. Khamr  

1) Khamr terambil dari kata khamara yang artinya menutupi. Dinamai demikian 

karena khamr menutupi akal. Menurut istilah khamr adalah segala sesuatu dari 

makanan atau minuman dan obat-obatan yang dapat menghilangkan akal dan 

memabukkan. 

2) Hukuman Bagi Pengkonsumsi Khamr 

Al-qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum khamr, namun sanksi 

dalam kasus ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw yakni sunah fi'liyahnya, 

bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah didera sebanyak 40 kali. Abu Bakar 

as-Sidiq ra mengikuti jejak ini, Umar bin Khatab ra 80 kali dera sedang Ali bin Abu 

Thalib ra 40 kali dera. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa nabi saw 

membatasi 40 kali, sehingga khalifah Umar memukul dengan 80 kali. Dapun alat 

yang digunakan untuk memukul ada yang dari pelepah kurma, sandal, pakaian, dan 

ada yang dengan tangan. Oleh karena itu, dapat dipahami, alat apa yang akan 

digunakan untuk memukul terserah pada ketentuan dari hakim. 

d. Mencuri (Sariqah)  

1) Menurut bahasa, mencuri (sariqah) adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya 

secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, adalah mengambil harta atau 

milik orang lain yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanan dengan 

cara sembunyi-sembunyi dan harta tersebut tidak syubhat. 

2) Hukuman Bagi Pencuri 

a) Mencuri yang pertama kali, maka dipotong tangan kanannya. 
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b) Mencuri kedua kalinya, dipotong kaki kirinya. 

c) Mencuri yang ketiga kalinya, dipotong tangan kirinya. 

d) Mencuri yang ke empat kalinya, dipotong kaki kanannya. 

e) Kalau masih mencuri, maka ia dipenjara sampai tobat. 

e. Merampok (Hirabah) 

1) Hirabah sama dengan qat’u tariq yaitu sekelompok orang yang membuat 

keonaran,pertumpahan darah,merampas harta,kehormatan, tatanan serta membuat 

kekacauan di muka bumi. 

2) Hukuman Bagi Perampok 

a) Bagi perampok yang membunuh orang yang dirampoknya dan mengambil 

hartanya. Dalam hal ini hukumnya wajib di bunuh; sesudah dibunuh, kemudian 

disalibkan (dijemur) 

b) Bagi perampok yang mebunuh orang yang dirampoknya, tetapi hartanya tidak 

diambil. Hukumnya hanya dibunuh saja. 

c) Bagi perampok yang hanya mengambil harta bendanya saja, sedang orang 

orang yang dirampoknya tidak dibunuh, dan harta yang diambil sampai nisab, 

maka perampok trsebut mendapat hukuman potong tangan kanan dan kaki 

kirinya. 

d) Bagi perampok yang hanya menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan   tidak 

mengambil harta benda. Hukumannya adalah penjara atau hukuman lainnya 

yang dapat membuat jera, agar ia tidak mengulanginya. 

f. Jarimah Hirabah Al-Baghy (Penberontakan) 

1) Al-baghyu (pemberontakan) sering di artikan sebagai keluarnya seseorang dari 

ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama’ syafi’iyah berpendapat bahwa 

yang di maksut al-bagyu adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan 

cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan 

kekuatan,argumentasi dan memiliki pemimpin.sedangkan menurut madzab malik 

al-baghyu di artikan sebagai penolakan untuk menaati imam yang sah dengan jalan 

kekuatan.Penolakan untuk taat ini mungkin di dasarkan pada penafsiran 

tertentu.mereka mendefinisikan bughat sebagai satu kelompok orang-orang islam 

yang menentang imam dan wakil-wakilnya. 
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2) Hukuman Bagi Al-Baghyu (Pemberontakan)  

Hukum bunuh bagi pemberontak di pahami oleh sebagian ulama’ sebagai serangan 

balik dan hanya di tujukan untuk mematahkan pemberontak guna mengembalikan 

ketaatannya kepada penguasa yang sah.Memerangi pemberontak hukumnya adalah 

wajib,karena menegakkan hukum Allah, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur’an 

dalam surat al-hujarat ayat 9: 

g. Jarimah Riddah 

Riddah dari segi bahasa berarti rujuk (kembali).menurut istilah riddah adalah orang 

yang kembali dari agama islam,pelakunya di sebut murtad.yakni ia secara berani 

menyatakan kafir setelah beriman. 

 

49. PENGERTIAN JARIMAH QISHAH 

Kata “qisas” (قصاص) berasal dari bahasa Arab yang berarti “mencari jejak”, seperti “al-

qasas“. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, maknanya adalah pelaku kejahatan dibalas 

seperti perbuatannya, apabila ia membunuh maka dibunuh dan bila ia memotong anggota 

tubuh maka anggota tubuhnya juga dipotong. 

 

50. CIRI KHASNYA JARIMAH QISAS DAN DIYAT  

a. Hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan 

oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa koban 

atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. 

 

51. MACAM-MACAM JARIMAH QISAS DAN DIYAT  

a. Pembunuhan sengaja 

b. Pembunuhan menyerupai sengaja 

c. Pembunuhan karena kesalahan 

d. Penganiayaan sengaja 

e. Penganiayaan tidak sengaja 
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52. PENGERTIAN JARIMAH TA’ZIR 

Ta’zir menurut artinya al-ta’did yaitu memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, ta’zir 

merupakan bentuk jarimah, yang sangsi hukumnya ditentukan penguasa. 

 

53. ORANG YANG BERHAK MEMBERIKAN HUKUMAN TA’ZIR 

a. Penguasa ataupun pemimpin dalam suatu wilayah. 

b. Ayah: seorang ayah boleh memberikan hukuman ta’zir kepada anaknya yang masih 

kecil dengan tujuan pendidikan. 

c. Majikan: seorang majikan boleh men-ta’zir hambanya, baik yang berkaitan denagn 

dirinya maupun dengan Allah. 

d. Suami: seorang suami diperbolehkan melakukan ta’zir kepada istri apabila istri 

melakukan nusyuz. 

 

54. SANKSI HUKUMAN TA’ZIR  

a. Hukuman mati 

Pada dasarnya, hukuman ta’zir bertujuan untuk pengajaran, oleh karena itu, dalam 

hukuman ta’zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau nyawa. Akan tetapi, 

ada beberapa ulama memberikan pengecualian dari aturan hukum tersebut, yaitu boleh 

dijatuhi hukuman mati jika keadaan menghendaki demikian. 

b. Hukuman jilid 

Dalam hal ini, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai batas tertinggi hukuman jilid 

dalam ta’zir. Imam Abu Hanifah 39x, Abu Yusuf 75x dan pendapat yang paling 

terkenal dari kalangan ulama Maliki bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa. 

c. Hukuman penjara/kurungan 

Ada dua macam hukuman kurungan menurut hukum islam, pertama, hukuman penjara 

terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi 

ulam bebeda pendapat. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas, hukuman ini 

berlangsung terus hingga terhukum mati atau bertobat dan kembali menjadi orang yang 

baik pribadinya.  

d. Hukuman salib 
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Untuk jarimah ta’zir, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. 

Penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga. 

e. Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih), dan peringatan 

f. Hukuman pengucilan (al-hajru) 

Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang 

yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka’ab bin Malik, Miroroh bin Rubai’ah 

dan Hilal bin Umayyah 

g. Hukuman denda (tahdid) 
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MATERI HUKUM ACARA PIDANA 

1. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA 

a. Simons mendefinisikan hukum acara pidana sebagai sesuatu yang mengatur tentang 

bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan 

menjatuhkan pidana. 

b. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian 

peraturan yang memuat cara bagaimana badanbadan pemerintah yang berkuasa yaitu 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara 

dengan menegakkan hukum pidana. 

c. Sudarto mendefinisikan hukum acara pidana sebagai suatu adalah aturan-aturan yang 

memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat hukum dan pihak-pihak 

atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa Hukum 

Pidana dilanggar. 

 

2. FUNGSI/TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA 

a. Penegakan hukum, yaitu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan 

ketenteraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha penegakan maupun 

pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.  

b. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-

lengkapnya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara 

pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapa pelakunya yang dapat 

didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta 

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak 

pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 

c. Melaksanakan Putusan Pengadilan setelah upaya hukum dilakukan putusan pengadilan 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa melaksanakan putusan pengadilan  

d. Melindungi Hak Asasi Manusia, di samping bertujuan menegakkan ketertiban hukum 

dalam masyarakat, hukum acara pidana juga bertujuan melindungi hak asasi tiap 

individu baik yang menjadi korban, maupun si pelanggar hukum. 
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3. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA  

a. Asas Praduga tak bersalah (presumption of innocence), yaitu setiap orang yang disangka, 

ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan dipengadilan tidak boleh dianggap bersalah 

sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Asas ini terdapat dalam Penjelasan Umum butir 3 c KUHAP, 

yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di 

muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

b. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Pemberlakuan asas ini sebenarnya 

diatur dalam  HIR. Selain itu, diatur juga dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, 

cepat, dan biaya ringan.” “Sederhana” berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

dilakukan dengan cara efisien dan efektif.  Sedangkan “Biaya ringan” artinya biaya 

perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak. Adapun “Cepat” diartikan 

“segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang 

lama sebelum ada keputusan hakim. Apabila mengacu pada KUHAP, terdapat beberapa 

pasal yang dapat diketegorikan sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana 

dan ringan, yaitu misalnya dalam Pasal 50 ayat (1) yang merumuskan: “Tersangka 

berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan 

kepada penuntut umum.” 

c. Asas Oportunitas, yaitu suatu asas dimana penuntut umum tidak diwajibkan untuk 

menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Pada 

dasarnya asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas. Artinya, demi 

kepentingan umum, asas legalitas tersebut dikecualikan. Dalam praktek, istilah asas 

oportunitas  disebut dengan istilah “deponering”. 

d. Asas pengadilan terbuka untuk umum, yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi 

atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) 

KUHAP, yaitu: “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan 

menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau 

Terdakwanya anak-anak.”  
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e. Asas diperlakukan sama didepan hukum (equality before the law) adalah bentuk 

perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan 

latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. 

Penerapan asas ini dapat terlihat dalam penjelasan umum butir 3 a KUHAP yang 

menyebutkan: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak 

mengadakan pembedaan perlakuan.” 

f. Asas Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannnya dan tetap, yaitu  dalam 

pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh 

hakim karena jabatannya yang bersifat tetap. Sistem ini berbeda dengan sistem juri yang 

dimana kesalahan terdakwa ditentukan oleh suatu dewan yang mewakili golongan-

golongan dalam masyarakat. Pada umumnya biasanya mereka awam terhadap ilmu 

hukum. 

g. Asas Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, Asas ini diatur dalam Pasal 

64 s/d Pasal 74 KUHAP. Bantuan hukum yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan 

bantuan hukum dari seorang advokat/pengacara. Bantuan hukum tersebut dianggap 

penting, sebab dengan didampingi seorang advokat/pengacara, maka seorang tersangka 

dan terdakwa dapat diberikan penjelasan mengenai hak-haknya secara independen. 

Selain itu, menurut hukum apabila diancam hukuman mati atau pidana penjara diatas 5 

(lima) tahun, maka seorang tersangka atau terdakwa wajib  diberikan bantuan hukum 

dengan didampingi oleh seorang advokat/pengacara sebagaimana bunyi Pasal 56 Ayat 

(1) KUHAP, yaitu “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima 

belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 

lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk 

penasihat bagi mereka.” 

h. Asas akusator adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai 

subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Asas ini merupakan asas 

yang dianut KUHAP yang berbeda dengan asas inkuisatoir yang masih menempatkan 

kedudukan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan sebagaimana diatur dalam 

HIR. 
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i. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan, sas ini menghendaki dalam pemeriksaan 

sidang perkara pidana, pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara langsung dan lisan. Hal 

tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh 

kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis 

sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai asas ini  diatur dalam 

Pasal 154, 155 KUHAP 

j. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah 

tuntut (remedy and rehabilitation), Apabila terdapat seseorang yang ditangkap, ditahan, 

dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang dan atau 

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti 

rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan konsekuensi sanksinya bagi para 

pejabat penegak hukum tersebut apabila dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau 

dikenakan hukuman administrasi. Tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya 

berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa 

alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan 

terhadap hukum yang diterapkan. Dapat diajukan dalam sidang praperadilan apabila 

perkaranya belum atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, tetapi apabila 

perkaranya telah diperiksa di Pengadilan Negeri maka tuntutan ganti kerugian dapat 

diajukan ke Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut baik melalui 

penggabungan perkara maupun gugatan perdata biasa baik ketika perkara pidananya 

diperiksa maupun setelah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

terhadap perkara pidana yang bersangkutan. 

 

4. PERKARA KONEKSITAS 

a. Pengertian koneksitas yang ditegaskan dalam KUHAP pasal 89 adalah tindak pidana 

yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum 

dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan di adili oleh pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan 

Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan di 

adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 
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b. Andi Hamzah mendefenisikan peradilan koneksitas sebagai system peradilan terhadap 

tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Beliau juga 

berpendapat bahwa di dalam peradilan koneksitas selalu terjadi penyertaan antara 

penduduk sipil dengan orang militer. 

 

5. DASAR HUKUM PERADILAN KONEKSITAS 

Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas didalam pasal 22 Undang-undang 

Nomor 14 tahun 1970  tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut 

berbunyi: “Tindak pidana yang dilakukan  bersama-sama oleh mereka yang termasuk 

lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali kalau menurut keputuasn Menteri 

Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa 

dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer” 

 

6. PROSES KERJA PERADILAN KONEKSITAS 

a. Perkara koneksitas diperiksan dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer, hal ini 

diatur dalam ketentuan pasal 90 KUHAP yang menjelaskan:  untuk menentukan apakah 

lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara 

koneksitas, diukur dari segi “kerugian” yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu, apabila 

kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana tersebut lebih memberikan 

kerugian terhadap “kepentingan militer”, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih 

banyak dari kalangan masyarakat sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan 

oleh lingkungan peradilan militer. Selama kerugian yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana yang terjadi tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih 

banyak anggota TNI/Polri, maka perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lembaga 

peradilan umum. 

b. Pasal 89 (2) KUHAP menentukan cara dan aparat yang berwenang dalam melakukan 

penyidikan terhadap perkara koneksitas. Aparat penyidik perkara koneksitas terdiri dari 

suatu “tim tetap”, yang terdiri dari unsur,  Penyidik Polri, Polisi Militer dan Oditur 

Militer atau Oditur Militer Tinggi 
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7. TAHAPAN HUKUM ACARA PIDANA 

a. Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

b. Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

c. Prapenuntutan, yaitu wewenang penuntut umum memeriksa dan meneliti berkas perkara 

yang diterima dari penyidik, dan dalam hal berkas perkara belum lengkap, mengem-

balikan berkas perkara itu kepada penyidik diseltai petunjuk untuk dilengkapi. 

d. Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan negeri yang bewvenang, dalam hal dan menurut Cara yang diatur dalam 

undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan. 

e. Pemeriksaan di pengadilan 

f. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di 

sidang terbuka untuk umum. 

g. Upaya Hukum, yaitu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau 

badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. 

h. Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

i. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

 

8. MACAM-MACAM PENYIDIK 

a. Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya Pembantu 

Letnan Dua Polisi (sekarang Ajun Inspektur Tk.II yang ditunjuk oleh KAPOLRI). 

Dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada penyidik polisi yang berpangkat Ajun 
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Inspektur Tk.II, maka Komandan sektor kepolisian yang berpangkat Bintara (brigadir) 

dibawah Ajun inspektur Tk.II, karena jabatannya adalah penyidik. 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu sekurang- kurangnya berpangkat Pengatur 

Muda Tk.I (golonganII/b) atau yang disamakan, yang pengangkatannya dilakukan oleh 

Menteri Hukum dan HAM atas usul-usul dari Kementrian yang membawahkan pegawai 

tersebut, sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan 

pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.  

c. Penyidik Pembantu, yaitu Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan 

Dua Polisi (Brigadir) dan Pejabat PNS tenentu dalam lingkungan Polri yang sekurang-

kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu. 

d. Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, untuk tindak pidana di ZEEI dan Perikanan 

sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan II atas usul Komandan Kesatuan 

masing-masing.  

e. Penyidik Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat. 

f. Penyidik KPK untuk tindak pidana korupsi. 

 

9. TATA CARA PRAPENUNTUTAN 

a. merupakan kewajiban penyidik untuk segera menyerahkan berkas perkara kepada 

penuntut umum begitu penyidikan selesai;  

b. penuntut umum segera meneliti berkas perkara, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah 

berkas perkara diterima, penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik 

apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum;  

c. apabila ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum wajib 

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;  

d. penyidikan dianggap telah selesai, artinya berkas perkara dianggap telah lengkap 

apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas 

perkara hasil penyidikan kepada penyidik;  

e. dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penyidik menerima berkas perkara dari 

penuntut umum, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu 

kepada penuntut umum setelah dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum. 
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10. PERBEDAAN JAKSA DAN PENUNTUT UMUM 

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi Wewenang oleh undang-undang untuk bertindak 

sebagai penuntut umum Serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang 

oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim; 

b. Penuntut umum pasti jaksa, akan tetapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum;  

c. Penuntut umum melaksanakan penetapan hakim, sementara jaksa melaksanakan putusan 

hakim.  

d. Daerah hukum penuntut umum sebatas daerah hukum kejaksaan negeri dimana ia di 

tugaskan yang sebanding dengan wilayah kabupaten atau kotamadya.  

e. Sedangkan daerah hukum jaksa tidak dibatasi mengingat jaksa itu satu dan tak 

terpisahpisahkan. 

 

11. WEWENANG PENUNTUT UMUM 

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik 

pembantu;  

b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan penyidikan dengan memberi 

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;  

c. Memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik, melakukan penahanan 

atau penahanan lanjutan dan mengubah status tahanan.  

d. Membuat Surat dakwaan (akan dibicarakan tersendiri);  

e. Melimpahkan perkara ke pengadilan 

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, hari dan Waktu perkara disidangkan 

disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi, ahli untuk datang 

pada sidang yang telah ditentukan;  

g.  Melakukan penuntutan (mengajukan tuntutan pidana setelah sidang dinyatakanselesai);  

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum (menghentikan penuntutan); 

i. Melaksankan penetapan hakim;  

j. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut 

umum menurut ketentuan undang-undang, antara lain: 

1) Meneliti barang bukti dan identitas tersangka pada penyerahan perkara tahapkedua;  
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2) Melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan;  

3) Mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan 

penyidik;  

4)  Membuka dan melanjutkan penuntutan terhadap perkara yang telah dihentikan 

penuntutannya;  

5) Mengadakan penggabungan perkara dan menuntut dalam satu surat dakwaan  

6) Menentukan apakah perkara diajukan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan 

biasa atau acara pemeriksaan singkat. 

 

12. TAHAPAN PERSIDANGAN PIDANA PADA TINGKAT PERTAMA  

a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan 

tertutup untuk umum); 

b. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan 

persidangan dalam keadaan bebas; 

c. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat 

dakwaan; 

d. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di 

depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan); 

e. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila 

didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk 

Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana 

penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);\ 

f. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan; 

g. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa ditanya akan mengajukan eksepsi atau 

tidak; 

h. Dalam hal terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang 

ditunda; 

i. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik); 

j. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim; 

k. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian) 

l. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU (dimulai dari saksi korban); 



    46 
  

 
 

m. Dilanjutkan saksi lainnya; 

n. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert) 

o. Pemeriksaan terhadap terdakwa; 

p. Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum; 

q. Pembelaan (pledoi) oleh Penasehat hukum; 

r. Replik atau Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa; 

s. Duplik atau Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum; 

t. Putusan oleh Majelis Hakim. 

 

13. TAHAP PUTUSAN 

a. Tahap konstatir, yaitu Hakim mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para 

pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya 

peristiwa yang telah diajukan tersebut. Dengan kata lain mengkonstatir berarti bahwa 

Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan 

dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian. 

b. Tahap kualifisir, yaitu Hakim Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-

pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-

benar terjadi harus dikualifisir. Dengan kata lain mengkualifisir berarti 

mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. 

Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa 

yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum 

materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap 

dalil/peristiwa yang telah dikonstatir. 

c. Tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan 

keadilan kepada para pihak yang berperkara 

 

14. PENGERTIAN UPAYA HUKUM 

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut 

umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau 



    47 
  

 
 

kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal 

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

 

15. MACAM-MACAM UPAYA HUKUM 

a. Upaya hukum biasa, yaitu  hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima 

putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama (judec faxtie), sehingga maksud dari 

upaya hukum terdakwa (terpidana) atau penuntut yang tidak puas atau tidak dapat 

menerima putusan tersebut. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi 

b. Upaya hukum luar biasa, yaitu dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan 

eksekusi. Upaya hukum biasa terdiri dari Kasasi demi kepentingan hokum dan 

peninjauan kembali. 

 

16. PENGERTIAN BANDING 

Banding ialah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama 

diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum 

puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama. Yang merupakan Pengadilan tingkat 

pertama adalah Pengadilan Agama (PA), sedangkan yang merupakan Pengadilan Tingkat 

Banding adalah Pengadilan Tinggi Agama, (PTA) atau Pengadilan Tinggi Umum (PTU). 

(pasal 6 UU No.7/1989). 

 

17. PUTUSAN PENGADILAN YANG BISA DIAJUKAN BANDING 

a. Putusan yang bersifat pemidanaan. 

b. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. 

c. Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa. 

d. Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penuntutan. 

 

18. PENGERTIAN KASASI 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kasasi adalah Pembatalan atau pernyataan tidak 

sah oleh MA terhadap putusan hakim, karena putusan itu, menyalahi atau tidak sesuai 

dengan undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa hak kasasi hanyalah hak 
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MA, sedangkan menurut kamus istilah hukum, kasasi memiliki arti pernyataan tidak 

berlakunya keputusan hakim yang lebih rendah oleh MA, demi kepentingan kesatuan 

peradilan. 

 

19. SYARAT-SYARAT KASASI 

a. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi. 

b. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi. 

c. Putusan atau penetapan PA dan PTA/PTU/PTN, menurut hukum dapat dimintakan 

kasasi. 

d. Membuat memori kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985). 

e. Membayar panjar biaya kasasi (pasal 47). 

f. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan. 

 

20. PERMOHONAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM 

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena 

jabatannya dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan 

Peradilan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan hanya satu kali. Dan 

putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak-pihak yang 

berperkara, artinya ialah tidak menunda pelaksanaan putusan dan tidak mengubah putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi demi kepentingan hukum 

diajukan jika sudah tidak ada upaya hukumk biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi 

diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera yang telah memutus 

perkara tersebut dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi alasa, kemuddian 

panitera meneruskan kepada yang berkepentingan (pasal 260 KUHAP). Salinan keputusan 

Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang 

bersangkutan, disertai berkas perkara. (pasal 261 KUHAP). Ketentuan kasasi demi 

kepentingan hokum bagi pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum berlaku juga bagi 

pengadilan militer (Pasal 262 KUHAP). Jadi, pada umumnya sama saja dengan kasasi biasa, 

kecuali dalam kasasi demi kepentingan hukum ini penasehat hokum tidak lagi dilibatkan. 
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21. PENGERTIAN PENINJAUAN KEMBALI 

 Peninjauan kembali adalah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui 

oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi 

lain. 

 

22. SYARAT-SYARAT PENINJAUAN KEMBALI 

a. Diajukan oleh pihak yang berperkara. 

b. Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

c. Membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya. 

d. Membayar panjar biaya peninjauan kembali. 

e. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara pada tingkat 

pertama. 

 

23. DASAR DILAKUKAN PERMINTAAN PENINJAUAN  

a.    Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu 

sudah diketahui pada waktu siding masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan 

bebas atau putusan lep[as ndari segala tuntutan hokum atau tuntuntan penuntut umum 

tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih 

ringan. 

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan 

tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti 

itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain 

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu 

kekeliruan yang nyata. 

 

24. REGULASI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI) 

a. Pasal 270 KUHAP, bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan 

salinan surat putusan kepadanya”.  
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b. Pasal 271 KUHAP, bahwa “Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak 

dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang”.  

c. Pasal 272 KUHAP, bahwa “Jika terpidana dipidana penjara atau kumngan dan kemudian 

dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, 

maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dij atuhkan lebih 

dahulu”. 

d. Pasal 273 KUHAP :  

(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada telpidana diberikan 

jangka Waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan 

acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.  

(2) Dalam hala terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.  

(3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk 

negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, jaksa menguasakan 

benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual 

lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.  

(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling 

lama satu bulan. 

e. Pasal 274 KUHAP, bahwa “Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti 

kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan 

menuntut tata cara putusan perdata”;  

f. Pasal 275 KUHAP, bahwa ”apabila lebih dari satu orang di pidana dalam satu perkara, 

maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagimana dimaksud dalam pasal 274 

KUHAP dibebankan kepada mereka bersama-sama secara seimbang”.  

g. Pasal 276 KUHAP,bahwa “Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka 

pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan Serta pengamatan yang sungguh-

sungguh dan menurut ketentuan undang-undang. 
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AYAT-AYAT DAN HADIST JINAYAH 

1. QS. AL-BAQARAH AYAT 178 

َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ُكتَِب َعلَْيُكُم ٱْلقَِصاُص فِى ٱْلقَْتلَى ۖ ٱْلُحرُّ بِٱْلُحرِّ َوٱْلَعْبُد بِٱْلَعْبِد وَ  ٱْْلُنثَى   يَ 

ن  بِٱْْلُنثَى  ۚ فََمْن ُعفَِى لَهُۥ ِمْن أَِخيِه َشْىٌء فَٱتِّبَاٌعٌۢ بِٱْلمَ  لَِك تَْخفِيٌف مِّ ٍن ۗ َذ  ْعُروِف َوأََدآٌَٰء إِلَْيِه بِإِْحَس 

لَِك فَلَهُۥ َعَذاٌب أَلِيمٌ  بُِّكْم َوَرْحَمةٌ ۗ فََمِن ٱْعتََدى  بَْعَد َذ   رَّ

Tafsir Jalalain; (Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas) pembalasan yang 

setimpal (berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh) baik tentang sifat maupun perbuatan 

(orang merdeka) dibunuh (oleh orang merdeka) maka tidak boleh oleh hamba (hamba oleh 

hamba dan wanita oleh wanita). Sunah menyatakan bahwa laki-laki boleh dibunuh oleh 

wanita dan dalam agama dipandang seimbang atau sebanding, tetapi tidak boleh 

seorang Islam walaupun ia seorang hamba dibunuh oleh seorang kafir walaupun ia seorang 

merdeka. (Barang siapa yang mendapat kemaafan) maksudnya di antara pembunuh-

pembunuh itu (berkenaan dengan) darah (saudaranya) yang dibunuh (berupa sesuatu) 

misalnya dengan ditiadakannya qisas yang menyebabkan gugurnya sebagian hukuman oleh 

sebagian ahli waris. Dengan disebutkannya ‘saudaranya’, membangkitkan rasa santun yang 

mendorong seseorang untuk memaafkan dan menjadi pernyataan bahwa pembunuhan itu 

tidaklah mengakibatkan putusnya persaudaraan dalam agama dan keimanan. ‘Man’ yang 

merupakan syarthiyah atau maushul menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah,(maka 

hendaklah mengikuti) artinya orang yang memaafkan itu terhadap pembunuh hendaklah 

mengikuti (dengan cara yang baik) misalnya memintanya supaya membayar diat atau denda 

dengan baik-baik dan tidak kasar. Pengaturan ‘mengikuti’ terhadap ‘memaafkan’ 

menunjukkan bahwa yang wajib ialah salah satu di antara keduanya dan ini merupakan salah 

satu di antara kedua pendapat Syafii, sedangkan menurut pendapatnya yang kedua yang 

wajib itu ialah qisas, sedangkan diat menjadi penggantinya. Sekiranya seseorang memaafkan 

dan tidak menyebutkan diat, maka bebaslah dari segala kewajiban (dan) hendaklah si 

pembunuh (membayar) diat (kepadanya) yaitu kepada yang memaafkan tadi, yakni ahli 

waris (dengan cara yang baik pula) artinya tanpa melalaikan dan mengurangi 

pembayarannya. (Demikian itu) maksudnya diperbolehkan mengganti hukum qisas dan 

kemaafan dengan diat, hal ini adalah (suatu keringanan) atau kemudahan (dari Tuhanmu) 

terhadapmu (suatu rahmat) kepadamu berupa kelapangan dan tidak dipastikan-Nya salah 
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satu di antara keduanya, seperti diwajibkan-Nya qisas atas orang-orang Yahudi dan diat atas 

orang-orang Kristen. (Dan barang siapa yang melanggar batas) misalnya dianiayanya si 

pembunuh dengan membunuhnya pula (sesudah itu) maksudnya setelah memaafkan, (maka 

baginya siksa yang pedih) atau menyakitkan, yaitu di akhirat dengan api neraka, atau di 

dunia dengan dibunuh pula. 

 

2. QS. AL-BAQARAH AYAT 179 

 يَا أُولِي اْْلَْلبَاِب لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحيَاةٌ 

Tafsir Jalalain; (Dan bagimu dalam kisas itu terdapat kehidupan) artinya terjaminnya 

kelangsungan hidup manusia (hai orang-orang yang berakal) karena jika seseorang yang 

akan membunuh itu mengetahui bahwa ia akan dibunuh pula, maka ia akan merasa takut lalu 

mengurungkan rencananya sehingga berarti ia telah memelihara nyawanya dan nyawa orang 

yang akan dibunuhnya tadi. Disyariatkan oleh Allah Taala (supaya kamu bertakwa) artinya 

menjaga dirimu dari membunuh, agar terhindar dari kisas. 

 

3. QS. AN NISAA’ AYAT 92 

َوِديَةٌ   َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمن ا إَِلَّ َخطَأ  ۚ َوَمْن قَتََل ُمْؤِمن ا َخطَأ  فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنَةٍ 

دَّقُوا ۚ فَإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعُدوٍّ لَُكْم َوهَُو  ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة ۖ  ُمَسلََّمةٌ إِلَى  أَْهلِِه إَِلَّ أَْن يَصَّ

 ۖ فََمْن لَْم يَِجْد َوإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَهُْم ِميثَاٌق فَِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى  أَْهلِِه َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنَةٍ 

ِ ۗ َوكَ  ا فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن تَْوبَة  ِمَن ّللاَّ ا َحِكيم  ُ َعلِيم   اَن ّللاَّ

Tafsir Jalalayn; (Dan tidak sepatutnya seorang mukmin membunuh seorang mukmin) yang 

lain; artinya tidak layak akan timbul perbuatan itu dari dirinya (kecuali karena tersalah) 

artinya tidak bermaksud untuk membunuhnya. (Dan siapa yang membunuh seorang mukmin 

karena tersalah itu) misalnya bermaksud melempar yang selainnya seperti binatang buruan 

atau pohon kayu tetapi mengenai seseorang dengan alat yang biasanya tidak menyebabkan 

kematian hingga membawa ajal (maka hendaklah memerdekakan) membebaskan (seorang 

hamba sahaya yang beriman beserta diat yang diserahkan) diberikan (kepada keluarganya) 

yaitu ahli waris yang terbunuh (kecuali jika mereka bersedekah) artinya memaafkannya. 

Dalam pada itu sunah menjelaskan bahwa besar diat itu 100 ekor unta, 20 ekor di antaranya 
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terdiri dari yang dewasa, sedang lainnya yang di bawahnya, dalam usia yang bermacam-

macam. Beban pembayaran ini terpikul di atas pundak `ashabah sedangkan keluarga-

keluarga lainnya dibagi-bagi pembayarannya selama tiga tahun, bagi yang kaya setengah 

dinar, dan yang sedang seperempat dinar pada tiap tahunnya. Jika mereka tidak mampu 

maka diambilkan dari harta baitulmal, dan jika sulit maka dari pihak yang bersalah. (Jika ia) 

yakni yang terbunuh (dari kaum yang menjadi musuh) musuh perang (bagimu padahal ia 

mukmin, maka hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman) jadi bagi si 

pembunuh wajib kafarat tetapi tidak wajib diat yang diserahkan kepada keluarganya 

disebabkan peperangan itu. (Dan jika ia) maksudnya yang terbunuh (dari kaum yang di 

antara kamu dengan mereka ada perjanjian) misalnya ahli dzimmah (maka hendaklah 

membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya) yaitu sepertiga diat orang mukmin, 

jika dia seorang Yahudi atau Nasrani, dan seperlima belas jika ia seorang Majusi serta 

memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman) oleh si pembunuhnya. (Siapa yang 

tidak memperolehnya) misalnya karena tak ada budak atau biayanya (maka hendaklah 

berpuasa selama dua bulan berturut-turut) sebagai kafarat yang wajib atasnya. Mengenai 

pergantian dengan makanan seperti pada zihar, tidak disebutkan oleh Allah swt. Tetapi 

menurut Syafii, pada salah satu di antara dua pendapatnya yang terkuat, ini diberlakukan 

(untuk penerimaan tobat dari Allah) mashdar yang manshub oleh kata kerjanya yang 

diperkirakan. (Dan Allah Maha Mengetahui) terhadap makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) 

mengenai pengaturan-Nya terhadap mereka. 

 

4. QS. AN NISAA’ AYAT 93 

 ُ ا فِيهَا َوَغِضَب ّللاَّ د ا فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم َخالِد   َعلَْيِه َولََعنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعَذاب ا  َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمن ا ُمتََعمِّ

ا   َعِظيم 

Tafsir Al-Mishbah; Barangsiapa dengan sengaja membunuh seorang Muslim dengan 

maksud permusuhan, dan ia membenarkan tindakannya itu, maka balasannya adalah neraka 

Jahanam. Ia akan kekal di dalamnya. Allah pun akan murka kepadanya dan menjauhkannya 

dari kasih sayang-Nya. Allah akan menyiapkan baginya siksa yang sangat pedih di akhirat 

nanti. Sebab, pembunuhan merupakan kejahatan terbesar yang ada di dunia. 
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5. QS. AL MAIDAH AYAT 32 

ا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اْْلَْرِض فََكأَنَّمَ ِمْن أَْجِل  لَِك َكتَْبنَا َعلَى  بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفس 
ا َذ 

ا ۚ َولَقَْد َجاَءْتهُْم ُرُسلُنَا بِاْلبَيِّ  ا َوَمْن أَْحيَاهَا فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميع  ِت ثُمَّ إِنَّ  نَا قَتََل النَّاَس َجِميع 

لَِك فِي اْْلَْرِض لَُمْسِرفُونَ  ا ِمْنهُْم بَْعَد َذ   َكثِير 

Tafsir Jalalayn; (Oleh sebab itu) artinya karena perbuatan Qabil itu tadi (Kami tetapkan bagi 

Bani Israel bahwa sesungguhnya) innahuu disebut dhamir sya`n (siapa yang membunuh 

seorang manusia bukan karena manusia lainnya) yang dibunuhnya (atau) bukan karena 

(kerusakan) yang diperbuatnya (di muka bumi) berupa kekafiran, perzinaan atau 

perampokan dan sebagainya (maka seolah-olah dia telah membunuh manusia kesemuanya. 

Sebaliknya siapa yang memelihara kehidupannya) artinya tidak hendak membunuhnya 

(maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.) Kata Ibnu Abbas, 

"Ini dilihat dari segi melanggar kesuciannya dan dari segi memelihara serta menjaganya." 

(dan sesungguhnya telah datang kepada mereka itu) yakni kepada orang-orang Israel (rasul-

rasul Kami membawa keterangan-keterangan yang jelas) maksudnya mukjizat-mukjizat 

(kemudian banyak di antara mereka sesudah itu melampaui batas dalam berbuat kerusakan 

di muka bumi) dengan kekafiran, melakukan pembunuhan dan lain-lain. 

 

6. QS. AL MAIDAH AYAT 45 

نَّ َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيهَا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواْْلَْنَف بِاْْلَْنِف َواْْلُُذَن بِاْْلُ  ُذِن َوالسِّ

نِّ َواْلُجُروَح قَِصا ئَِك بِالسِّ ُ فَأُولَ  ٌص ۚ فََمْن تََصدََّق بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ ۚ َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل ّللاَّ

 هُُم الظَّالُِمونَ 

Tafsir Jalalayn; (Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka d dalamnya) maksudnya di 

dalam Taurat (bahwa jiwa) dibunuh (karena jiwa) yang dibunuhnya (mata) dicongkel 

(karena mata, hidung) dipancung (karena hidung, telinga) dipotong (karena telinga, gigi) 

dicabut (karena gigi) menurut satu qiraat dengan marfu'nya keempat anggota tubuh tersebut 

(dan luka-luka pun) manshub atau marfu' (berlaku kisas) artinya dilaksanakan padanya 

hukum balas jika mungkin; seperti tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Hukuman ini 

walaupun diwajibkan atas mereka tetapi ditaqrirkan atau diakui tetap berlaku dalam syariat 

kita. (Siapa menyedekahkannya) maksudnya menguasai dirinya dengan melepas hak kisas 
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itu (maka itu menjadi penebus dosanya) atas kesalahannya (dan siapa yang tidak 

memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah) seperti kisas dan lain-lain (merekalah 

orang-orang yang aniaya). 

 

7. QS. AL FURQAN AYAT 68 

ُ إَِلَّ بِاْلَحقِّ وَ  َم ّللاَّ ه ا آَخَر َوََل يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ ِ إِلَ  ََل يَْزنُوَن ۚ َوَمْن  َوالَِّذيَن ََل يَْدُعوَن َمَع ّللاَّ

ا  لَِك يَْلَق أَثَام 
 يَْفَعْل َذ 

Tafsir Kementrian Agama RI; Pada ayat ini, Allah menerangkan lagi sifat-sifat hamba Allah 

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yaitu dia tidak menyembah selain Allah, dan 

tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dia benar-benar 

menganut tauhid yang murni. Bila dia beribadah, maka ibadahnya itu hanya semata-mata 

karena Allah, dan bila dia berbuat kebajikan, perbuatannya itu karena Allah bukan karena 

dia atau ingin dipuji orang. Bila dia berdoa, benar-benar doanya langsung dipanjatkan ke 

hadirat Allah tidak melalui perantara. Dia yakin sepenuhnya bahwa yang sanggup 

mengabulkan doanya hanya Allah semata. Mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap 

siapa pun karena menyadari bahwa jiwa seseorang menjadi hak atas dirinya. Ia tidak boleh 

dibunuh kecuali dengan hak yang telah ditetapkan oleh Allah seperti murtad atau membunuh 

orang tanpa hak. Mereka tidak akan melakukan perbuatan zina karena menyadari bahwa 

berzina itu termasuk dosa besar, suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dimurkai Allah. 

Dengan memelihara kemurnian tauhid yang menjadi dasar bagi akidah, seseorang akan 

bersih jiwanya, jernih pikirannya, dan tidak dapat diombang-ambingkan oleh kepercayaan-

kepercayaan yang menyesatkan. Dengan menjauhi pembunuhan tanpa hak, akan bersihlah 

dirinya dari perbuatan zalim dan bersihlah masyarakat dari kekacauan. Hak setiap warga 

masyarakat akan terpelihara dengan baik sehingga mereka benar-benar dapat menikmati 

keamanan dan ketenteraman. Dengan memelihara dirinya dari perbuatan zina akan bersihlah 

dirinya dari kekotoran dan bersih pula masyarakat dari keonaran dan kekacauan nasab yang 

menimbulkan berbagai kesulitan dan ketidakstabilan. Sehubungan dengan hal ini, dalam 

sebuah hadis Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dijelaskan: ‘Abdullah bin Mas’ud berkata, "Aku bertanya 

kepada Rasulullah, ‘Dosa apakah yang paling besar? Rasulullah menjawab, ‘Engkau 

menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Aku bertanya pula, 
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‘Dosa apakah lagi? Rasulullah menjawab, ‘Dosa membunuh anakmu karena takut (miskin) 

karena dia akan makan bersamamu. Kemudian aku bertanya lagi, ‘Dosa apakah lagi? 

Rasulullah menjawab, ‘Dosa berzina dengan istri tetanggamu. Allah menurunkan ayat ini 

untuk membenarkan sabda Nabi Muhammad." (Riwayat Bukhari dan Muslim). Kemudian 

Allah mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu dengan ancaman yang 

amat keras, yaitu neraka di hari Kiamat sebagai balasan atas semua dosa yang telah mereka 

perbuat di dunia. Bahkan Allah akan melipatgandakan azab bagi mereka karena dosa besar 

yang mereka lakukan itu. Mereka akan dilemparkan ke neraka dan akan tetap di sana. Di 

samping menderita siksaan jasmani seperti minuman yang sangat panas yang membakar 

kerongkongan dan usus mereka, mereka juga mendapat siksaan batin atau rohani, karena 

selalu mendapat penghinaan dan selalu menyesali kesalahan mereka sewaktu di dunia 

dahulu. 

 

8. QS. AL AN’AM AYAT 151 

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم ۖ أََلَّ تُْشِرُكوا بِِه َشْيئ ا ۖ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسان ا ۖ  َوََل تَْقتُلُوا  ۞ قُْل تََعالَْوا أَْتُل َما َحرَّ

اِحَش َما ظَهََر ِمْنهَا َوَما بَطََن ۖ َوََل  أَْوََلَدُكْم ِمْن إِْمََلٍق ۖ نَْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاهُْم ۖ َوََل تَْقَربُوا اْلفَوَ 

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  لُِكْم َوصَّ ُ إَِلَّ بِاْلَحقِّ ۚ َذ  َم ّللاَّ  تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 

Tafsir Kementrian Agama RI; Pada ayat ini Allah melarang pula membunuh jiwa tanpa 

sebab yang benar menurut ajaran Tuhan. Rasulullah saw. bersabda  َليحل دم امرئ مسلم إَل بإحدى

 Artinya: Tidak boleh membunuh jiwa ثَلث: كفر بعد إسَلم أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس

seorang muslim terkecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara: yaitu karena murtad 

(muslim yang berbalik jadi kafir), zina muhsan (zina orang yang sudah pernah kawin) dan 

membunuh manusia tanpa sebab yang benar. (H.R Abu Daud (hal 170 Juz 4) Dan juga 

orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin tidak boleh dibunuh 

atau diganggu sesuai dengan sabda Rasulullah saw.: لهم مالنا وعليهم ما علينا Artinya: Mereka 

mempunyai hak sebagaimana hak yang ada pada kami (kaum muslimin) dan mempunyai 

kewajiban sebagaimana kewajiban yang ada pada kami (kaum muslimin). (H.R At Tirmizi) 

Setelah diterangkan lima dari ajaran pokok yang sangat penting itu, maka Allah mengakhiri 

ayat ini dengan suatu penegasan yang maksudnya: Demikian itulah yang diperintahkan oleh 

https://risalahmuslim.id/kamus/muhammad-shallallahu-alaihi-wa-sallam
https://risalahmuslim.id/kamus/muhammad-shallallahu-alaihi-wa-sallam
https://risalahmuslim.id/kamus/muhammad-shallallahu-alaihi-wa-sallam
https://risalahmuslim.id/kamus/muhammad-bin-ismail-al-bukhari
https://risalahmuslim.id/kamus/muslim
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Tuhan kepadamu supaya kamu memahami sasaran dan tujuan dan bukan seperti tindak-

tanduk kamu yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu menurut hawa nafsu. 

 

9. SURAT AL-ISRA' AYAT 32 

نَا ۖ إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشة  َوَساَء َسبِيَل    َوََل تَْقَربُوا الزِّ

Tafsir Al-Mishbah; Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang 

mengarah kepadanya. Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya. 

Jalan itu adalah merupakan jalan yang paling buruk. 

 

10. QS. AN-NISA' AYAT 15 

تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا  َعلَْيِهنَّ أَْربََعة  ِمْنُكْم ۖ فَإِْن َشِهُدوا فَأَْمِسُكوهُنَّ فِي َوالَلَّ

ُ لَهُنَّ َسبِيَل    اْلبُيُوِت َحتَّى  يَتََوفَّاهُنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجَعَل ّللاَّ

Tafsir Ibnu Katsir; Ketetapan hukum di masa permulaan Islam menyatakan bahwa seorang 

wanita itu apabila nyata melakukan perbuatan zina melalui bukti yang adil, maka ia ditahan 

di dalam rumah dan tidak dapat keluar darinya hingga ia mati (yakni dikurung) sampai mati. 

Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya: Dan (terhadap) para wanita yang 

mengerjakan perbuatan keji. Yang dimaksud dengan fahisyah dalam ayat ini ialah perbuatan 

zina. Di antara wanita-wanita kalian, hendaklah ada empat orang saksi di antara kalian (yang 

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah 

wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 

memberi jalan yang lain kepadanya. Yang dimaksud dengan jalan yang lain yang dijadikan 

oleh Allah ialah ayat lain yang menasakh (merevisi) hukum ini. Ibnu Abbas mengatakan 

bahwa pada mulanya ketetapan hukum adalah seperti yang tertera dalam ayat ini, hingga 

Allah menurunkan surat An-Nur, lalu me-nasakh-nya dengan hukum dera atau hukum 

rajam. Hal yang sama diriwayatkan dari Ikrimah, Sa’id ibnu Jubair Al-Hasan, Ata Al-

Khurrasani, Abu Saleh, Qatadah, Zaid ibnu Aslam, dan Ad-Dahhak, bahwa ayat ini 

dimansukh. Pendapat ini disepakati oleh semua ulama. Imam ahmad berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja’far. telah menceritakan kepada kami Sa’id. 

dari Qatadah. dari Al-Hasan, dari Hattan ibnu Abdullah Ar-Raqqasyi, dari Ubadah ibnus 

Samit yang menceritakan bahwa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص apabila turun wahyu kepadanya, hal itu 
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mempengaruhinya dan beliau tampak susah serta wajahnya berubah (karena beratnya 

wahyu). Maka pada suatu hari Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan wahyu kepadanya, 

setelah selesai dan keadaan beliau menjadi seperti sediakala, beliau bersabda: Ambillah 

dariku! Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka (wanita-wanita itu) jalan yang 

lain, janda dengan duda, dan jejaka dengan perawan. Janda (duda) dikenai hukuman dera 

seratus kali dan dirajam dengan batu, sedangkan jejaka (perawan) dikenai hukuman dera 

seratus kali dan dibuang (diasingkan) selama satu tahun.  

 

11. QS.AN-NISA' AYAT 16 

اَواللََّذاِن يَأْتِيَانِهَا  اب ا َرِحيم  َ َكاَن تَوَّ  ِمْنُكْم فَآُذوهَُما ۖ فَإِْن تَابَا َوأَْصلََحا فَأَْعِرُضوا َعْنهَُما ۗ إِنَّ ّللاَّ

Tafsir Ibnu Katsir; dua orang yang berbuat zina, kalian harus menghukumnya. Menurut Ibnu 

Abbas r.a. dan Sa’id ibnu Jubair serta selain keduanya. hukuman tersebut berupa caci maki 

dan memukulinya dengan terompah dan sandal. Pada mulanya memang demikian hukumnya 

sebelum Allah menasakhnya dengan hukuman dera dan hukuman rajam. Ikrimah, Ata, Al-

Hasan, dan Abdullah ibnu Kasir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 

seorang lelaki dan seorang wanita apabila keduanya berbuat zina. As-Saddi mengatakan 

bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan muda-mudi sebelum mereka kawin (lalu 

melakukan perbuatan zina). Mujahid mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 

dengan dua orang lelaki yang melakukan perbuatan tidak senonoh. Seakan-akan dia 

bermaksud bahwa kedua lelaki tersebut melakukan perbuatan homo. Ahlus Sunan 

meriwayatkan melalui hadis Amr ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 

secara marfu‘. Ia mengatakan bahwa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص pernah bersabda: Barang siapa yang 

kalian lihat sedang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah si pelaku dan 

yang dikerjainya. Firman Allah subhanahu wa ta’ala: …kemudian jika keduanya bertobat 

dan memperbaiki diri. Yakni jera dan berhenti dari apa yang dilakukan oleh keduanya serta 

memperbaiki dirinya dan amal perbuatannya menjadi baik. …maka biarkanlah mereka. 

Janganlah kalian mengerasi keduanya dengan kata-kata yang buruk sesudah itu. karena 

orang yang telah bertobat dari dosanya sama dengan orang yang tidak berdosa. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Di dalam kitab Sahihain 

disebutkan: Apabila budak perempuan seseorang di antara kalian berbuat zina, maka 

hendaklah ia menderanya sebagai hukuman had, tetapi ia tidak boleh mencacinya. Yakni 
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mencaci makinya karena perbuatannya, setelah ia menjalani hukuman had yang merupakan 

penghapus dosa dari perbuatannya itu. 

 

12. QS. AN-NUR AYAT 2 

انِي  انِيَةُ َوالزَّ ِ إِْن ُكْنتُْم  الزَّ فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة ۖ َوََل تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن ّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر ۖ َوْليَْشهَْد َعَذابَهَُما طَائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ   تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

Tafsir Jalalayn; (Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina) kedua-duanya bukan 

muhshan atau orang yang terpelihara dari berzina disebabkan telah kawin. Hadd bagi pelaku 

zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah. Huruf Al yang memasuki 

kedua lafal ini adalah Al Maushulah sekaligus sebagai Mubtada, mengingat kedudukan 

Mubtada di sini mirip dengan Syarat, maka Khabarnya kemasukan huruf Fa, sebagaimana 

yang disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu, (maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 

seratus kali dera) yakni sebanyak seratus kali pukulan. Jika dikatakan Jaladahu artinya ia 

memukul kulit seseorang; makna yang dimaksud adalah mendera. Kemudian ditambahkan 

hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu harus 

diasingkan atau dibuang selama satu tahun penuh. Bagi hamba sahaya hanya dikenakan 

hukuman separuh dari hukuman orang yang merdeka tadi (dan janganlah belas kasihan 

kalian kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah) yakni hukum-

Nya, seumpamanya kalian melalaikan sesuatu dari hudud yang harus diterima keduanya 

(jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat) yaitu hari berbangkit. Dalam ungkapan 

ayat ini terkandung anjuran untuk melakukan pengertian yang terkandung sebelum syarat. 

Ungkapan sebelum syarat tadi, yaitu kalimat "Dan janganlah belas kasihan kalian kepada 

keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan hukum Allah", merupakan Jawab dari 

Syarat, atau menunjukkan kepada pengertian Jawab Syarat (dan hendaklah hukuman mereka 

berdua disaksikan) dalam pelaksanaan hukuman deranya (oleh sekumpulan dari orang-orang 

yang beriman) menurut suatu pendapat para saksi itu cukup tiga orang saja; sedangkan 

menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi 

perbuatan zina, yaitu sebanyak empat orang saksi laki-laki. 
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13. QS. AN-NUR AYAT 4 

بَلُوا لَهُْم  َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشهََداَء فَاْجلُِدوهُْم ثََمانِيَن َجْلَدة  َوََل تَقْ 

ئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ  ا ۚ َوأُولَ   َشهَاَدة  أَبَد 

Tafsir Al-Mishbah; Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang 

menjaga kesuciannya tanpa dapat mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan 

tuduhannya, hukumannya adalah delapan puluh cambuk dan dengan tidak lagi menerima 

persaksian mereka atas perkara apa pun selamanya. Sebab, mereka memang pantas disebut 

sebagai orang-orang yang keluar dari batas-batas agama. 

 

14. QS. AN-NUR AYAT 23 

ْنيَا   َواْْلِخَرِة َولَهُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ إِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلَغافََِلِت اْلُمْؤِمنَاِت لُِعنُوا فِي الدُّ

Tafsir Al-Mishbah; Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada 

wanita-wanita mukminat yang bersih, yang kecil kemungkinannya melakukan hal itu--

bahkan karena kesibukannya berzikir kepada Allah, mereka tidak sempat memperhatikan 

hal-hal semacam itu--orang-orang itu akan dijauhkan dari kasih sayang Allah di dunia dan di 

akhirat. Mereka akan mendapatkan siksa amat pedih jika mereka tidak segera bertobat. 

 

15. QS. AL-A’RAF AYAT 33 

َم َربِّيَ  ْثَم َواْلبَْغَي بَِغْيِر اْلَحقِّ َوأَْن تُْشِرُكوا   قُْل إِنََّما َحرَّ اْلفََواِحَش َما ظَهََر ِمْنهَا َوَما بَطََن َواإْلِ

ِ َما ََل تَْعلَُمونَ  ْل بِِه ُسْلطَان ا َوأَْن تَقُولُوا َعلَى ّللاَّ ِ َما لَْم يُنَزِّ  بِاَّللَّ

Tafsir Al-Mishbah; Katakan, wahai Muhammad, "Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal 

yang sangat keji seperti perzinaan yang dilakukan secara terang-terangan atau terselubung, 

maksiat, apa pun jenisnya dan penindasan yang tidak dapat dibenarkan. Dia juga 

mengharamkan membuat sekutu bagi-Nya tanpa alasan yang benar dan bukti yang kuat, dan 

mendustakan Allah dalam masalah halal haram dan sebagainya." 

 

16. QS. AL-MA'IDAH AYAT 38 

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ِ ۗ َوّللاَّ  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما َجَزاء  بَِما َكَسبَا نََكاَل  ِمَن ّللاَّ
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Tafsir Jalalayn; (Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri) al yang terdapat pada 

keduanya menunjukkannya sebagai isim maushul dan berfungsi sebagai mubtada, mengingat 

al mirip dengan syarat maka khabarnya diawali dengan fa, yaitu (maka potonglah tangan 

mereka) tangan kanan masing-masing mulai dari pergelangan. Dinyatakan oleh sunah bahwa 

hukum potong itu dilaksanakan jika yang dicuri itu bernilai seperempat dinar atau lebih; jika 

perbuatannya itu diulanginya lagi maka yang dipotong kakinya yang kiri dari pergelangan 

kaki, kemudian tangan kiri lalu kaki kanan dan setelah itu dilakukan hukum takzir (sebagai 

balasan) manshub sebagai mashdar (atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan) 

artinya hukuman bagi mereka (dari Allah dan Allah Maha Perkasa) artinya menguasai segala 

urusan (lagi Maha Bijaksana) terhadap makhluk-Nya. 

 

17. QS. AL-MA'IDAH AYAT 90 

  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزََلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَانِ 

 لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ فَاْجتَنِبُوهُ  

Tafsir Al-Mishbah; Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan rasul-

rasul-Nya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya meminum minuman keras yang 

memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban untuk 

mendekatkan diri kepada patung-patung yang kalian sembah, melepaskan anak panah, batu 

kerikil atau daun untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang gaib, semua itu tiada lain 

hanyalah kekotoran jiwa yang merupakan tipu daya setan bagi pelakunya. Maka, 

tinggalkanlah itu semua agar kalian mendapatkan kemenangan di dunia dengan kehidupan 

yang mulia dan di akhirat dengan kenikmatan surga. 

 

18. HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA 

بِاْلبِْكِر َجْلُد ِمائٍَة َو نَْفُي َسنٍَة َو الثَّيُِّب  ُخُذوا َعنِّي ُخُذوا َعنِّي قَْد َجَعَل ا َّ ُ لَهُنَّ َسبِيَل  اْلبِْكُر 

 . بِالثَّيِِّب َجْلُد ِمائٍَة َو الرَّ ْجمُ 

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. 

Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. 

Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam ”. (HR. Ahmad) 
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َو َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الَصاِمِت قَاَل، قَال رسول ّللا َصلَّى ا َّ ُ َعلَْيِه َو َسلََّم : ُخُذوا َعنِّي ُخُذوا َعنِّي  

 . الرَّ ْجمُ  ا َّ ُ لَهُنَّ َسبِيَل  اْلبِْكُر بِاْلبِْكِر َجْلُد ِمائٍَة َو نَْفُي َسنٍَة َو الثَّيُِّب بِالثَّيِِّب َجْلُد ِمائٍَة َو  قَْد َجَعلَ 

Dari Ubadah bin Shamit Radiallahu taála ánhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda : 

“Ambillah dariku Ambllah dariku (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah 

menjadikan suatu jalan bagi perempuan -perempuan: Yang belum kawin dengan yang belum 

kawin (berzina), hukumannya jilid 100 (seratus) kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah 

kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam .(H.R. 

Muslim). 

 

19. HUKUMAN BAGI PENCURI  

ثَنَا اْْلَْعَمُش قَاَل َسِمْعُت أَبَا َصالِحٍ َعْن أَبِي   ثَنَا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّ َحدَّ

ُ السَّاِرَق يَْسِرُق اْلبَْيَضةَ فَتُْقطَُع يَُدهُ َويَْسِرُق  هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل لََعَن ّللاَّ ّللاَّ

ِمْنهَا َما  اْلَحْبَل فَتُْقطَُع يَُدهُ قَاَل اْْلَْعَمُش َكانُوا يََرْوَن أَنَّهُ بَْيُض اْلَحِديِد َواْلَحْبُل َكانُوا يََرْوَن أَنَّهُ 

 َراِهمَ يَْسَوى دَ 

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepadaku 

ayahku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy mengatakan; aku mendengar Abu 

Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat si 

pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan Allah melaknat si pencuri tali hingga 

dipotong tangannya." Al A'masy mengatakan, para sahabat berpendapat bahwa yang 

dimaksud telur disini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah jika senilai beberapa 

dirham. (H.R. Bukhari No. 6285) 

 

20. PILIHAN HUKUM TERHADAP SUATU PERKARA 

، أَْو   -َوالَخبَُل الَجَراحُ -َمْن أُِصْيَب بَِدٍم أَْو َخبٍَل  ا أَْن يَْقتَصَّ فَهَُو بِالِخيَاِر بَْيَن إِْحَدى ثَََلٍث: إِمَّ

 ة  فَُخُذوا َعلَى يََدْيِه يَأُْخَذ الَعْقَل، أَْو يَْعفَُو، فَإِْن أََراَد َرابِعَ 

Siapa yang terkena darah (dibunuh) atau luka (dilukai), maka dia (boleh) memilih satu 

antara tiga pilihan: meng-qishshash, mengambil ganti rugi (diyat), atau memaafkan (tanpa 
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membayar diyat), dan jika dia memilih pilihan keempat (lebih dari qishash atau diyat) maka 

ambillah tangannya (laranglah).”” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah) 

 

21. QISHAS  

وعن أنس رضى ّللا تعالى عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا  

ّللا عليه وسلم فأبوا إَل  إليها العفو فأبوا فعرضوا اْلرش فأبوا فأتوا رسول ّللا صلى 

القصاص. فأمر رسول ّللا صلى ّللا عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر : يا  

رسول ّللا أتكسر ثنية الربيع ؟ َل والذي بعثك بالحق َل تكسر ثنيتها. فقال رسول ّللا صلى 

 صلى ّللا ّللا عليه وسلم : يا أنس كتاب ّللا القصاص. فرضي القوم فعفوا فقال رسول ّللا

 )عليه وسلم : إن من عباد ّللا من لو أقسم على ّللا ْلبره. ) متفق عليه واللفظ للبخارى

“Dari Anas r.a, dia berkata : “ Sesungguhnya Rubayyi bintu An-Nadhr, bibi Anas, 

mematahkan gigi seorang wanita. Kemudian, keluarga Rubayyi itu minta maaf kepadanya. 

Akan tetapi, keluarga wanita itu menolaknya. Keluarga Rubayyi menawarkan denda, tetapi 

mereka tetap menolaknya. Kemudian mereka datang menghadap Rasulullah SAW tetapi 

mereka tidak mau selain qishash. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk di qishash. 

Anas bin An-Nadhr berkata: “Apakah gigi seri Rubayyi akan dipecahkan ? jangan, demi 

Tuhan yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, janganlah dipecahkan gigi serinya. 

Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Anas, Kitabullah telah menetapkan qishash. 

Maka keluarga wanita itu merelakan dan memeaafkan Rubayyi. Kemudian Rasulullah SAW 

bersabda, “Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang-orang yang 

bersumpah dengan nama Allah, dan dia akan berlaku jujur kepada-Nya.” (HR. Muttafaq 

‘Alaih dan susunan matannya dari riwayat Al-Bukhari) 

Kandungan Hadist;  

a. Pemberlakuan hukum qishash di antara sesama kaum wanita. 

b. Diperbolehkan bersumpah di dalam masalah-masalah yang masih belum meyakinkan 

pemberlakuannya. 

c. Dianjurkan untuk memberi maaf kepada terpidana sehingga dia bebas dari ancaman 

hukuman qishash. Terpidana dapat memohon bantuan untuk memintakan maafnya. 
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d. Hukuman qishash dapat diberlakukan tidak hanya di dalam masalah pembunuhan, tetapi 

juga dalam bagian anggota badan tertentu yang terlukai. 

e. Hukuman qishash telah disyari’atkan kepada umat-umat terdahulu. 

 

22. PELAKSANAAN HUKUMAN MATI 

عن عبد ّللا ابن مسعود رضي ّللا عنه قال : قال رسول ّللا صلى ّللا عليه وسلم : َل يحل  

الزاني  دم امرىء مسلم يشهد أن َل إله إَل ّللا وأني رسول ّللا إَل بإحدى ثَلث : الثيب 

 )والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ) متفق عليه

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a, katanya : “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 

dihalalkan darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan 

bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu di antara tiga kelompok orang 

ini, yaitu seorang janda ( orang yang telah menikah ) yang berzina, seseorang yang 

membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya, yakni orang yang 

memisahkan dirinya dari jama’ah. ( HR. Muttafaq ‘Alaih ) 

Kandungan Hadist; 

a. Tidak diperbolehkan menumpahkan darah seorang Muslim (membunuhnya), kecuali 

orang-orang muslim yang melakukan tiga macam perbuatan sebagaimana terdapat dalam 

hadits di atas. 

b. Seorang kafir tidak boleh dibunuh karena tuntutan keimanannya, melainkan dia dibunuh 

untuk mengantisipasi kejahatan yang akan diperbuatnya. 

c. Islam adalah agama samawi yang fleksibel dan mengajarkan sikap menengah di dalam 

berbagai aspek kehidupan. 

d. Islam mengajarkan pemeluknya untuk memelihara hak-hak sesamanya. 

 

23. PENGEROYOKAN  

وعن ابن عمر رضي ّللا عنهما قال قتل غَلم غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء  

 لقتلتهم به أخرجه البخاري
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“Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata: “Seorang anak telah dibunuh secara sembunyi-sembunyi. 

Kemudian Umar berkata, “Seandainya penduduk Shan’a’ ikut serta dalam pembunuhan 

tersebut, saya akan membunuh mereka karena perbuatannya.” ( HR. Bukhari). 

Hadits di atas memiliki latar belakang kisah sebagaimana yang tercantum di dalam riwayat 

Ath-Thahawi dan Al-baihaqi, dari Ibnu Wahhab, dia berkata, yang artinya: “Jarrir bin Hazim 

telah menceritakan kepadaku bahwa al-Mughirah bin Hakim Ash-Shan’ani telah 

menceritakan kisah kepadanya yang diperoleh dari ayahnya, “Seorang wanita penduduk 

Shan’a ditinggal pergi oleh suaminya dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama 

Ushail dari istri yang lain dalam asuhan wanita tersebut. Karena ditinggal lama oleh 

suaminya, wanita tersebut mempunyai kekasih lagi. Kemudian wanita itu berkata kepada 

kekasihnya, “Sesungguhnya anak ini akan membuka rahasia kita. Oleh karena itu, sebaiknya 

anak ini dibunuh saja. Akan tetapi, kekasihnya menolak untuk membunuh anak tersebut. 

Wanita itu terus-menerus menekan kekasihnya untuk membunuh anak tersebut sehingga 

lelaki itupun menyetujuinya. Maka bersepakatlah seorang lelaki dan seorang lelaki lainnya 

lagi bersama istri dan pembantunya untuk membunuh anak tersebut. Setelah membunuh 

anak itu, mereka memotong-motongnya dan memasukkan potongan-potongan tersebut ke 

dalam suatu kantong, kemudian mereka buang ke sebuah sumur tidak berair yang ada di 

pinggiran kampung. Dalam kisah berikutnya, kekasihnya itu ditangkap dan dia mengakui 

perbuatannya. Begitu pula lelaki yang lainnya, mengakui perbuatan yang telah 

dilakukannya. Ya’la, kepala pemerintahan mereka pada waktu itu, melaporkan kejadian 

tersebut kepada Umar r.a, maka Umar pun menyuruhnya untuk membunuh mereka semua, 

seraya dia berkata, “Demi Allah, seandainya semua penduduk Shan’a bersekongkol dalam 

membunuh anak ini, maka sungguh saya akan membunuh mereka semuanya.” 

Kandungn Hadist;  

a. Imam Malik dan mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa apabila sekelompok orang 

yang bersepakat atau bersekongkol untuk membunuh seseorang, semuanya dapat 

dihukum dengan pembunuhan juga, meskipun tidak semua orang membunuhnya secara 

langsung. 

b. Imam Syafi’i dan mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa mereka tidak dibunuh 

semuanya, melainkan diadakan undian dan orang yang keluar dalam undian tersebut, 

dialah yang dibunuh, sedangkan sisanya yang lain diharuskan membayar denda, mereka 
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beralasan bahwa perwakilan dari mereka telah cukup untuk menebusnya. Akan tetapi, 

pendapat ini dibantah karena kelompok tersebut semuanya ikut serta dalam membunuh. 

c. Rabi’ah dan Dawud berpendapat bahwa bagi sekelompok orang yang bersekongkol 

dalam pembunuhan tidak memiliki qishash untuk dibunuh semuanya, tetapi mereka 

dikenakan denda yang setimpal. Sebagian ulama berpendapat bahwa denda yang 

dikenakan kepada setiap orang yang terlibat senilai 1.100 ekor unta. 

 


