
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA  PENGANTAR 
 

Alhamdulillahirobbil’alamiin, segala puja dan puji syukur penulis 

panjatkan kehadirat  Allah SWT  atas segala karunia dan berkahnya sehingga 

penulis dapat  menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam semoga 

senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat serta 

pengikutnya sampai akhir jaman. 

Visi dan misi rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) telah ditegaskan di dalam Penjelasan RUU KUHP yang diarahkan 

kepada misi “dekolonisasi”, “demokratisasi”, “konsolidasi”, “adaptasi” dan 

misi “harmonisasi” hukum pidana,  terhadap pelbagai perkembangan hukum 

yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan 

hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang 

diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.  

Berdasarkan misi di atas maka upaya Rekonstruksi KUHP,   tidak bisa 

menghindarkan diri dari penggunaan konsep-konsep dan asas-asas hukum 

yang berasal dari berbagai sistem hukum  asing yang kini telah umum 

diterima bangsa-bangsa di dunia. Dan untuk mewujudkannya perlu 

didukung dengan melakukan kajian perbandingan/komparasi 

hukum. Menurut Sudarto kajian komparatif dapat membawa sikap 

kritis terhadap sistem hukum sendiri dan menurut Soerjono 

Soekanto dapat juga untuk pemecahan masalah-masalah hukum 

secara adil dan tepat. 

Kajian komparasi antara lain dilakukan dengan menggali 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu terhadap 

hukum agama dengan maksud untuk mempelajari konsep/sistem 

hukum yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum di 

Indonesia karena yang ingin dicapai dalam pembangunan hukum 

nasional adalah Sistem Hukum Pancasila. Menurut Barda Nawawi 

Arief Sistem Hukum Pancasila merupakan “kearifan/kegeniusan nasional 



yang sering disebut juga dengan berbagai istilah, antara lain: Religious knowledge, 

religious genius, spiritual knowledge, spiritual technology. 

Pentingnya kajian dari perspektif kearifan religius bukan hanya 

pendapat para pakar hukum saja, tetapi juga didasarkan pada berbagai 

landasan hukum nasional, rekomendasi seminar hukum nasional, dan bahkan 

merupakan rekomendasi dari berbagai pertemuan Internasional. Oleh sebab 

itu kajian perbandingan dari perspektif religious law system bukan hanya 

merupakan amanat nasional tetapi juga merupakan kecnderungan 

internasional.  

Secara historis agama memang memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam pembentukan hukum, termasuk pengaruh 

hukum Islam dalam sistem hukum di dunia. Asas-asas dalam 

hukum Islam mempunyai nilai universal dan kekayaan pemikiran 

yang mengagumkan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber 

hukum upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan 

kesalahan, oleh karena itu segala kritik dan saran pembaca yang bersifat 

membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan buku ini. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu proses penerbitan buku ini, semoga hadirnya buku ini 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi usaha pembaharuan hukum 

pidana Indonesia  dan sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas 

Hukum terutama yang sedang mendalami  kajian Perbandingan Hukum 

Pidana, Kapita Selekta Hukum Pidana  dan Politik Hukum Pidana.  

 

Semarang, Juni 2012 

Sri Endah Wahyuningsih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Arti Penting Kajian Komparatif/Perbandingan 

Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana 

Nasional 

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan 

hukum, antara lain Comparative Law, Comparative Jurisprudence, 

Foreign law (istilah Inggris), Droit Compare (istilah Perancis), 

Rechtsvergelijking (istilah Belanda) dan Rectsvergleichung atau 

Vergleichende Rechlehre (istilah Jerman).1  

Pentingnya kajian komparatif dalam rangka mewujudkan 

rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional dimaksudkan 

untuk mempelajari konsep/sistem hukum lain yang lebih dekat 

dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Barda Nawawi 

Arief2 yang mengkonstruksikan pembagian pendekatan 

keilmuan hukum pidana dari sudut pembagian jenis-jenis kajian 

Ilmu Hukum pidana, yang terbagi menjadi tiga pendekatan 

yaitu: 

- Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang 

berorientasi pada substansi hukum pidana positif (dapat 

disebut pendekatan/orientasi juridis ilmiah/ teoritik) 

- Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada 

kebijakan/pembaharuan hukum pidana (pendekatan/ 

orientasi juridis berwawasan kebijakan nasional/ 

BANGKUMNAS/politik hukum pidana), dan 

                                                             
1 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Edisi Revisi), PT.Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2010, hlm.3 
2 Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka 

Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia, Badan Penerbit 
UNDIP, Semarang, 2011, hlm.2-3. 
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- Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada 

bahan perbandingan (pendekatan/orientasi juridis 

berwawasan global/komparatif).3 

Perbandingan hukum sebagai suatu metode 

penelitian/keilmuan juga dinyatakan oleh Rudolf 

D.Schlessinger4 antara lain: 

- Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan 

tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam 

tentang bahan hukum tertentu. 

- Comparative Law bukanlah suatu perangkat peraturan dan 

asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum (is not body of 

rules and principles); 

- Comparative Law adalah teknik atau cara menggarap unsur 

hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum ( is the 

technique of dealing with actual foreign law elements of 

legal problem). 

Secara historis kegiatan perbandingan hukum dilakukan 

pertama-tama oleh orang Yunani, yaitu Plato yang membuat 

perbandingan hukum antar berbagai kota di Yunani saat itu, 

kemudian Aristoteles (384-322 SM) dalam bukunya Politics 

telah meneliti 153 konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya. 

Solon (640-588 SM) melakukan studi perbandingan hukum 

ketika menyusun hukum Athena.5  

Studi perbandingan hukum berlanjut pada abad 

pertengahan di mana dilakukan studi perbandingan antara 

hukum Kanonik (gereja) dengan hukum Romawi, dan pada 

Abad 16 di Inggris telah memperdebatkan kegunaan hukum 

                                                             
3 Menurut Barda Nawawi Arief pendekatan keilmuan (hukum) dapat diartikan sebagai 

suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika 
berpikir/ konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/orientasi) 
tertentu. Ibid, hlm.1 

4 Dalam Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Op-cit. 2010, hlm 5. 
5 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000, 

hlm.1. 
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Kanonik dan hukum Kebiasaan. Studi perbandingan tentang 

hukum kebiasaan di Eropa pada waktu itu telah dijadikan dasar 

penyusunan asas-asas hukum perdata (ius civile) di Jerman. 

Montesquieu bahkan telah melakukan studi perbandingan untuk 

menyusun suatu asas-asas umum dari suatu pemerintahan yang 

baik.6 

Pada era sebelum kodifikasi, atau dikenal sebagai era ius 

commune, perbandingan hukum dan bahan-bahan hukum 

melampaui batas teritorial merupakan teknik baku yang sering 

digunakan oleh para ahli hukum dan hakim waktu itu. Pekerjaan 

membandingkan tersebut merupakan pekerjaan sehari-hari bagi 

mereka sehingga tidak terkesan dan tidak tampak bagi mereka 

bahwa hukum atau bahan hukum yang dibandingkan itu 

merupakan hukum asing. Atas dasar cara kerja seperti itu maka 

proses perbandingan saat itu cenderung bersifat integrative 

daripada contrastive. Perubahan cara kerja tersebut terjadi pada 

era dimana kodifikasi sudah memasyarakat di kalangan pakar-

pakar hukum di Eropa daratan.7 

Pada era kodifikasi maka semua hukum sudah dibentuk 

dalam undang-undang (hukum tertulis) dan masing-masing 

negara membuat undang-undang nasional dengan bahasa 

nasional dan undang-undang sudah mencerminkan aspirasi 

kultur dan kebutuhan masyarakat negara ybs. Pada masa inilah 

mempelajari hukum suatu negara yang sudah dikodifikasi bagi 

pakar hukum negara lain, adalah mempelajari hukum asing 

(foreign law). Pada Era ini maka perbandingan hukum dipelajari 

sebagai cabang khusus ilmu hukum. 

Dominasi terhadap hukum asing inilah yang menyebabkan 

studi hukum negara lain selalu dititik beratkan pada perbedaan-

                                                             
6 Ibid. 
7 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, PT.Fikahati Aneska, 

Jakarta, 2009, hlm.5. 
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perbedaan daripada persamaam-persamaan. Pendekatan 

perbedaan dalam studi perbandingan hukum disebut dengan 

contrastive approach, sedangkan pendekatan persamaan disebut 

integrative approach.8 

Relevansi kajian perbandingan di atas penting dan 

bermanfaat sebagai sejarah hukum bagi perkembangan hukum 

Indonesia, karena selama ini kita masih mempergunakan 

sebagian besar hukum tertulis yang berasal dari warisan 

pemerintah zaman kolonial Belanda, sehingga sistem hukum di 

Indonesia sampai saat ini masuk dalam keluarga hukum civil 

law yang sudah lama menganut sistem kodifikasi. 

Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada 

wawasan global/komparatif menurut Barda Nawawi Arief9 pada 

umumnya diperlukan dalam masalah “pembaharuan hukum” 

(law reform), khususnya dalam pembuatan Undang-Undang 

(kebijakan legislatif/formulasi).  

Pembangunan hukum selama ini sering dimaknai secara terbatas 

sebagai pembuatan hukum. Satjipto Rahardjo melihat pembangunan 

hukum memiliki dua arti. Pertama sebagai upaya untuk memperbaharui 

hukum positif (memodernisasi hukum), kedua, sebagai usaha untuk 

menfungsionalkan hukum yakni dengan cara pengadakan perubahan 

sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. 

Jadi pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan legislasi 

melainkan juga upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial.10  

Menurut Paton, hakikat pembangunan hukum ialah pembinaan 

hukum dan pembaharuan hukum. Pembinaan hukum ialah perawatan 

terhadap hukum-hukum yang telah ada, bukan menghancurkan, tetapi 

                                                             
8 Ibid., hlm.6. 
9 Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka 

Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia,  op-cit, 2011, hlm.30. 
10 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta 

Pengalaman-pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 1979. hlm.34. 
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membiarkannya tumbuh berkembang. Sedang pembaharuan hukum ialah 

membentuk tatanan hukum yang baru.11 

Kegunaan studi perbandingan hukum dalam rangka 

pembaharuan hukum nasional, menurut Romli Atma Sasmita 12 

harus diartikan bahwa dengan mempelajari perbandingan 

hukum maka terutama pembentuk undang-undang dan juga 

hakim dapat mengetahui proses terjadinya suatu asas-asas 

hukum tertentu dalam sistem hukum asing atau setidak-tidaknya 

dapat diketahui cara sistem hukum asing bekerja sehingga 

pembentuk undang-undang dan hakim dapat mengambil 

manfaat dari bekerjanya sistem hukum asing tersebut. 

Pentingnya pendekatan komparatif dalam Pembangunan 

Sistem Hukum Nasional menurut Barda Nawawi Arief13 juga 

disebabkan antara lain:  

- Adanya asas nasional aktif dalam KUHP, yaitu Pasal 5 

ayat 1 ke-2, bahwa “aturan pidana dalam perundang-

undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di 

luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh 

aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia 

dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut 

perundang-undangan negara di mana perbuatan 

dilakukan, diancam dengan pidana”. 

- Adanya beberapa ketentuan dalam UU di luar KUHP 

yang memperluas jurisdiksi teritorial ke luar wilayah 

Indonesia (a.l Pasal 97 UU Narkotika, Pasal 16 UU TPK, 

Pasal 3 (1) dan Pasal 4 UU terorisme, Pasal 7 UU 

Pencucian Uang, Pasal 2 UU ITE No.11/2008) 

                                                             
11 Muhamad Ichsan, “Pembangunan Hukum Indonesia: Studi Terhadap Pengaruh Tradisi 

Hukum Adat Dalam pembangunan Hukum di Indonesia”, Ilmu Hukum, Vol 6, No. 1 Maret 
2003, hal. 45. 

12 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, Op-cit, hlm.23-24. 
13 Ibid. hlm.31-32. 
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- Banyaknya UU yang telah meratifikasi berbagai 

ketentuan/dokumen internasional (a.l. UU No.27/1997 

mengesahkan United Nation Convention Againts Illicit 

Trafic in Narcotic Drugs and pscyhotropic Substances, 

1998; UU No.5/1998 mengesahkan Convention Againts 

Turtore and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

treatment or Punishment; UU No.11/2005 meratifikasi 

International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights; UU No.12/2005 meratifikasi ICCPR; 

UU No.5/2006 meratifikasi International Convention For 

the Suppression of Terorist Bombings, 1997; UU 

No.6/2006 meratifikasi Internatioal Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism, 1999; UU 

No.7/2006 meratifikasi UNCAC United Nations 

Convention Against Corruption, 2003); 

- Adanya berbagai UU tentang perjanjian bilateral, dan 

perjanjian timbal balik dalam masalah pidana atau Treaty 

on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (a.l UU 

No.1/2006, UU.No.8/2006) 

- Adanya perkembangan Cyber crime yang merupakan 

“transborder/transnational crime”. 

 

Dari penjelasan di atas mengisyaratkan perlunya 

pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada 

pendekatan komparatif. Demikian juga usaha 

pembaharuan/rekonstruksi hukum perlu ditunjang dengan 

pedekatan perbandingan seperti berbagai pendapat tentang 

manfaat dan tujuan dari perbandingan hukum yang diungkapkan 
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oleh para ahli perbandingan hukum di bawah ini yaitu dari Esin 

Ocuru:14 

Comparative law is legal discipline at ascertaining 

similarities and differences and finding out relationship 

between various legal system, their essence and style 

looking at comparable legal institution and concepts and 

trying to determine solutions to certain problems in these 

systems with a difinite goal in mind, such as law reform, 

unification etc. 

Sedangkan Van Apeldorn15 mengemukakan tujuan praktis 

studi perbandingan hukum adalah  merupakan alat untuk tertib 

masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta 

memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan 

pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim. 

Menurut Kokkini Iatridou16 tujuan mempelajari 

perbandingan hukum secara internasional adalah: 

a. Menguntungkan persahabatan antar negara; 

b. Menguntungkan terciptanya pengetahuan hukum sipil; 

c. Perkembangan hukum privat Eropa umum juga hukum 

pidana Eropa; 

d. Memberi tambahan perkembangan bagian perbandingan 

umum untuk setiap bagian disiplin ilmu hukum; 

e. Perkembangan hukum baru internasional dan nasional;  

f. Perbandingan hukum mempunyai nilai pendidikan yang 

penting; 

                                                             
14 Esin Ocuru, Dalam Romli Atmasasmita,  Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, 

Op-cit, hlm.12. 
15 Selain tujuan paraktis juga ada tujuan teoritis menurut Van Apeldorn tujuan yang bersifat 

teoritis adalah untuk menjelaskan hukum sebagai gejala universal dan oleh karena tu ilmu 
pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut dan untuk itu harus dipahami 
hukum di masa lampau dan hukum di masa sekarang. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, 
terjemahan Soepomo, 1985, hlm.436-437. Baca pula Romli Atma sasmita,  Ibid. hlm.16. 

16 Dalam Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Edisi ketiga, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.5. 
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g. Memberi kontribusi perundang-undangan, interpretasi 

peraturan dan memperluas organisasi internasional; 

h. Bantuan perkembangan yuridis sebagai tujuan pada 

umumnya. 

Menurut J.F.Nijboer17 tujuan mempelajari perbandingan 

hukum adalah: 

a. Ilmu pengetahuan, yang terdiri atas doktrin yuridis dan ilmu 

pengetahuan hukum pidana yang lain seperti kriminologi, 

sejarah hukum pidana, sosiologi dan antropologi dengan 

perbandingannya dengan luar negeri. 

b. Tujuan politik hukum yang terdiri atas perundang-undangan 

yang lebih baik, kebijakan yang lebih baik, putusan hakim 

yang lebih baik, kerjasama internasional yang lebih baik, dan 

perkembangan kerjasama. 

c. Tujuan praktis, yang terdiri atas pembaruan kerjasama 

internasional yang lebih baik, ide-ide dan pandangan. 

d. Tujuan didaktik, alat untuk belajar, diskusi, perjalanan, 

membaca dan menulis. 

Menurut S.R.Sianturi18 manfaat mempelajari perbandingan 

hukum pidana antara lain: 

a. Kita akan dapat melihat dan merasakan kekuatan dan 

kelemahan dari hukum pidana kita sendiri. Dalam hal ini 

perlu digarisbawahi bahwa hukum pidana kita yang berlaku 

dewasa ini adalah warisan dari penjajahan Belanda dan 

resminya masih berbahasa Belanda. Sekalipun sudah 

ditambal-sulam di sana-sini, namun masih perlu 

pembaharuan. 

b. Dengan lebih mengenal kekuatan dan kelemahan itu niscaya 

akan timbul gagasan-gagasan untuk memperbaiki kelemahan 

                                                             
17 Ibid, hlm.5-6. 
18 S.R.Sianturi, Hukum Pidana Perbandingan, Alumni-AHM-PTHM, Jakarta, 1982-1983, 

hlm.8-9. 
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itu yang jika perlu mempelajari kekuatan-kekuatan yang 

terdapat dalam hukum pidana asing itu, lalu dinilai 

kesesuaiannya dengan kebutuhan kita. 

c. Dengan mempelajari jiwa dari hukum pidana asing itu dalam 

perbandingannya dengan yang kita miliki, juga akan 

meningkatkan cita-rasa hukum dan sekaligus memperluas 

cakrawala pandangan kita. 

d. Pengetahuan dalam rangka perbandingan itu dapat digunakan 

sebagai bahan untuk memperbaharui hukum pidana kita 

yang sekarang ini. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas  maka penting 

melakukan kajian terhadap pemikiran hukum yang berorientasi 

pada wawasan global, karena menurut Sudarto19 kajian 

komparatif dapat membawa sikap kritis terhadap sistem hukum 

sendiri dan menurut Soerjono Soekanto20 dapat juga untuk 

pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat. 

Pemecahan masalah yang dimaksud di atas menurut Barda 

Nawawi Arief21, tentunya tidak didasarkan pada sumber bahan 

perbandingan (misal KUHP asing), tetapi tetap didasarkan pada 

hukum positif. Namun penerapannya berlandaskan “sikap 

kritis” (meminjam istilah Prof.Sudarto) kita terhadap hukum 

positif itu, setelah melakukan komparasi. Dengan sikap kritis 

berdasarkan kajian komparatif itulah diharapkan dapat lebih 

dicapai pemecahan masalah “secara adil dan tepat” (meminjam 

istilah Prof.Soerjono di atas). 

Banyak hal dari bahan komparasi yang dapat membawa 

sikap kritis dan dapat lebih menambah keyakinan atau wawasan 

akan layak tidaknya (bagaimana seharusnya) hukum positif di 

                                                             
19 Dalam Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Op-cit, 2010, hlm 17. Juga 

dalam Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religus Dalam Rangka 
Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia, Op-Cit, 2011, hlm.32. 

20 Ibid.  
21 Ibid., hlm.33. 
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Indonesia diterapan, antara lain diungkapkan Barda Nawawi 

Arief22 adalah: 

 Tujuan dan pedoman pemidanaan dimasukkan/ dirumuskan 

di dalam beberapa KUHP asing sebagai bagian integral dari 

sistem pemidanaan (sistem penegakan hukum); 

 Pengertian/batasan yuridis tentang hakekat tindak pidana 

(crime/criminal offence) yang di dalamnya mengandung asas 

“no punishment/ liability without unlawfullness” dimasukkan 

dalam Bagian/Aturan Umum beberapa KUHP Asing; 

sementara dalam KUHP Indonesia tidak ada, yang ada hanya 

“landasan yuridis” tentang kapan suatu “feit” dikatakan 

sebagai “strafbaarfeit” yaitu asas legalitas, yang 

mengandung di dalamnya asas melawan hukum 

formal/positif) 

 Di samping asas legalitas, ada asas-asas lain yang 

dirumuskan secara eksplisit dalam berbagai KUHP asing (a.l 

the principle of justice; the principle of humanism ; equality 

before the law; the principle of democracy; presumption of 

innocence; personal and culpable responsibility), sementara 

di Indonesia adanya di luar KUHP; 

 Adanya pergeseran ide kepastian hukum ke pandangan 

“elasticity/flexibility of sentencing; modification of 

sanction”; the alteration/annulment/revocation of sanction”; 

“redetermining of punishment”; rechterlijk pardon/yudicial 

pardon (permaafan hakim); 

 Adanya perubahan ide/pandangan yang berorientasi pada 

“pelaku” (“offender”) ke “korban” (victim); dari pandangan 

“rehabilitation” ke “restorative justice” yang memungkinkan 

adanya “mediasi penal” (Penal mediation);dsb  

                                                             
22 Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religus Dalam Rangka 

Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia, Op-cit, 2011, hlm.34-
35. 
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Pergeseran pemikiran kritis di atas tentu perlu menjadi 

bahan pertimbangan dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana 

Nasional kita, karena selama ini ide/pemikiran baru di berbagai 

KUHP asing di atas belum terakomodasi dalam KUHP/WvS 

sebagai hukum pidana positif Indonesia, tetapi ada dalam kajian 

teori dan ilmu hukum di fakultas-fakultas hukum dan berbagai 

peraturan perundang-undang di luar KUHP serta terdapat pula 

dalam sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Bertolak dari uraian di atas maka semakin jelas bahwa 

studi perbandingan hukum merupakan studi yang utama bagi 

perkembangan ilmu hukum dan terutama karena dengan studi 

tersebut akan membawa sikap kritis terhadap hukum sendiri 

dalam rangka upaya Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana 

Nasional.  

 

B. Posisi “Religious Law System” Dalam Pembangunan 

Sistem Hukum Pidana Nasional 

Visi dan misi rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Nasional telah ditegaskan di dalam Penjelasan RUU KUHP yang diarahkan 

kepada misi “dekolonisasi”, “demokratisasi”, “konsolidasi”, “adaptasi” dan 

misi “harmonisasi” hukum pidana,  terhadap pelbagai perkembangan hukum 

yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan 

hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang 

diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.  

Berdasarkan misi di atas maka upaya pembangunan Sistem Hukum 

Pidana  Nasional sekarang,   tidak bisa menghindarkan diri dari penggunaan 

konsep-konsep dan asas-asas hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum  

yang kini telah umum diterima bangsa-bangsa di dunia, dan untuk 
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mewujudkannya perlu didukung dengan melakukan kajian 

perbandingan/komparasi hukum. 

Kajian komparasi antara lain dilakukan dengan menggali 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu terhadap 

hukum adat dan hukum agama dengan maksud untuk mempelajari 

konsep/sistem hukum yang lebih dekat dengan karakteristik sumber 

hukum di Indonesia karena yang ingin dicapai adalah Sistem 

Hukum Pancasila. 

Menurut Barda Nawawi Arief23 Sistem Hukum Pancasila 

merupakan “kearifan/kegeniusan nasional” (national wisdom/national 

genius)24 yang mengandung di dalamnya tiga pilar utama, yaitu pilar 

ketuhanan (religius), pilar kemanusiaan (humanistik), dan pilar 

kemasyarakatan (demokratik, kerakyatan, dan keadilan sosial). Dengan 

adanya pilar ketuhanan, berarti di dalam landasan Pancasila terkandung juga 

“kearifan/kegeniusan religius”. 

Pentingnya kajian komparatif yang berwawasan nasional maupun 

global dalam upaya Pembangunan Sistem Hukum Nasional yang bersumber 

dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat antara lain ditegaskan 

oleh Barda Nawawi Arief: 

Sistem Hukum Nasional disamping hendaknya dapat menunjang 

pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, 

namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan 

aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-

nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber 

atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum 

agama.25 

                                                             
23 Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka 

Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia, op-cit,  2011, hlm.51. 
24 Menurut Barda Nawawi Arief istilah “kearifan Religius” (religious wisdom) sering 

disebut juga dengan berbagai istilah, antara lain: Religious knowledge, religious genius, 
spiritual knowledge, spiritual technology, Ibid, hlm.83. 

25 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana , 
Op-cit., 1998, hlm. 117. 
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Disebutkan pula oleh Laica Marzuki26 dalam makalah yang 

disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VI, tentang Reformasi Hukum 

Menuju Masyarakat Madani,  “ ..... bahwa unifikasi hukum nasional yang 

idiil adalah menyusun kodifikasi-kodifikasi hukum namun tetap 

memperhatikan pelbagai aturan hukum yang hidup dalam masyarakat”. 

Ide penggalian hukum adat/hukum tidak tertulis dalam 

pembangunan hukum di Indonesia, tertuang dan terlihat dengan adanya UU 

No.1 Drt. 1951, khususnya Pasal 5 (3) sub b yang menyatakan antara lain: 

- Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap 

perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum 

Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih 

dari tiga bulan penjara atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai 

hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti 

oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap 

sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum; 

- Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap 

perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana 

Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan 

hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana 

itu.27(Cetak tebal dari pen.) 

Pengakuan atas pemberian tempat kepada hukum yang hidup atau 

hukum tidak tertulis, bahkan ditegaskan pula dalam aturan yang bersifat 

umum, yaitu dalam: 

a. UU Kekuasaan Kehakiman 14/1970 (yang mencabut UU No. 19/1964) 

yang kemudian mengalami perubahan berdasar UU.No. 35/1999 

menyatakan: 

o Pasal 23 ayat (1): “segala putusan pengadilan selain harus memuat 

alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula 
                                                             

26 Laica Marzuki, “Masalah Kebhinekaan Sosial Budaya dalam Reformasi Hukum Nasional 
Menuju Masyarakat Madani”, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke VII, 
Jakarta, 12-15 Oktober 1999, hlm. 13.   

27Barda Nawawi Arief, “Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Konsep KUHP 
(Perspektif Hukum Perbandingan Hukum Pidana)”, Makalah dalam Penataran Regional 
Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP, April 2006, hlm.5. 
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pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan 

atau sumber hukum tidak tertulis”. 

o Pasal 27 ayat (1) : “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 

hidup”. 

b. UU Kekuasaan Kehakiman No.4/2004 (yang mencabut UU No. 

14/1970 jo. UU No. 35/1999) 

o Pasal 25 ayat (1):   “segala putusan pengadilan selain harus memuat 

alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari 

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis 

yang dijadikan dasar untuk mengadili.”. 

o Pasal 28 ayat (1) : “hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat”. 

c. UU Kekuasaan Kehakiman No.48/2009 (yang mencabut UU No. 

4/2004 jo.14/1970 jo. UU No. 35/1999) 

- Pasal 5 (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat”. 

- Pasal 50  (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat  alasan dan 

dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. 

d. Pasal 18 B (2) UUD NRI 1945 (Amandemen Tahap ke-4): Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

(Cetak tebal dari pen.). 

Adanya kecenderungan untuk menggali nilai-nilai yang hidup di 

dalam masyarakat bukan hanya merupakan amanat nasional tetapi juga 
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menjadi kecenderungan internasional.   Dalam Konggres Internasional ke-10 

mengenai Kriminologi (10 th International Conggress on Criminology) pada 

tanggal 4-9 September 1988 di Hamburg misalnya, ditampilkan pembicara 

dari Arab Saudi dan dari Cina. Dari Arab Saudi (Riyad), pembicara M.Aref 

menyajikan tentang “Criminality and Crime Prevention in Developing 

Countries” yang antara lain mengemukakan tentang “Islamic Perspective for 

Crime Precention”; dan pembicara M.Zeid (Riyad) menyajikan tentang 

“Crisis of Penal Sanction in Contemporary Societies” yang di dalamnya 

antara lain mengemukakan tentang “Revitalization of Islamic Societies”. 

Selanjutnya pembicara Xiang Guo (dari Beijing, Cina) membicarakan tentang 

“The Present Violent and Preventive Strategis in China”. “The Present 

Violent and Preventive Strategis in China”.28 

Menurut Barda Nawawi Arief, hal yang menarik dari 

kecenderungan internasional di dalam melakukan upaya ”pemikiran kembali” 

dan “penggalian hukum” dalam rangka memantapkan strategi 

penanggulangan kejahatan yang integral, ialah himbauan untuk melakukan 

“pendekatan yang berorientasi pada nilai” (“value oriented approach”), baik 

nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai 

moral keagamaan. Jadi terlihat himbauan untuk melakukan “pendekatan 

humanis”, “pendekatan kultural” dan “pendekatan religius” yang 

diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan 

(“policy-oriented approach”).29  

Pentingnya pendekatan kearifan religius dalam Pembangunan 

Hukum Nasional juga diungkapkan oleh para pakar hukum di Indonesia 

antara lain: 

                                                             
28 Dalam Barda Nawawi Arief, “Penggalian Hukum dalam Rangka Tujuan Pembangunan 

Nasiona”l, Makalah dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 tahun 1991, FH UNDIP, 
Semarang,  1991, hlm. 13.   

29 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.327-
328.. 
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a. O.Notohamidjojo30  yang menyatakan bahwa  “tanggungjawab jurist 

ialah merohaniahkan hukum”, dan “penilaian scientia yuridis harus 

mendalam dan mendasar pada constientia” (nilai kebenaran, keadilan, 

kejujuran, kasih sayang antar sesama dsb). Ditegaskan pula bahwa 

“norma-norma ethis-religius harus merupakan aspek normatif atau 

imperatif dari negara hukum”.  

b. Moeljatno31 juga pernah menyatakan “dalam negara kita yang 

berdasarkan Pancasila, dengan adanya Sila Ketuhanannya, maka tiap 

ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah 

tidak lengkap”.  

c. Barda Nawawi Arief 32 pada saat memberi makna Pasal 4 UU.No4 tahun 

2004 yang menyatakan bahwa “tuntutan keadilan berlandaskan 

Ketuhanan YME, tidak hanya sebatas kemampuan “pengetahuan” 

(“knowledge/cognitive”) saja, tetapi diharapkan menjiwai keyakinan dan 

sikapnya, bahwa apabila keadilan berdasarkan tuntunan illahiah itu tidak 

diikuti dan dilaksanakan maka akan rusaklah masyarakat”. 

d. Hazairin33 yang menyatakan bahwa  “dalam negara Republik Indonesia 

tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan 

kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi 

umat Kristen/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah Agama 

Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan 

kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha”. 

                                                             
30O.Notohamidjojo, Tersebar dalam buku beliau, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit 

Kristen, 1967. Juga  dikutip dalam Barda Nawawi Arief, Pembaruan/Rekonstruksi Pendidikan 
dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global, 
Makalah disampaikan pada Seminar dan Konggres ASPEHUPIKI, Bandung, 17 Maret 2008, 
hlm.30. 

31 Moeljatno, Pidato pada kuliah Umum Di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada 
tanggal 12 September 1963. 

32 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu 
Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global, op-cit., 2008, hlm.30 

33 Hazairin, Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34. 
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e. Bismar Siregar34 dalam penjelasan mengenai hukum berdasarkan 

Pancasila berpendapat: “ makna dari rumusan Pasal 29 ayat (1) UUD 

1945 adalah bahwa tidak dibenarkan apapun yang terjadi di negara ini 

yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu 

bila berbicara tentang hukum yang berdasarkan Pancasila, pembicaraan 

itu harus dikaitkan dengan dasar negara dan selanjutnya dasar hukum 

adalah keadilan, dan dasar keadilan  adalah Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

f. Sudjito35 dalam Konggres Pancasila tgl 30, 31 Mei-1 Juni 2009 di Balai 

Senat UGM Jogyakarta, menyatakan bahwa “penyelenggaraan hukum 

harus dilakukan melalui keutuhan pemahaman, penggarapan dan 

penyelenggaraan dalam mencapai keadilan substantif dan keadilan sosial 

yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akherat”. 

Berbagai ungkapan pakar hukum Indonesia di atas identik dengan 

ungkapan terkenal dari “begawan ilmu” Albert Einstein yang menyatakan: 

“science without religion is lame”36. Dari ungkapan Einstein tersebut 

tentunya dapat juga diterapkan di bidang ilmu hukum, seperti pernah 

diungkapkan Barda Nawawi Arief37 yang menegaskan bahwa “ilmu hukum 

tanpa agama/ilmu ketuhanan (nilai-nilai religius) adalah tidak lengkap, 

timpang, dan bahkan berbahaya”. Sebelumnya juga pernah dinyatakan dalam 

Pidato Pengukuhan Guru Besar Beliau yang menyebutkan bahwa “Kajian 

Ilmu Hukum Pidana yang semata-mata terfokus pada kajian norma dan 

                                                             
34  Bismar Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Op-cit, 

hlm.11. 
35 Sudjito bin Atmoredjo, “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, Makalah untuk 

Konggres Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan UGM, tgl 30, 31 Mei dan 1 Juni 
2009, Balai Senat UGM, Jogjakarta, hlm.5. lihat pula di 
http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2450 Negara Hukum Dalam Perspektif 
Pancasila, Diunduh pada 02/08/2010.20.53. 

36 Albert Einstein, http://on.wikipedia.org/wiki/Religious_views_of_Albert_Einstein, 
diunduh 20 Februari 2011, juga dalam Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan 
Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia, 
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Op-cit., 2011, hlm.55 

37 Ibid 

http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2450
http://on.wikipedia.org/wiki/Religious_views_of_Albert_Einstein
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terlepas dari kajian nilai, merupakan kajian yang parsial, timpang dan bahkan 

dapat berbahaya”38 

Selain pendapat para pakar hukum di atas dalam rambu Sistem 

Hukum Nasional pentingnya pendekatan  kearifan religius antara lain 

ditegaskan: 

1. Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945: “Negara berdasar atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa”;  

2. Pasal 8 ayat (3) UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan 

“Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti 

yang sah”. 

3. Pasal 1 butir 1 UU UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia. 

4. Pasal 2 Ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: 

Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Pasal 2 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman:  “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila”; 

Selain hal di atas dari seminar-seminar  Hukum Nasional 

yang dilakukan sarat  dengan amanat nasional untuk melakukan 

pendekatan kultural dan religius  antara lain:39 

1. Seminar Hukum Nasional I/1963 

- Resolusi Butir IV : 

- "Yang dipandang sebagai perbuatan jahat itu adalah perbuatan-perbuatan 

yang dirumuskan dalam KUHP ........... 

                                                             
38 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana 

(Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar, 
UNDIP, 1994,  hlm.20 

39 Disarikan dari Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke-I-VIII 
dan Konvensi Hukum Nasional 2008, Pustaka Magister Semarang, UNDIP, 2008. 
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- Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut 

Hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan 

masyarakat yang dicita-citakan....". 

- Resolusi Butir VIII : 

- "Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinkan dalam KUHP". 

 

2. Kesimpulan Komisi I Simposium “Pengaruh Kebudayaan/Agama 

Terhadap Hukum Pidana Khusus “, 1975 

1. Dalam melaksanakan pembaharuan hukum pidana di samping 

memperhatikan tuntutan modernisasi supaya diperhitungkan pula 

pengaruh kebudayaan dan agama terhadap hukum pidana. yg sejalan 

dengan politik kriminil Nasional. 

2. Landasan idiil pembaharuan hukum pidana adalah Pancasila, UUD 45, 

TAP MPR. 

3. Dalam memperhitungkan pengaruh-pengaruh kebudayaan dan agama 

dalam penciptaan Hukum Pidana, diperlukan pembentukan delik-delik 

agama dan delik-delik yang ada hubungannya dengan agama serta delik 

adat … Landasan hukum untuk penuntutan dan pemidanaan perbuatan 

yang tidak dirumuskan dalam undang-undang tetapi tidak dikehendaki 

oleh agama atau adat yang hidup dalam masyarakat adalah azas: “tidak 

seorang karena perbuatannya dapat dituntut pidana atau dipidana kecuali 

berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan”. 

4. Dalam menetapkan delik-delik susila supaya diperhatikan faktor-faktor 

agama, adat serta modernisasi dan dalam penerapannya diperhitungkan 

nilai-nilai umum yang berlaku dalam masyarakat. 

5. Azas dan tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat prefensi umum & 

khusus tetapi juga mengembalikan keseimbangan tertib sosial. 

 

3. Kesimpulan Komisi II Simposium “Pengaruh Kebudayaan/ Agama 

Terhadap Hukum  Pidana Khusus “ di Denpasar, 1975 (Evaluasi 

Hasil Penelitian) 
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- Pengaruh/unsur agama memegang peranan dalam menentukan norma-

norma Hukum Pidana;  

- antara norma adat dan agama tidak dapat dibedakan di dalam delik adat;  

- norma agama/adat dalam kenyataannya sudah bersatu dengan putusan 

hakim sehari-hari;  

- pengaruh agama di beberapa daerah telah menjelma menjadi kesadaran 

hukum rakyat;  

 

4. Seminar Hukum Nasional Ke IV Tahun 1979 

- Laporan sub B.II mengenai "Sistem Hukum Nasional" : 

Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran 

hukum rakyat Indonesia. ……………………….  

 ..........Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam  bentuk 

tertulis. Di samping itu hukum  yang  tidak tertulis tetap merupakan 

bagian dari Hukum Nasional.  

 ..............., Hukum Nasional dibina ke arah unifikasi dengan 

memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. 

 

5. Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 

- Laporan (angka II) Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 

1980 :  

- Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan  pada Politik Hukum 

Pidana dan Politik Kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional 

............................   

- Dalam hubungan ini maka proses pembaharuan  tersebut haruslah 

melalui penelitian dan pengkajian yang  mendalam tentang : 

- 1.5.1. .............................................. 

- 1.5.2. hukum pidana adat dan agama yang hidup  dalam 

masyarakat Indonesia, serta ................... 

 

6. Simposium  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional  1980 
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- Kriminalisasi dan dekriminalisasi  harus sesuai dengan politik kriminal 

bangsa  Indonesia,  yaitu  sejauh mana perbuatan  tersebut: 

- bertentangan  dengan   nilai-nilai fundamental  dalam  masyarakat  

dan   

- oleh masyarakat  dianggap  patut atau  tidak  patut  dihukum dalam  

rangka menyelenggarakan  kesejahteraan  masyarakat. 

  

7. Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII / 2003 

- Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, 

dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang 

berakhlak mulia,  

- sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan 

kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat: 

- memperkuat landasan budaya keagamaan  

- memfasilitasi perkembangan keberagamaan  

- mencegah konflik sosial antar umat beragama. 

 

Wacana kultural-religius juga terlihat dari Hasil Pertemuan 

Internasional (Kongres PBB), antara lain: 

1. Laporan Kongres ke V (1975) 

- ".... it was necessary, in the long term, to  rethink  the whole of criminal 

policy in a spirit of rationalization, planning and democratization. 

............... the criminal justice system should be transformed  so as to be 

more responsive to contemporary social necessities,  the aspirations of 

the whole population  and the  demands of a scientific evaluation of 

needs  and means in preventing and containing criminality"  (halaman 

20);  

- "It  was important that traditional forms of  primary social control 

should be revived and developed"  (halaman 24).  

 

2. Laporan Kongres ke VI (1980) 
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- "... development (berarti termasuk pembangunan di bidang  hukum, pen.) 

was not criminogenic per  se,  but could  become such if it was not 

rationally  planned, disregarded  cultural and moral values, and  did  

not include integrated social defence strategies" (halaman 42);  

- "...  the  importation of foreign  cultural  patterns which  did not 

harmonize with the indigenous  culture had had a criminogenic effect" 

(halaman 42); 

- Often, lack of consistency between laws and reality  was criminogenic;  

the farther the law was removed  from  the feeling  and  the  values 

shared by  the  community,  the greater  was  the  lack of confidence and  

trust  in  the efficacy of the legal system (p. 45). 

 

3. Pertimbangan Resolusi No. 3 Kongres ke-6 tahun 1980 ("Effective 

measures to prevent Crime“) 

- bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi  manusia  itu 

sendiri (that crime prevention is  dependent  on man him self);  

 bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada 

usaha membangkitkan semangat atau jiwa  manusia dan usaha 

memperkuat kembali keyakinan akan  kemampuannya untuk 

berbuat baik;  

 (that  crime  prevention  stategies should  be  based  on 

exalting  the spirit of man and reinforcing his faith  in his 

ability to do good); 

 

4. Laporan Kongres ke VII (1985) 

- "Crime prevention and criminal justice should not  be  treated as isolated 

problems to be tackled by simplistic,  fragmentary methods, but rather as 

complex  and  wide-ranging activities requiring systematic  strategies 

and differentiated approaches in relation to : The  socio-economic, 

political and cultural  context  and circumstances of the society  in  

which they are applied; The developmental stage, ...............;  The 
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respective traditions and customs, making maximum and effective use of 

human indigenous options". (laporan hlm 10);  

- "The conflicts existing in many countries between indigenous  and 

traditions for the solution  of  socio-legal problems and the frequently 

imported or  super-imposed  foreign legislation and codes should be  

reviewed  with a view to assuring that  official  norms appropriately  

reflect  current societal  values  and structures" (halaman 13);  

- "When  new crime prevention measures are  introduced,  necessary  

precautions should be taken not to  disrupt  the  smooth and effective 

functioning of  traditional systems, full attention being paid to the 

preservation of cultural identities and the protection of human rights" 

(halaman 14).  

Inti dari laporan konggres-konggres PBB di atas adalah 

menghimbau dilakukan pendekatan filosofik/kultural, pendekatan moral 

religius, pendekatan humanis, yang diintegrasikan ke dalam pendekatan 

rasional yang berorientasi pada kebijakan (“policy oriented approach”), 

secara singkat adalah:40 

1. Perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi pembangunan/ 

pembaruan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi 

sosio-filosofik dan sosio-kultural.  

2. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan 

bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, 

merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“a 

contributing factor to the increase of crime”). 

3. kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan 

kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.  

4. ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan 

merupakan faktor kriminogen;  

                                                             
40 Barda Nawawi Arief, “Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, Makalah pada 

Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2008. Hlm.7 
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5. semakin  jauh UU  bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang 

hidup  di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan 

akan keefektifan sistem hukum . 

Pentingnya pendekatan kearifan religius dalam membangun 

keilmuan dan peradaban bukan hanya merupakan  amanat nasional dan 

tuntutan internasional, tapi juga diungkapkan para pakar ilmu pengetahuan 

antara lain Dr. T.D. Singh dalam kumpulan artikelnya berjudul “Essays on 

Science and Religion” pernah menyatakan:  

• “great thinkers and philosophers of the world reveal that a scientific 

knowledge and religious wisdom will be able to solve many problems in 

our day-to-day life”. 

• ...... along with the explosive expansion of science and technology there is 

also a rapid deterioration of the quality of life. Hence, there is immediate 

need to include applied spiritual knowledge and spiritual technology in 

our daily life (cetak tebal dari pen.).41 

Berdasarkan uraian di atas maka jelas kajian komparatif khususnya 

upaya melakukan penggalian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di dalam 

masyarakat termasuk di dalamnya nilai-nilai hukum agama,  menempati 

posisi penting karena menurut Barda Nawawi Arief42 upaya tersebut adalah 

sebagai membangkitkan kembali "batang tarandam", yang merupakan 

kewajiban dunia akademik. Bahkan Beliau menegaskan sungguh suatu hal 

yang sangat ironis, apabila kebanyakan lulusan Fakultas Hukum lebih banyak 

memahami dan menguasai KUHP warisan penjajah daripada memahami dan 

menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. 

Terlebih lagi apabila dia merasa "asing" dan bahkan secara tidak sadar telah 

"memusuhi dan membunuhnya”.   

 

                                                             
41T.D. Singh, Essays On Science and Religion,  The Bhaktivendanta,Institute, Manasi 

Manjil Building, Kolkota, India, 2005. Lihat pula dalam Barda Nawawi Arief, Pendekatan 
Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) 
di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Op-cit, 2011, hlm.50. 

42 Barda Nawawi Arief,  Masalah Penegakan Hukum  dan Kebijakan Penanggulangan 
Kejahatan, , Op-cit., 2001, hlm. 125. 
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C. Keluarga Hukum “Religious Law System” 

Religious Law System adalah salah satu keluarga 

hukum/sistem hukum yang ada di dunia ini, dan untuk 

mengetahuinya maka perlu melakukan kajian perbandingan 

terhadap berbagai sistem hukum asing yang ada di dunia.  

Seperti diketahui sampai saat ini belum ada kesepakatan 

mengenai kriteria penggolongan keluarga hukum (sistem hukum). 

Di dalam buku Rene David dan Bierley dikemukakan, bahwa 

beberapa penulis mendasarkan klasifikasi keluarga hukum pada 

struktur konseptual dari hukum (law’s conceptual structure) atau 

pada “teori sumber hukum” (the theory of sources of the law).43 

Penulis lain menekankan pada “tujuan sosial yang ingin dicapai 

dengan bantuan sistem hukum” (the social objectives to be 

achieved with the help of the legal system) atau pada “tempat 

hukum itu sendiri dalam tatanan sosial” ( the place of law it self 

within the social order)44. 

Menurut Rene David dan Brierly, kedua pertimbangan itu 

agaknya sama-sama menentukan untuk tujuan pengklasifikasian. 

Ditegaskan selanjutnya, bahwa dua hukum tidaklah dapat 

dimasukkan dalam keluarga hukum yang sama sekalipun keduanya 

menggunakan kosepsi-konsepsi dan teknik-teknik yang sama, 

apabila mereka didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis, politis, 

dan prinsip-prinsip ekonomi yang berbeda dan apabila mereka 

berusaha untuk mencapai dua tipe masyarakat yang berbeda secara 

keseluruhan. Kedua kriteria ini menurut Rene David dan Brierly 

harus digunakan secara kumulatif dan tidak secara terpisah.45 

                                                             
43 Rene David dab John E.C.Brierley, Major Legal Systems in the Word Today, Stevens and 

Sons, London, 1978, hlm.19. 
44 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Op-Cit, 2010, hlm.16. 
45 Ibid. 
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Rene David dan Brierly46 membagi sistem hukum di dunia 

menjadi 4 keluarga (sistem) hukum, yaitu: 

1. The Romano-Germanic family 

2. The Common Law family  

3. The family of socialist Law 

4. Other conceptions of law and the social order  

Dalam kelompok ke-4 ini Rene David dan Brierly 

memasukkan keluarga hukum agama dan hukum tradisional, yaitu: 

Muslim Laws, laws of India (Hindu Law), Laws of the far East 

(Chinese law, Japanese law), dan laws of Africa and 

Malagasy/Madagascar. 

Referensi lain menyebut bahwa sistem hukum dunia yang paling 

berkembang adalah 3 sistem utama, tanpa menafikan sistem-sistem yang lain. 

Tiga sistem yang paling berpengaruh adalah Common Law System, Civil Law 

System, dan Socialist System. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, dua 

sistem pertama yang memiliki pengaruh sama kuatnya hampir di seluruh 

dunia. Common Law System menjelma menjadi dua bentuk utama, yaitu 

Anglo Saxon dan Anglo American Law System. Sementara Common Law 

System kemudian lebih dikenal dengan Continental European Law System.47 

Berbeda dengan pendapat di atas Matthew Lippman, Sean 

Mc Coville, dan Mordecchai Yerushalmi berpendapat bahwa 

Common Law, Civil Law dan Islamic Law merupakan tiga tradisi 

hukum yang utama pada saat ini, mencakup kegiatan-kegiatan 

hukum dan filosofi dari mayoritas bangsa-bangsa di dunia.48 

Senada dengan pendapat di atas Murad Hofmann seorang 

muslim Jerman berpendapat bahwa para pakar hukum mestinya 

                                                             
46 Rene David dan Brierly, Op-cit. hlm 21, lihat pula Barda Nawawi Arief, Ibid. 

hlm.17 
47 Lili Rasjidi dan IB Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem,  Mandar Maju, Bandung, 

2003, hal. 45.    
48 Matthew Lippman, Sean Mc Coville, dan Mordecchai Yerushalmi, Islamic 

Criminal Law and Procedur An Introduction, West Port: Green Wood Press, 
1988, hlm.1. 
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tidak mendapati kesulitan untuk setuju pada tiga legal system yang 

paling penting yaitu: Roman Law, Anglo-Saxon dan Islamic Law.49 

Adapun Zwiegert dan Kotz50 membedakan delapan 

lingkungan hukum berdasar pada: 1) asal dan perkembangan 

historis, 2) cara pemikiran hukum yang spesifik, 3) lembaga-

lembaga hukum yang karakteristik 4) sumber-sumber hukum dan 

interpretasinya dan 5) dan faktor-faktor ideologis. Kedelapan 

lingkungan tersebut adalah: 

1. Lingkungan hukum Romanistis; 

2. Lingkungan hukum Jerman; 

3. Lingkungan hukum Skandinavia; 

4. Lingkungan hukum Common Law; 

5. Lingkungan hukum Sosialist; 

6. Lingkungan hukum Timur jauh; 

7. Lingkungan hukum Islam; 

8. Lingkungan hukum Hindu. 

 

Dalam ensiklopedi bebas Wikipedia dikemukakan, bahwa 

sistem hukum dunia masa kini terdiri dari: 

1. Hukum sipil (civil law) 

2. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal juga dengan Common 

Law 

3. Hukum Agama (Religious Law) 

4. Hukum Adat 

5. Hukum negara blok timur (sosialis).51 

Dari pengelompokan di atas yang termasuk dalam 

keluarga hukum agama (religious Law) menurut Wikipedia terdiri 

dari: Halakha  (Jewish law), Hindu law, Sharia (Islamic law), dan 

                                                             
49  Murad Hofmann, Islam The Alternative, Reading: Garnet Publishing Ltd, 1993, hlm.114. 
50 K.Zweigert dan H.Kotz, An Introduction To Comparative Law, Clarendon Press, Oxford, 

1998, hlm. 69. Baca pula Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, op-cit, hlm.18. 
51 http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word, diunduh 20 Maret 2011, 20.34 

WIB. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word
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Canon law (Cristian law), Islamic law terdapat di Arab Saudi, Iran, 

Sudan, Suriah; dan Canon Law di Vatikan. Sedangkan yang 

termasuk keluarga hukum adat antara lain Mongolia, Sri Lanka dan 

Indonesia.52 

Di samping itu Wikipedia menyebut juga adanya sistem 

campuran/pluralistik (Pluralistic System), yaitu antara 1)  Civil Law 

and Common Law; 2) Civil Law and Religious Law; dan 3) 

Common Law and Religious Law.53 

Dari pembagian di atas yang termasuk sistem campuran 

antara Civil Law and Religious law antara lain: Afghanistan, 

Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Eritrea, Indonesia 

(berdasarkan civil law dan hukum adat), Mesir (berdasarkan hukum 

Islam dan hukum sipil Perancis), Morocco (berdasarkan hukum 

Islam dan civil law Prancis dan Spanyol, Oman, Syria (hukum 

Islam dan civil law Prancis), dan Jordan (terutama berdasar Civil 

Code Prancis dan hukum Islam di bidang hukum keluarga).54 

Yang termasuk sistem campuran antara “common law and 

religious law” antara lain: Bangladesh, Brunai, Gambia, India 

(berdasarkan common law Inggris, hukum Perorangan untuk 

Muslim, Kristen dan Hindu, kecuali di Goa yang mengikuti Civil 

law Portugis), Malaysia (berdasar common law Inggris dan Hukum 

Perorangan dari Sharia/hukum Islam), Nigeria, Pakistan (berdasar 

common law Inggris) dan Qatar.55 

Sistem hukum Indonesia menurut pembagian di atas 

masuk dalam sistem campuran antara civil law and religious law 

yang mendasarkan pada Civil Law Belanda dan hukum adat. 

                                                             
52 http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word, diunduh 20 Maret 2011, 20.30 

WIB. 
53 http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word, diunduh 20 Maret 2011. 

20.33 WIB 
54http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word. diunduh 20 Maret 2011. 20.35 

WIB 
55 http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word, diunduh 20 Maret 2011, 20.55 

WIB. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word
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Pakar hukum dari Indiana University  Eric L. Richard sebagaimana 

dikutip oleh Ade Maman Suherman, menguraikan tentang enam sistem 

hukum terkemuka di dunia. Terdiri dari:  

Pertama, Civil Law (didasarkan pada kode sipil yang dikofidikasi) 

yang berakar dari tradisi hukum Romawi (Roman Law) yang 

hampir dapat ditemui di negara-negara Eropa Kontinental dan 

begitu juga jajahan-jajahan mereka. Kedua, Common Law 

(didasarkan pada kebiasaan berdasarkan preseden atau judge made 

law) yang berkembang di Negara Anglo-Saxon, seperti Inggris dan 

Amerika. Ketiga, Islamic Law, yang didasarkan pada dua sumber 

primer Hukum Islam, al-Qur’an dan as-Sunnah. Keempat, Socialist 

Law, yang banyak dipraktekkan di negara-negara sosialis. Kelima, 

Sub-Saharan Africa Law, yang dipraktekkan di Negara-negara 

selatan gurun Sahara. Keenam, Far East, merupakan sistem hukum 

yang dikombinasikan dari civil law, common law, dan Hukum 

Islam sebagai basis fundamental masyarakat.56  

Di dalam Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Jaakko 

Husa, guru besar dari University of Joensuu, mengemukakan 

beberapa pembagian keluarga hukum dari beberapa sarjana,  antara  

lain: 

1. Esmein (1905) membagi 5 (lma) keluarga hukum menjadi: 

Roman, Germanic, Slavic, Anglo-Saxon dan Islamic law, 

berdasar latarbelakang sejarah, geografi dan agama.57 

2. Arminjon, Nolde and Wolff (1951) membagi 7 kelompok 

keluarga hukum berdasarkan sejarah, sumber hukum, teknik 

hukum, istilah dan konsep hukum, dan budaya, yaitu keluarga 

                                                             
56Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common 

law, Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14-15.   
57 http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word,  diunduh 24 Maret 2011, 

20.30 WIB. Lihat pula Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, op-cit, 2010, 
hlm.21-22. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word
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hukum: 1) Prancis, 2) Jerman, 3) Scandinavia, 4) Inggris, 5)  

Rusia, 6) Islam dan 7) Hindu.58 

3. Schnitzer (1961) membagi 5 kelompok keluarga hukum, yaitu:  

(1) the law of the primitive people (in a broad meaning of the 

word);  

(2) the law of the culture-people of the Mediterranean; 

(3) Euro-American legal sphere; 

(4) religious law (Jewish, Christian and Islamic law); dan  

(5) the law of African-Asian peolple.59 

4.David (1982) membagi dalam 4 keluarga besar hukum, yaitu: 

(1) Roman-German; 

(2) Common law; 

(3) Socialist law, dan 

(4) Philosophical or religious systems (Muslim law, Hindu law, 

of the Far East and the law of Africa and Madagascar) .60 

5.Mattei (1997) membagi keluarga hukum dari sudut pandang 

sosiologi hukum, yaitu melihat norma hukum yang 

mempengaruhi perilaku manusia itu berasal dari mana. Jadi 

melihat dari sumber hukumnya. Dia membagi 3 kelompok 

berdasarkan klasifikasi taxonomy, yaitu: 

a. the rule of professional law; 

b. the rule of political law, 

c. the rule of traditional law,61 dalam kelompok ini agama dan 

tradisi filosofi-religius tidak terpisah dari hukum. Termasuk 

kelompok ini adalah negara-negara Hukum Islam, hukum hindu, 

dan Konsepsi Hukum Asia dan Konfusius. 

6.Vanderlinden (1995) mengklasifikasikan sistem hukum ke dalam 

5 kelompok, yaitu: customary law systems, doctrinal systems, 

                                                             
58 http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word, diunduh 20 Maret 2011, 20.54 

WIB. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Systems_of_the_word


31 

 

jurisprudential systems, dan systems of revelation  (sistem 

wahyu) yang termasuk dalam sistem ini adalah Islamic law, 

Hindu law, dan Biblical law.62 

Berdasarkan pengelompokan keluarga hukum di atas jelas 

bahwa religious law system merupakan salah satu sistem hukum 

yang diakui keberadaannya dalam lingkungan sistem hukum di 

dunia.  

Ditilik dari perjalanan sejarah, pengaruh konsepsi religius 

sangat besar dalam penetapan hukum di dalam alam pemikiran 

Barat. Hal ini tampak dari gerakan yang dilakukan oleh Calvin yang 

kemudian menjadi Calvinisme. Ia adalah seorang praktisi atau ahli 

hukum yang menegaskan bahwa pengubahan dari Anrkis Lutherian 

dan Patriakis Lutherian secara mutlak perlu dilakukan dalam 

bentuk yang bersifat yuridis. Gerakan ini sangat berpengaruh di 

Perancis, Belanda dan terutama di Ingrris pada tahun 1648. Mereka 

intinya menyerukan agar kembali kepada Perjanjian Lama beserta 

konsep ketuhananya. Gerakan ini kemudian menguat dalam 

pembangunan hukum, pilitik dan pemerintahan di Inggris dan 

Amerika.63 

Secara historis agama memang memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam pembentukan hukum, termasuk pengaruh hukum 

Islam dalam sistem hukum di dunia. Dalam Islam sumber dari 

segala sumber hukum adalah al-Qur’an. Hukum Islam adalah 

hukum ketuhanan, Joseph Schacht mendefinisikan bahwa: 

“The sacred law of Islam is an all embracing body of 

religion duties, the totaly of Allah’s commands that 

regulate the life of every moslem in all its aspects; It 

comprisse on equal footing ordinances workship and 

                                                             
62 Ibid. 
63 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, terjemahan dari The 

Philosophy of Law in Historical Perspective,  Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.10-14. 
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ritual, as well as political and (in narrow sense) legal 

rules”.64 

Kajian terhadap sistem hukum Islam sebagai bagian dari 

sistem hukum yang ada di dunia merupakan hal yang wajar apalagi 

pada akhir-akhir ini muncul kembali negara-negara Islam dan 

negara muslim di antara masyarakat bangsa-bangsa karena menurut 

Rene David, Guru Besar Ilmu Hukum dan Ekonomi Universitas 

Paris Perancis, berpendapat “......bahwa tidak mungkin orang 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai Islam sebagai satu 

kebulatan, kalau orang tidak mempelajari hukumnya”.65 

Pendapat lain diungkapkan oleh Joseph Schacht  bahwa 

“hukum Islam menempati posisi sentral dan menjadi inti serta 

jantung dari ajaran Islam sendiri, karena itu wajar jika Islam disebut 

sebagai agama hukum (a religion of law)”.66 

Philip K. Hitti berpendapat, “The syari’ah, according to 

the traditional view is exsternal, universal, perfect, lift for all men 

at  all time in all places”.67 

Izco Insapato, guru besar bidang filsafat Harvard 

University, seperti dikutip M.Ibnu Rohman juga mengungkapkan 

bahwa “Hukum Islam dalam pembahasan-pembahasannya benar-

benar mengungguli hukum Eropa,.............”.68  

Peran hukum Islam dalam sistem hukum common law juga 

diakui para sarjana seperti dikutip dari wikipedia:  

                                                             
64 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Reprinted, Oxford University Press, 

London, 1971, hlm.1. 
65 Joseph Schacht, Law and Justice,  dalam Cambridge Histoty of Islam, 

Cambridge University Prress, 1970, hlm.539 seperti dikutip oleh Akhmad 
Minhaji, dalam Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep  
Kewarisan Bilateral Hazairin, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.ix 

66  Ibid.  
67 Philip K. Hitti, Islam a Way of Life, University of Minnesota Press, 

Minneapolis, 1971, cet.II, hlm.42. Lihat pula dalam Sirajuddin, Legislasi Hukum 
Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar Offset, Bengkulu, 2008, hlm.67.  

68  Izco Insapato seperti dikutip Ibnu Rohman, Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat, 
Philosophy Press, Badan Kerjasama Fakultas Filsafat UGM,  Yogyakatra, 2001, hlm.93-94. 
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Several scholars have argued that several fundamental 

common law institutions may have been adapted from 

similar legal institutions in Islamic law and jurisprudence, 

and introduced to England after the Norman conquest of 

England by the Normans, who conquered and inherited the 

Islamic legal administration of the Emirate of Sicily (see 

Arab-Norman culture).69  

Hal senada diungkapkan oleh Monica Gaudiosi, Gamal 

Moursi Badr and A. Hudson yang mengakui peran hukum Islam 

dalam common law system dan civil law system sbb: 

- the English trust and agency institutions in common 

law, which were introduced by Crusaders, may have 

been adapted from the Islamic Waqf and Hawala 

institutions they came across in the Middle East  

- Several legal institutions in civil law were also adapted 

from similar institutions in Islamic law and 

jurisprudence during the Middle Ages. For example, the 

Islamic Hawala institution influenced the development 

of the Avallo in Italian civil law and the Aval in French 

civil law. The commenda limited partnership used in 

European civil law was also adapted from the Qirad 

and Mudaraba in Islamic law. The civil law conception 

of res judicata and the transfer of debt, which was not 

permissible under Roman law but is practiced in 

modern civil law, may also have origins in Islamic law. 

The concept of an agency was also an "institution 

unknown to Roman law", where it was not possible for 

                                                             
69 http://www.alislam.org/egazette/egazette/december-2009-egazette-%E2%80%93-

religious-law-and-secular-law/ Diunduh 19 April 2011, 19.23 WIB. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh
http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_conquest_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_conquest_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Normans
http://en.wikipedia.org/wiki/Emirate_of_Sicily
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab-Norman_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Agency_%28law%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Crusades
http://en.wikipedia.org/wiki/Waqf
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawala
http://en.wikipedia.org/wiki/Institution
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_law_%28legal_system%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawala
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Aval
http://en.wikipedia.org/wiki/French_civil_law
http://en.wikipedia.org/wiki/French_civil_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_partnership
http://en.wikipedia.org/wiki/Qirad
http://en.wikipedia.org/wiki/Res_judicata
http://en.wikipedia.org/wiki/Res_judicata
http://en.wikipedia.org/wiki/Balance_transfer
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Agency_%28law%29
http://www.alislam.org/egazette/egazette/december-2009-egazette-%E2%80%93-religious-law-and-secular-law/
http://www.alislam.org/egazette/egazette/december-2009-egazette-%E2%80%93-religious-law-and-secular-law/
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an individual to "conclude a binding contract on behalf 

of another as his agent. 70 

Asas-asas hukum Islam yang lahir sekitar abad ke 7 juga 

mewarnai hukum Barat dan hukum Internasional seperti 

diungkapkan oleh Marcel A. Boisard sbb:  

Islamic law also introduced "two fundamental principles 

to the West, on which were to later stand the future 

structure of law: equity and good faith", which was a 

precursor to the concept of pacta sunt servanda in civil 

law and international law. Another influence of Islamic 

law on the civil law tradition was the presumption of 

innocence, which was introduced to Europe by Louis IX of 

France soon after he returned from Palestine during the 

Crusades. Islamic law was based on the presumption of 

innocence from its beginning, as declared by the caliph 

Umar in the 7th century.71 

Selain pendapat di atas peran penting hukum Islam dalam 

sistem hukum di dunia juga diungkapkan para sarjana terkemuka 

dari kalangan non muslim lain sepeti: 

Hoking,72 guru besar Filsafat dari Amerika, menyatakan 

bahwa “sebenarnya, dalam sistem hukum Islam itu sendiri terdapat 

kesiapan/modal untuk berkembang dari dalam, tanpa memerlukan 

faktor-faktor dari luar. Dan saya berkeyakinan bahwa saya benar, 

jika berpendapat bahwa hukum Islam mengandung secara lengkap 

semua teori dan prinsip yang menjadi prasayarat untuk maju”.  

                                                             
70 Badr, Gamal Moursi, Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems, The American 

Journal of Comparative Law, Proceedings of an International Conference on Comparative 
Law, Salt Lake City, Utah, February 24–25, (Spring, 1978), hlm. 187-198. 

71 Marcel A Boisard, On the Probable Influence of Islam on Western Public and 
International Law, International Journal of Middle East Studies, 1980, hlm. 429. 

72 Hoking dalam H.Muchammad Ichsan dan M.Endrio Susilo, Hukum Pidana Islam Sebuah 
Alternatif, LabHukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006, 
hlm.197. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Contract
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_%28law%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Equity_%28law%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_faith
http://en.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda
http://en.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda
http://en.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda
http://en.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda
http://en.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda
http://en.wikipedia.org/wiki/International_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Presumption_of_innocence
http://en.wikipedia.org/wiki/Presumption_of_innocence
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_IX_of_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_IX_of_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://en.wikipedia.org/wiki/Caliph
http://en.wikipedia.org/wiki/Umar
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Pentingnya kajian terhadap hukum Islam antara lain juga 

terlihat dalam sebuah resolusi dari seminar di Paris pada tanggal 5 

Juli 1957 tentang The Week of Islamic Law yang diselenggarakan 

oleh cabang Oriental Statutes dihadiri para ahli perbandingan 

hukum terkemuka sebagai persiapan menghadapi International 

Conggress of Comparative Law. Resolusi yang dibacakan oleh 

Milliot seorang guru besar dari University of Paris, dalam 

laporannya antara lain dinyatakan bahwa: 

“Principes du Droit Musulman on tune valuer indiscutable 

et que la variete des Escoles a l’Interieur de ce grand 

sisteme juridique implique une richesse de nations 

juridiques et de techniques remarquables, qui perment a ce 

droit de repondre a tous les basoins d’adaptation exiges 

par la vie moderne” 

(Asas-asas hukum Islam mempunyai nilai (tinggi) yang 

tidak dapat dipertikaikan lagi, dalam berbagai mazhab 

yang ada di dalam lingkungan besar hukum Islam terdapat 

kekayaan pemikiran hukum serta teknik yang 

mengagumkan yang memberi kemungkinan kepada hukum 

Islam untuk berkembang memenuhi semua kebutuhan dan 

penyesuaian yang dituntut oleh kehidupan modern).73 

Pentingnya kajian terhadap hukum Islam juga disampaikan 

oleh seorang guru besar dan Direktur Islamic Studies Montereal 

Canada Charles J.Adams74 yang menegaskan:  

“......bahwa hukum Islam merupakan subyek yang 

terpenting dalam pengkajian Islam. Karena sifatnya yang 

menyeluruh yang meliputi semua aspek hidup dan 

kehidupan seorang muslim, maka berbeda dengan cara 

mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang hukum 
                                                             

73 Dalam Mohammad Daud Ali, Hukum Islam  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Islam di Indonesia, RajaGrafindo persada, Jakarta,1999, hlm.11. 

74 Charles J.Adams, Islam  in the Great Religions,  The Free Press, New York, 1965, 
hlm.316 
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Islam memerlukan pendekatan dan pemahaman khusus. 

Sebab yang termasuk ke dalam hukum Islam itu bukan 

hanya apa yang disebut dengan istilah law dalam sistem 

hukum Eropa, tetapi juga tentang soal-soal lain di luar 

wilayah apa yang biasanya dikatakan law itu”. 

Pendapat lain mengenai peran umat Islam dalam 

pembentukan ketertiban dunia diungkapkan oleh H.A.R. Gibb 75, 

yang menyatakan bahwa hukum Islam telah memegang peranan 

yang sangat penting dalam membentuk serta membina ketertiban 

sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. 

Karena ia memiliki landasan-landasan keagamaan. Hukum Islam 

telah berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani dan sekaligus 

pula menjadi suara hati nurani umat Islam.  

Hassan Ko Nakate76 seorang Guru Besar Universitas 

Doshisha Jepang, juga menegaskan bahwa “tidak ada sistem hukum 

di dunia yang dapat dibandingkan dengan hukum Islam, terutama 

dalam hal kestabilan dan prediktabilitas, sistem hukum Islam yang 

terbentuk sekitar abad ke-8 hingga kini aturannya masih valid”. 

Kajian terhadap religious law system khususnya terhadap hukum 

Islam memang bukanlah sesuatu yang baru. Dinamika hukum positif di 

negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim telah lama mempergunakan 

hukum Islam yang merupakan hukum dasar mereka. Sejak awal 

pertumbuhannya di tengah masyarakat hingga menjadi hukum negara dan lalu 

bersinggungan dengan sistem hukum lain di dunia, hukum Islam telah 

mendapat kedewasaannya sebagaimana sistem-sistem hukum lain yang telah 

berkembang di dunia.  

                                                             
75 Dalam Mohammad Daud Ali, Op-cit, hlm.12. 
76 Hassan Ko Nakate, disampaikan dalam Seminar Internasional Rekonstruksi Sistem 

Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1 
Februari 2011. 
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Dewasa ini di seluruh penjuru dunia, setidaknya ada lima puluh 

negara berdaulat tersebar di benua Asia, Afrika dan Eropa,77 dimana penganut 

Islam merupakan penduduk mayoritas. Diantara negara-negara tersebut 

adalah Iran, pakistan, Mauritania dan Comoro menjadikan nama Islam 

sebagai nama resmi negara. Sekitar lima belas negara termasuk Arab Saudi 

Arabia, Bahrain, Dhoha, Uni Emirat Arab, Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, 

Kuwait, Libya, Maladewa, Maroko, Malaysia, Somalia, Sudan, Tunisia, 

Bangladesh dan Yaman menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. 

Negara-negara lain seperti Albania, Azerbaijan (dan negara-negara Asia 

Tengah lainnya), Gambia, Guinea, Indonesia, Mali, Nigeria, Senegal dan 

Turki meskipun Islam tidak menjadi nama resmi negara maupun agama resmi 

negara namun mayoritas penduduknya menganut Islam. Semua negara 

tersebut biasa disebut sebagai negara muslim. 

Hukum pidana yang berlaku di negara-negara muslim tersebut 

sangat beragam. Meskipun demikian, dilihat dari karakter dan sumber hukum 

pidananya, negara-negara di dunia dapat dikelompokkan sbb: 

1. Negara-negara di mana hukum Islam yang berkaitan dengan kejahatan 

dan hukumannya diberlakukan dalam bentuk terkodifikasi atau tidak 

terkodifikasi. Termasuk dalam kelompok ini adalah negara-negara yang 

selama masa kolonial mengalami deislamisasi hukum serta westernisasi 

hukum pidana. Namun setelah mencapai kemerdekaannya dan 

membangun sistem hukum nasionalnya masing-masing mereka 

memperkenalkan lagi hukum pidana Islam dalam bentuk kodifikasi. 

2. Negara-negara di mana hukum pidana telah dimodernisasi di masa lalu 

dan kitab undang-undang pidana modern tersebut masih berlaku hingga 

saat ini.78 

                                                             
77  Tahir Mahmood, Criminal Law in Muslim Countries, Glimpses of Traditional and 

Modern Legislation”, dalam Criminal Law in Islam and the Muslim Word, a comparative 
Perspective, Institute of Objective Studies, Delhi, 2003, hlm.311. 

78 Ibid, hlm.312, lihat pula Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Teras, 
Yogyakarta, 2009, hlm.372-373. H.Muchammad Ichsan dan M.Endrio Susilo, Hukum Pidana 
Islam Sebuah Alternatif, LabHukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
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Dalam katagori pertama di atas, di dalamnya termasuk: 

1. Negara-negara tersebut adalah: Arab Saudi, dan Yaman, di mana hukum-

hukum syari’at Islam tentang kejahatan masih berlaku, baik seluruhnya 

maupun sebagaian besar.  

2. Libya, Pakistan, Iran dan Sudan di mana hukum pidana Islam 

diperkenalkan lagi dalam bentuk terkodifikasi secara beruntun di tahun 

1973, 1974, 1979, 1982, dan 1983.79 

Negara-negara yang termasuk dalam kelompok kedua termasuk di 

dalamnya  adalah Mesir, Suriah, Irak, Yordania, Oman, Tunisia, Aljazair,  

Malaysia, dan negara-negara muslim lainnya  

Berdasarkan pengelompokan di atas, dapat dilihat bahwa negara 

Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara muslim yang meskipun 

sebagaian besar penduduknya muslim, namun kodifikasi hukum pidananya 

menggunakan KUHP yang merupakan keluarga Civil Law. 

Melihat kenyataan bahwa hukum Islam telah mekar dari bingkai 

agama dan menjadi salah satu sistem hukum di dunia, maka hukum Islam 

hendaknya dapat didudukkan secara obyektif sebagaimana hukum dunia 

lainnya. Hukum Islam bukan sebagai hukum agama yang sempit yang seakan 

hanya hidup di Indonesia. Sesungguhnya hukum Islam lebih sama dengan 

hukum Barat yang ada di Indonesia.80 Ke dua hukum ini berkembang di 

Indonesia tetapi keduanya merupakan hukum berkelas dunia. Hukum Islam 

telah dipraktekkan di negara-negara Timur Tengah, Afrika dan Asia. Hukum 

Barat telah dipraktekkan di banyak belahan dunia lainnya. Baik hukum Islam 

maupun hukum Barat sebagai sistem hukum berkelas dunia memiliki 

karakternya masing-masing. Karakter itu tercermin dalam indepensi nilai-

nilai yang melatarbelakangi pertumbuhannya maupun lembaga penegakannya 

                                                                                                                                                                             
Yogyakarta, 2006, hlm.202-203. Sebagai catatan bahwa sekarang tidak ada Yaman Utara dan 
Yaman Selatan, sudah bersatu menjadi Republik Yaman. 

79 Ibid. 
80 Ibid, hlm.274. 
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dan sifat kesadaran masyarakatnya. Ke dua sistem hukum ini juga memiliki 

ketentuan pola adaptasinya masing-masing. 

Berdasarkan pendapat di atas maka jelas bahwa religious 

law system sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 

sistem hukum yang ada di dunia, apalagi menghadapi 

perkembangan globalisasi yang semakin kompleks, dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 

menyebabkan munculnya berbagai  jenis kejahatan trans-nasional. 

Oleh karena itu sangat wajar apabila dalam upaya rekonstruksi 

Sistem Hukum Pidana Nasional kita juga melakukan kajian dari 

aspek perbandingan hukum khususnya dari keluarga hukum 

agama/religious law system.  

Kajian terhadap religious law system penting juga 

disebabkan karena rapatnya hubungan satu negara dengan negara 

lain di dunia ini, orang dari berbagai belahan bumi semakin merasa 

perlu untuk saling memahami budaya, sistem kehidupan, termasuk 

hukum dari bangsa-bangsa lain. Seperti pendapat Richard J.Bernet 

dan John Cavanagh81, “...bahwa hari ini semakin banyak orang 

berhubungan dengan orang lain, dibanding sebelumnya. Milyaran 

manusia tanpa sadar menjadi terlihat saling menyebrangi jarak yang 

luas di dunia yang goblal ini yang menstransformasi kehidupan 

mereka".  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81  Richard J.Bernet dan John Cavanagh, Global Dreams Imperial 

Corporations and The New Word Order, New York, Touchstones, 1990, hlm.13. 



40 

 

BAB II 

KAJIAN KOMPARATIF DARI PERSPEKTIF 

 HUKUM ISLAM82 
 

A.  Karakteristik Hukum Islam 

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling 

mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan 

ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepada-

Nya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk 

kepentingan manusia. Pembeda manusia dengan makhluk lain adalah 

dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya 

dengan akal dan fikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah 

disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material 

dan spiritualnya.83 

Adapun prinsip persamaan manusia yang diikrarkan dan diserukan 

Islam dasarnya adalah bahwa Islam menghormati dan memuliakan manusia 

sebagaimana kapasitasnya sebagai manusia tidak dari yang lainnya, yakni 

manusia dari keturunan manapun, ras atau warna kulit apapun, tanpa 

membeda-bedakan antara satu unsur dengan unsur lain. Semua unsur 

                                                             
82 Hukum Islam (Islamic law) adalah sebuah sistem hukum yang bersumber dari doktrin 

agama (firman Allah dan sabda nabi) yang merupakan hasil perumusan para pakar sejak 
periode awal Islam hingga periode sekarang, Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit, 
Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, Tiara Wacana, 
yogyakarta, 2008, hlm.115. 

83 Menurut al-Ghazali, puncak kebahagiaan pada manusia adalah jika dia berhasil mencapai 
“ma'rifatullah" (mengenal Allah SWT). Ma'rifalullah adalah buah dari ilmu. Ilmu yang 
mampu mengantarkan manusia kepada keyakinan. bahwa “tiada tuhan selain Allah" (Laa 
ilaaha illallah). Untuk itulah, agar dapat meraih kebahagiaan yang abadi, manusia wajib 
mengenal Allah. Caranya, dengan mengenal ayat-ayat-Nya, baik ayat kauniyah maupun ayat 
qauliyah Jadi, kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan (iman) dan 
berperilaku sesuai dengan keyakinannya itu. Sebagai orang muslim tentu mendambakan hidup 
bahagia semacam itu, hidup dalam keyakinan: mulai dengan mengenal Allah dan ridha  
menerima keputusan-keputusanNya, serta ikhlas menjalankan aturan-aturan-Nya.Konsep 
Bahagia, 
.http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Item
id=1 Diunduh 28 Juli 2010, 20.05 WIB. 

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1
http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1
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kesukuan, ras maupun warna kulit tidak menjadi pertimbangan sama sekali 

untuk menjadi unsur pembeda.  

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia 

yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai 

dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Hujarat (49) ayat 13:  

 

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 Rasulullah juga pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin sesuai 

dengan makna ayat tadi pada haji wada’ (haji perpisahan). Beliau bersabda: 

Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, bapak kalian 

adalah satu, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih unggul bagi 

orang arab atas orang ‘ajami (non arab), orang non-arab atas orang 

arab, tidak juga bagi yang berkulit merah atas kulit hitam, dan orang 

yang berkulit hitam atas yang merah kecuali dengan taqwa. 

Sesungguhnya orang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling 

bertaqwa diantara kamu84 

Dari landasan di atas maka dalam Islam perbedaan-perbedaan yang 

ada pada manusia tidak harus menjadikan satu pihak lebih memiliki nilai 

kemanusiaan dari pihak lain, baik dalam statusnya menjadi penegak hukum, 

penguasa, bahkan sekalipun dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun 

                                                             
84 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Op.cit, hlm.1871 
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terdakwa semua memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan 

dijunjung tinggi oleh orang/pihak lain. 

Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk 

memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk 

kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak 

mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan 

meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.85 

Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum syara’  tidak pernah sunyi 

dari hak Allah, yakni dari segi keibadahannya, sebagaimana juga adanya hak 

bagi manusia, karena cepat atau lambat sesungguhnya syariat itu diadakan 

dengan mengandung pengertian untuk kemaslahatan manusia (hamba 

Allah).86 

Syari’at Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad 

SAW  ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia baik mengenai 

aqidah, syari’ah maupun mengenai akhlak   semuanya telah diatur 

dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi sebagai sumber hukum 

utamanya.87 

Islam merupakan sistem yang lengkap meliputi semua aspek 

kehidupan dan menjamin kebebasan dan hak-hak individu sesuai dengan 

prinsip-prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial,  sebagaimana 

ditegaskan dalam Universal Islamic Declaration of Human Right 

sbb: 

Islam regards mankind as forming one community and man's life 

as one integral whole. As defined in the Koran and the Sunna, 

Islam represents a complete system encompassing all aspects of 

life and guaranteeing the freedoms and rights of the individual in 

                                                             
85 Ibid. 
86 Syatibi dalam Anwar Haryono, Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya, Bulan 

Bintang, Jakarta, 1968, hlm.157. 
87 Menurut Mohammad Daud Ali sumber hukum Islam adalah (1) Al-Qur’an, (2) As-

Sunnah  (hadis) dan akal pikiran (ra’yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad 
karena pengetahuan dan pengalamannya. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu 
Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.78. 
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accordance with the principles of social responsibility and 

solidarity as stipulated by Islamic law.88  

Kaidah-kaidah dalam hukum Islam pada dasarnya terdiri dari prinsip-

prinsip dasar yang mengatur hak asasi manusia, dan mengizinkan masyarakat 

Islam menemukan cara-cara dan sarana menegakkan prinsip-prinsip yang 

berhubungan dengan kondisi nyata pada masyarakat tertentu pada waktu 

tertentu  sebagaimana ditegaskan dalam Universal Islamic Declaration of 

Human Rights sbb: 

While the Koran and the Sunna comprise the basic principles that 

govern and regulate human rights, they also permit the Islamic 

community, in conformity with the provisions of Islamic law, to 

devise ways and means of enforcing those principles which relate 

to actual conditions in a particular society at a particular time. 

Thus, there is nothing to stop the Islamic community from dealing 

with its current problems and fulfilling its existing needs in a 

f1exible and constructive way.89 

Berdasarkakan hal dia atas dapat diketahui  Islam sangat menghormati 

nilai-nilai kemanusiaanan dan kemasyarakatan, maka dalam hukum pidana 

Islampun tercermin prinsip keseimbangan, baik perlindungan terhadap 

masyarakat maupun perlindungan terhadap individu. Jadi jelas bahwa Islam 

sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hal 

demikian juga tercermin dan sistem pemidanaan menurut hukum Islam. 

Hukum Islam90 sebagai hukum yang bersumber dari ajaran 

Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur 

                                                             
88 Universal Islamic Declaration of Human Rights, International Commission Of Jurist, 

Kuwait University, Union Of Arab Lawyers, tanggal 19 September 1981,  hlm.7.  
89  Ibid. 
90 Menurut Yusuf Qardhawi, syar’at Ilahi yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunnah 

merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam, merupakan suatu cara hidup 
dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan. idealnya 
Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba 
mencakup.Yusuf Qardhawi, Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu, Maktabah 
Wahbah, Kairo, 1993, hlm.151 lihat pula  di  
http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstr
uksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11 Diunduh 25 Juli 2010, 19.25.WIB 

http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11
http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11
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kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan 

dan keserasian  baik dalam hubungan manusia  dengan sesama 

manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang 

Pencipta.  

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai 

khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang 

seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar91 menyatakan bahwa “keadilan” 

adalah kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi 

manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur. 

Adapun karakteristik syariat Islam yang membedakan dengan hukum 

konvensional adalah:92 

a.  Rabbaniyah (Ketuhanan) 

Maksudnya, syariat Islam adalah berasal dari Allah, yakni ciptaan Allah 

dan yang menjadikan tujuan akhir dan sasarannya yang jauh ke depan, 

yaitu menjaga hubungan dengan Allah secara baik yaitu untuk mencapai 

ridho Allah SWT. Syariat Islam diciptakan oleh Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di. akherat serta untuk 

meraih keridhoan-Nya. Karena hakekat hidup bagi orang muslim adalah 

untuk beribadat kepada Allah Rabbul’alamien. Al-Quran telah 

menggariskan hakekat dan tujuan penciptaan manusia dalam QS Adz-

Dzariyat (51) ayat 56: 

  

                                                             
91 Hasil diskusi dengan Sofjan Sauri Siregar, Dosen Hukum Pidana Islam  Universitas 

Islam Eropa di Den Haag, dan Universitas Islam Rotterdam, juga sebagai Ketua ICMI cabang 
Eropa, Ketua ISR (Indonesische Stichting Rotterdam) yang berkedudukan di Schiekade 10 B, 
3032 AJ, Rotterdam,  pernah mendalami hukum Islam selama 18 tahun di Arab Saudi, dan 
sekarang juga bekerja sebagai staff  khusus di Kedutaan Besar Arab Saudi di Belanda yang 
berkedudukan di Den Haag. 5 Oktober  2009. Juga diskusi via email sofjansir@mail.com , 12 
Januari 2010. 

92 Yusuf Al-Qardhawi, Karakteristik Islam Kajian Analitik, Judul Asli Al-Khashooish Al-
Ammah Li Al-Islam, diterjemahkan oleh Rofi’ Munawar dan Tajuddin, Risalah Gusti, 
Surabaya, 2000, hlm.1, lihat pula Muchammad Ichsan dan M.Endrio Susilo, Hukum Pidana 
Islam Sebuah Alternatif, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006, hlm.16-
18. 

mailto:sofjansir@mail.com
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Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku 

b. Insaniyah (kemanusiaan/manusiawi) 

Al-Quran adalah kitab suci yang ciptakan untuk manusia. Aturan-aturan 

yang di buat oleh Allah SWT tidak akan menafikan sikap positif manusia 

di atas bumi dan perannya di alam semesta ini, karena Allah-lah yang 

menciptakan manusia, yang memberinya akal, kemauan dan kemampuan.  

Wahyu Illahi juga tidak meniadakan peran positif akal dalam memahami 

wahyu illahi, dan wahyu illahi bukan merupakan suatu hambatan bagi akal 

untuk menciptakan sesuatu dan berkreasi. Manusia dalam pandangan 

Islam adalah makhluk istimewa, makhluk yang dimuliakan dan 

menempatkan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain, oleh karena itu 

manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi.   

c. Syumul (comprehensive) 

Artinya komprehensif atau mencakup. Hukum Islam itu mencakup seluruh 

aspek kehidupan (covers all aspects of live), mulai dari politik, sosial, 

pendidikan, kesehatan hingga masalah-masalah pribadi seperti makan-

minum, berpakaian, tidur dan lain-lain. Tidak ada satupun aktivitas 

manusia yang tidak dihukumi oleh syariat Islam. Mulai dari bangun tidur 

hingga tidur kembali ada hukumnya dalam syariat Islam. Bahkan syariat 

Islam juga mengatur masalah keyakinan dan akhlaq manusia, sesuatu yang 

kurang atau tidak diperhatikan dalam aturan hukum buatan manusia. 

Selain itu Islam  mengatur manusia dari sebelum lahir, masa bayi, kanak-

kanak, remaja, tua bahkan sampai setelah meninggal dunia. Tidak ada satu 

jenjang kehidupan yang berlalu begitu saja tanpa bimbingan Islam. 

d.  Al-Umum (Universal) 

Maksud al-Umum ialah bahwa syariat Islam itu adalah hukum yang dibuat 

oleh Allah SWT untuk semua bangsa dan semua masa Islam bukan untuk 

orang arab di Jazirah Arabia dan bukan untuk masa Nabi Muhammad 

SAW semasa hidup saja, akan tetapi ajaran dan hukum Islam itu adalah 

untuk semua umat manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga 

akhir zaman, dimana saja berada. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW 
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adalah Nabi akhir zaman, beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia 

di seluruh dunia dan sebagai rahmatan lil’alamin (rahmat bagi alam 

semesta). 

e. Al-Waqi’iyah (contextual) 

Arti al-Waqi’iyah ialah kontekstual. Maksudnya, syariat Islam ini 

memperhatikan realitas kehidupan manusia. Ajaran dan hukum Islam 

disyariatan untuk menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar 

dihadapi manusia. Oleh karena itu, tidak wajar jika ia tidak kontekstual, 

dalam artian tidak bisa menjadi problem solver yang didambakan manusia 

karena tidak realistis. 

f. Al-Tawazun (balance) 

Al-Tawazun artinya seimbang. Hukum Islam itu menjaga keseimbangan 

dalam diri manusia, yaitu keseimbangan antara kebendaan dan 

spiritualitas, antara jasmani dan rokhani, dunia dan akherat. Keseimbangan 

perlu dijaga karena manusia bukan makhluk hewani yang hanya 

membutuhkan makanan dan minuman saja, melainkan ia adalah makhluk 

yang mempunyai rokhani yang memerlukan siraman rokhani di samping 

kebutuhan jasmani lainnya. Manusia juga tidak hidup di dunia atau di 

akherat saja, melainkan hidup di dua tempat tersebut, sehingga hukum 

Islam memperhatikan keduanya. 

g. Al-Wudhuh (clear) 

Islam adalah agama yang wadhih (jelas), sederhana, rasional dan dapat 

dipraktekkan. Hukum-hukum yang dikandung mempunyai ciri-ciri 

tersebut di atas. Kejelasan dan kesederhanaan hukum Islam terlihat ketikan 

diimplementasikan pada sendi-sendi kehidupan, sehingga orang awampun 

bisa memahami dan mempraktekkannya iat Islam adalah dunia tanpa 

kesukaran yang berarti. Hukum-hukumnya juga rasional, sesuai dengan 

perkembangan nalar manusia dan dapat dipraktekkan di mana saja dan 

kapan saja.  

h. Al-Jazak wa al-Uqubah fi al-Darain 

Maksudnya balasan untuk kebaikan dan kejahatan itu menurut syariat 

Islam adalah di dunia dan di akherat. Orang yang melakukan amal shaleh 
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akan mendapatkan pahalanya di dunia dan di akherat, demikian pula 

sebaliknya, orang yang melakukan maksiat dan kejahatan akan 

mendapatkan balasannya di dunia dan di akherat selama ia tidak bertobat 

kepada Allah SWT. Ini semua karena hukum Islam bukan untuk 

kehidupan dunia saja, melainkan untuk kehidupan dunia dan akherat. 

Berdasarkan karakteristik di atas menunjukkan bahwa syariat Islam 

dibuat untuk kepentingan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, 

agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang seimbang antara kebahagiaan 

hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akherat. 

Selanjutnya dikatakan bahwa tugas utama/pokok bagi manusia 

sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah menegakkan keadilan dalam 

kehidupannya, yang harus dimplementasikan terhadap diri, keluarga dan 

masyarakatnya. Bahkan menurut beliau, Allah SWT telah mengingatkan 

manusia agar tidak keluar dari prinsip keadilan, sebab keluar dari prinsip 

keadilan adalah kezhaliman. Sebaliknya istiqamah dalam menegakkan 

keadilan adalah taqwa, oleh sebab itu menegakkan keadilan adalah kewajiban 

setiap manusia.93  

Keadilan merupakan hal yang sangat esensial bagi kehidupan 

manusia, sehingga menjadi sesuatu yang terus diperjuangkan oleh setiap 

individu maupun masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupan dapat 

berjalan dengan baik, aman dan tenteram. Bagi bangsa Indonesia keadilan 

juga menjadi nilai sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

dapat dilihat dalam rumusan  Sila ke-5 dari Pancasila  yaitu: “keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Prinsip keseimbangan/keadilan yang bersumber dari nilai-nilai hukum 

Islam seperti dalam uraian di atas selayaknya dijadikan sumber bagi upaya 

pembangunan sistem hukum nasional, termasuk rekonstruksi asas-asas 

hukum pidana nasional.  Sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief bahwa 

rekonstruksi hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk 

melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-

                                                             
93  Hasil diskusi dengan Sofjan Sauri Siregar, Rotterdam, Belanda, 10 Oktober 2009. 
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nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat 

Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan 

penegakan hukum pidana.  

Penggalian terhadap nilai-nilai kearifan religius juga merupakan 

implementasi dari Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, bahwa 

hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya dan  hukum bukan 

merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada 

dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). 

Berdasarkan teori tersebut maka pembaharuan  hukum pidana nasional 

seyogyanya disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat Indonesia itu sendiri, tidak mengadopsi dari sistem hukum asing 

yang tidak selaras dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. 

 

B. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Islam  

Menurut Abu Ishaq al-Shabiti94 dan para fukaha, tujuan pokok  

hukum Islam secara umum adalah untuk mengamankan lima hal mendasar 

dalam kehidupan umat manusia yaitu: 

- Memelihara agama 

- Memelihara akal 

- Memelihara jiwa 

- Memelihara harta benda 

- Memelihara keturunan 

Lima perkara tersebut di atas merupakan hal yang fundamental dalam 

pandangan Islam bagi umat manusia. Ke-lima perkara tersebut dikenal 

dengan istilah lima perkara pokok (dharuriyah al-khamsah) yang ingin 

dilindungi oleh syariat Islam. Semua agama dan syariat samawi menurut 

                                                             
94 Abu Ishaq al Shabiti merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) 

agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan 
hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-magasid 
shari’ah, dalam Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.54. 
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Sofjan Sauri Siregar95 telah menetapkan keharusan memeliharanya serta 

mensyari’atkan ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan baginya, 

karena kelima esensi ini sangat perlu untuk kehidupan manusia.  

Mungkin ada sebagian orang memandang bahwa hukuman-hukuman 

yang disyariatkan oleh Islam itu dianggap keras dan kejam serta tidak sesuai 

dengan Hak Asasi Manusia, namun sesungguhnya dibalik kesan demikian 

hukuman yang disyariatkan dalam Islam itu dianggap adil. Sebab perbuatan-

perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum Islam 

adalah suatu perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan 

mengakibatkan dampak buruk baik bagi sistem masyarakat, akidah 

(kepercayaan), kehidupan individu, keamanan harta, dan  kehormatan diri 

(nama baik) seseorang.  

Bentuk-bentuk tindak pidana maupun sanksinya dalam hukum Islam 

dikenal  sangat berorientasi pada kepentingan masyarakat, karena memang 

disyariatkannya hukum pidana Islam salah satunya adalah untuk 

kemaslahatan kehidupan bermasyarakat. Namun disisi lain di dalam hukum 

Islam juga sangat berorientasi pada perlindungan kepentingan individu. Oleh 

karena itu pemidanaan menurut hukum Islam bukan hanya bertujuan untuk 

kemaslahatan, pencegahan dan pendidikan tetapi juga sebagai bentuk rahmat 

(kasih sayang) Allah kepada hambaNya, karena diturunkannya Islam adalah 

untuk menjadi rahmat bagi semesta alam sebagaimana dalam QS al-Anbiya 

(21) Ayat 107: 

  

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam”. 

Allah SWT menurunkan syari’at dan  mengutus Rasul-Nya untuk 

memberikan petunjuk bagi manusia agar selalu berada di jalan yang benar, 

dan oleh karena itu bagi yang melanggarnya telah ditetapkan hukuman sesuai 

                                                             
95 Hasil Wawancara dan diskusi  dengan Sofjan Sauri Siregar, Rotterdam, Belanda, 5 

Oktober 2009.  
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dengan syariatNya seperti tercermin pada nilai-nilai kemasyarakatan antara 

lain pada tujuan pemidanaan. 

Pengertian tindak pidana (delik, jarimah) dalam hukum Islam,96 

adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap 

perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan 

yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman 

terhadapnya.97  

Menurut konsep Islam pengertian dan sifat hakiki dari tindak pidana 

ialah perbuatan yang apabila dilakukan seseorang bisa menimbulkan 

mafsadah/kerusakan/kerugian atau dlarar/bahaya bagi kehidupan manusia 

baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu komunitas/masyarakat. 

Konsep demikian ini didasarkan atas hadits Nabi riwayat Imam Ahmad yang 

mengajarkan “janganlah melakukan perbuatan yang membahayakan dirimu 

dan (terlebih lagi) yang membahayakan orang lain” 98.  

Sejalan dengan ajaran hadits Nabi di atas adalah ketentuan dalam Q.S. 

Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi: : "wa laa tulquu bi aidiikum ilaa at-

tahlukati".99 Artinya, “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan”. Dari sifat hakiki tersebut maka tujuan ditetapkannya 

hukuman dalam hukum Islam100 adalah untuk: 

- memperbaiki dan mengajari individu (islah); 

- menjaga masyarakat umum 

- memelihara sistem dalam masyarakat. 

                                                             
96 Para Fukaha sering menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Pengertian kata 

jinayah itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan 
seseorang. Kata jinayah adalah bentuk masdar (Infinitif) dari kata jana yang berarti seseorang 
melakukan perbuatan, dan ini adalah arti secara umum.Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 
II, op-cit, hlm.88. 

97 Dalam hukum Islam, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang 
syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan 
syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan 
perbuatan-perbuatan yang diperintahkan.Saifuddin Abi al-Hasan al-Amidi, al Ihkam fi Usulil 
Ahkam, Jilid I, hlm 215; al-Ghazali, al-Mustasfa, al Amiriyah, cet 1, Jilid I, dalam Ensiklopedi 
Hukum Pidana Islam, Jilid I, PT.Kharisma Ilmu, Bogor, hlm.87. 

98 As-Suyuuthi, Al-Jami’ As-Shaghir, jilid II, Daar al-Kutub, Beirut, 1954, hal. 203. 
99 Al-Qur’an digital. Lihat juga Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang melarang seorang ayah/ibu 

menderitakan diri karena anaknya.   
100 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III, op-cit, hlm 20. 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Qodir Audah,101 dan Abu 

Ishaq al Shabiti102, tujuan pemidanaan menurut hukum Islam adalah untuk 

memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari 

kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah 

kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat kepada Allah SWT dan 

RasulNya. 

Tujuan pembentukan hukum pidana Islam sangat memperhatikan segi 

kemaslahatan manusia baik individu maupun masyarakat, oleh karena itu 

prinsip-prinsip dasar dari tujuan hukuman adalah sbb:103 

a. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan 

tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu 

telah terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang 

lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. Atas dasar ini, sebagian 

fukaha mengartikan hukuman sebagai “suatu pencegah sebelum terjadinya 

tindak pidana dan pencegahan orang lain setelah terjadinya tindak pidana 

tersebut; juga dengan adanya pengetahuan atas pensyariatan hukuman itu 

akan mencegah dilakukannya tindak pidana dan apabila tindak pidana 

dilakukan, hukuman akan mencegah adanya pengulangan (al-

‘audu/recidivis) kembali.  

b. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. 

Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka 

hukuman diperberat. Demikian pula bila kemaslahatan masyarakat 

menuntut hukumannya diperingan, maka hukumannya diperingan. Dalam 

kaitan ini, hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari 

kemaslahatan masyarakat umum.  

                                                             
101 Abdul Qadir Audah dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, PT.Kharisma Ilmu, Bogor, 

Jilid II, 2007, hlm.19. 
102 Abu Ishaq al Shabiti merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) 

agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan 
hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-magasid 
shari’ah, dalam Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.54. 

103 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid  III, op-cit., hlm.20-21.  
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c. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan 

memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. 

Karena itu, tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan hukuman 

tertentu tanpa hukuman yang lainnya. 

d. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas 

dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua hukuman dengan 

pelbagai bentuknya adalah pendidikan (ta’dib), perbaikan, dan pencegahan 

yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan dosa (tindak pidana). 

Hukuman disyariatkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah 

terhadap hambanya. 

Mungkin ada sebagian orang memandang bahwa hukuman-hukuman 

yang disyariatkan oleh Islam itu dianggap keras dan kejam serta tidak sesuai 

dengan Hak Asasi Manusia, namun sesungguhnya dibalik kesan demikian 

hukuman yang disyariatkan dalam Islam itu sangatlah memperhatian nilai-

nilai kemanusiaan. Dalam hukum pidana Islam ada  kaidah dasar (usul) yang 

menjadi asas pemidanaan yaitu:104 

1. Hukuman bertujuan untuk memerangi/memberantas tindak pidana 

tanpa memperhatikan si pelaku tindak pidana; 

2. Hukuman bertujuan untuk memperhatikan si pelaku tanpa 

memperhatikan tujuan untuk memberantas/memerangi kejahatan. 

Memang kedua kaidah dasar tersebut terkesan saling bertentangan 

akan tetapi justru disitulah timbul keseimbangan, karena hukum Islam telah 

menggabungkan keduanya. Di satu sisi hukum Islam memelihara kepentingan 

masyarakat tanpa melihat/memperhatikan si pelaku yaitu pada tindak pidana 

hudud, akan tetapi jumlah tindak pidana yang masuk dalam kategori jenis ini 

sedikit dan terbatas. Karena itu menurut Sofjan Sauri Siregar105 hukuman 

haruslah dengan kadar yang cukup untuk dapat mendidik si pelaku sehingga 

dapat mencegah agar tidak mengulanginya lagi, dan dapat mencegah orang 

lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Apabila hukuman untuk 

                                                             
104 Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Op-cit, hlm 21. 
105 Hasil wawancara dan diskusi, Sofjan Sauri Siregar, Rotterdam, Belanda, 5 Oktober 

2009.  
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mendidik tidak dapat mencegah kejahatan si pelaku atau demi kepentingan 

masyarakat harus diterapkan pidana tertentu, maka hukuman tersebut 

haruslah dijatuhkan.  

Di sisi lain tujuan penerapan hukuman menurut hukum Islam untuk 

memperhatikan diri si pelaku yaitu dalam tindak pidana takzir. Dalam jenis 

tindak pidana ini hukum Islam juga mewajibkan agar diri, kondisi, moral dan 

riwayat hidup si pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim ketika 

menjatuhkan hukuman. Dalam hukum Islam ada 2 teori  tujuan pemidanaan, 

yaitu teori zawajir (pencegahan) dan jawabir (penebusan). Menurut teori 

zawajir tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah sebagai alat pencegah 

bagi manusia dari perbuatan dosa dan pelanggaran. Sedangkan menurut teori 

jawabir  tujuan dari pemidanaan  adalah sebagai sarana penebus dosa bagi si 

pelaku dari sanksi akherat.106 

Tujuan pemidanaan menurut hukum Islam berbeda dengan tujuan 

pemidanaan menurut hukum konvensional seperti KUHP yang masih 

mengikuti aliran klasik hukum pidana. Seperti diketahui aliran klasik 

terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik 

beratkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang 

indetermenistis mengenai kebebasan kehendak manusia, aliran ini menitik 

beratkan kepada perbuatan, dan tidak kepada orang yang melakukan tindak 

pidana. Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum 

merupakan titik sentral yang menjadi perhatian dari hukum pidana. Maka 

perbuatan diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas 

dari orang yang melakukannya.107 Menurut Sudarto aliran klasik berpijak 

pada tiga tiang: 

a. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa 

undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan 

tiada penuntutan tanpa undang-undang. 

                                                             
106 Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da’ur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian 

Dalam Islam, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2004, hlm.36. 
107 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 55. 
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b. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana 

untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau 

karena kealpaan; 

c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi 

bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud 

untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan 

setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.108 

Kalau pada masa permulaan timbulnya aliran klasik ini pembentuk 

undang-undang ketat sekali dalam menentukan sanksi pidananya, dalam arti 

bahwa hakim sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk menetapkan 

sendiri  jenis pidananya dan ukuran pemidanaannya, serta cara 

pelaksanaannya (strafsoort, strafmaat dan straf modus), dalam 

perkembangannya sikap ketat tersebut ditinggalkan karena pengaruh aliran 

modern. Aliran ini bukan hanya berorientasi kepada perbuatan saja tetapi juga 

berorientasi kepada pelaku/orangnya.   

Menurut Muladi aliran modern timbul pada abad ke 19 dan disebut 

sebagai aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode 

ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi 

penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Ciri-ciri aliran modern 

adalah sebagai berikut109: 

1. Menolak definisi hukum dari kejahatan. 

2. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana. 

3. Doktrin determinisme. 

4. Penghapusan pidana mati. 

5. Riset empiris;   

6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti 

                                                             
108 Sudarto, Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Op-cit., hlm. 

29. 
109 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 43. 
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Kalau dibandingkan dengan KUHP (WvS) yang sekarang berlaku, 

masalah tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas belum dirumuskan secara 

eksplisit dalam KUHP, tetapi hanya ditemui dalam teori-teori, dan doktrin-

doktrin yang diajarkan dalam pendidikan di fakultas-fakultas hukum. Tujuan 

pemidanaan ini penting dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, karena 

tujuan maupun pedoman pemberian pidana adalah merupakan sub sistem 

yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana secara keseluruhan. 

 

C. Jenis Tindak  Pidana dan Sanksinya 

Pembagian tindak pidana (jarimah) menurut hukum Islam 

dalam berbagai literatur dibagi kedalam tiga macam, 110  yaitu:  

1. jara'im al-hudud (kejahatan-kejahatan yang diancam 

dengan huduud),  

2. jara'im al-qisas wa al-diyat (kejahatan-kejahatan yang 

diancam dengan kisas dan diat), dan  

3. jara'im al-ta’zir (kejahatan-kejahatan yang 

ditakzir). 

Sedangkan sanksi terhadap ketiga jenis kejahatan itu dinamakan  

'uqubah (hukuman) yang masing-masing disebut:  

1. ‘uqubah al-had (pidana had).  

2. 'uqubah al-qisas wa al-diyat (pidana kisas dan diat), 

dan   

3. 'uqubah al-ta'zir (pidana takzir). 

Dari ketiga tindak pidana di atas, tindak pidana hudud dan 

kisas-diat sangat berorientasi pada kepentingan masyarakat, 

alasannya adalah karena perbuatan pelaku tindak pidana tersebut 

dapat merusak sistem tertentu yang menjadi dasar kehidupan dan 

eksistensi masyarakat.  

                                                             
110 Jimly Asshidiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, 

Bandung,  1995, hal.136 
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Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan bahwa 

setiap kehidupan masyarakat di dunia ini tidak terlepas dari 4 

peraturan dasar yang merupakan penopang keberadaan setiap 

masyarakat, yaitu:   

- Sistem keluarga; 

- Sistem kepemilikan pribadi (individu);  

- Sistem sosial masyarakat; dan 

- Sistem hukum dalam masyarakat. 

Hukum Islam telah menolak perbuatan yang dapat 

mengganggu dan merusak ke-empat sistem tersebut. Masyarakat di 

manapun berada  meskipun berbeda prinsip dan zamannya pasti 

tidak akan terlepas dari sistem tertentu yang menjadi dasar hidup 

dan eksistensi kehidupannya,  yang terangkum dalam ke-empat 

sistem di atas. Oleh sebab itu tindak pidana hudud, kisas dan diat, 

merupakan tindak pidana yang sudah ditentukan oleh Allah  SWT 

baik mengenai jenis tindak pidananya maupun sanksinya, dan 

selamanya manusia tidak diperbolehkan merubah atau 

menambahnya.  

Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang diancamkan 

hukuman hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan 

jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT.111  Maksud hukuman yang 

telah ditentukan adalah bahwa hukuman had tidak memiliki batasan 

minimun/terendah ataupun batasan maksimal/  tertinggi. Maksud hak 

Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh 

perseorangan atau masyarakat.112 

Menurut pendapat fukaha untuk tindak pidana hudud, kisas 

dan diat Allah SWT telah menetapkan sanksi yang pasti, tapi 

dengan kesempurnaan hukumNya Allah SWT hanya menetapkan 

jumlah tindak pidana tersebut sangat terbatas, akan tetapi semua 

perbuatan tersebut sampai akhir zaman akan tetap merupakan 
                                                             

111 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I, Op-cit. Hlm. 99. 
112 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid  III, ibid. Hlm.108. 
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perbuatan yang dapat merusak sendi -sendi kehidupan 

bermasyarakat. Oleh sebab itu hukum Islam menetapkan jenis 

tindak pidana beserta hukumannya secara tegas dan tidak akan 

berubah sampai kapanpun.  Hal tersebut berbeda dengan tindak 

pidana takzir yang tidak ditetapkan jenis tindak pidananya maupun 

sanksinya oleh Allah SWT, tetapi diserahkan kepada manusia sesuai 

dengan kemaslahatannya. 

Tindak pidana hudud yang berorientasi pada kemaslahatan 

masyarakat meliputi: 

a. Zina 

b. Qazaf (menuduh orang lain berbuat zina), 

c. Meminum khamr, 

d. Mencuri, 

e. Mengganggu keamanan (hirabah), 

f. Murtad, 

g. Memberontak.113 

 

Adapun bentuk  tindak pidana dan sanksinya dalam hukum Islam 

rinciannya sebagai berikut: 

1. Tindak Pidana Hudud 

a. Tindak Pidana Zina 
Dalam tindak pidana zina, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat al-

Isra’ (17) ayat 32: 

 
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina,  sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. 

Adapun sanksinya terdapat dalam Al-Qur’an Surat an-Nur (24) ayat 2: 

                                                             
113 Ibid. Hlm.108. 
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Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari 

akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 

sekumpulan orang-orang yang beriman.  

Rasulullah juga bersabda:  

“Ambillah (hukum hudud) dariku. Sungguh, Allah telah memberikan 

jalan bagi mereka (perempuan-perempuan yang berzina) Lajang dengan 

lajang (hududnya) seratus kali dera dan diasingkan selama setahun, 

sedangkan janda dengan duda (hududnya) seratus kali dera dan dirajam 

(dilempari dengan batu)”. 

 

b Tindak Pidana Qazaf (Menuduh Orang Lain Melakukan 

Zina) 
Dalam tindak pidana qazaf, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat 

an-Nur (24) ayat 4: 

 
Artinya:Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka 
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deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan 

janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan 

mereka itulah orang-orang yang fasik. 

 

Ayat di atas menjelaskan haramnya tindak pidana qazaf dan 

mengancamkan hukuman pokok (‘uqubah asliyyah) berupa dera dan 

hukuman tambahan (‘uqubah taba’iyyah) berupa pelarangan menjadi 

saksi. Di dalam tindak pidana qazaf tidak ada hukuman yang lain selain 

kedua hukuman tersebut. 

 

c. Tindak Pidana Meminum Minuman Keras 
Dalam tindak pidana meminum minuman keras, Allah SWT berfirman 

dalam Al-Qur’an surat al-Maidah (5) ayat 90: 

 
 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 

 

Sanksi bagi peminum khamar diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi 

Sa’aid bahwa Rasulullah SAW memukul para peminum khamar sebanyak 

40 kali dengan pelepah kurma.114 Diriwayatkan juga dari beliau bahwa 

pukulan itu tidak ditentukan jumlahnya. Pada masa Umar ra., para sahabat 

sepakat untuk memukul peminum minuman keras (khamar) delapan puluh 

kali dera dengan mengiaskan dengan hukuman pelaku qazaf.  

                                                             
114 Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da’ur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian 

Dalam Islam, judul Asli Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-bayyinat, Penerjemah Syamsuddin 
Ramadlan, Pustaka Thariqul Izzah, , Bogor, 2004, hlm.67-68.  Sanksi yang sama juga 
diriwayatkan oleh Imam  Nasaiy. 
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d. Tindak Pidana Pencurian (Sariqah) 
Dalam tindak pidana pencurian (sariqah) Allah berfirman dalam Al-Qur’an 

surat al-Maidah (5) ayat 38: 

 
Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.  

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan untuk melakukan 

pencurian dan nas ini juga menjelaskan tentang ketentuan hukumannya. 

Akan tetapi jika ada sedikit syubat maka hukuman tersebut tidak dapat 

dilaksanakan, sebagaimana pada masa pemerintahan sahabat Nabi Umar 

bin Khattab pernah tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap 

beberapa pencuri yang kelaparan. 

 

e. Tindak Pidana Hirabah (Gangguan Keamanan) 
Dalam tindak pidana hirabah Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an 

surat al-Maidah (5) ayat 33: 
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Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, 

hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki 

mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 

kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk 

mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. 

 

Ayat tersebut di atas menjelaskan larangan melakukan tindak pidana 

hirabah dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Orang yang 

melakukan tindak pidana tersebut akan mendapatkan hukuman 

pengasingan, dera, mati, dan salib. 

 

f. Tindak Pidana Murtad 

Dalam perkara tindak pidana murtad, Allah SWT berfirman dalam Al-

Qur’an surat Ali-Imran (3) ayat 85: 

 
Artinya: Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-

kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat 

termasuk orang-orang yang rugi. 

 

Al-Qur’an Surat al-Baqarah (2) ayat 217 
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Artinya:  Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan 

Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; 

tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, 

(menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari 

sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih 

besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya 

memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari 

agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa 

yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam 

kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di 

akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 

 

Menurut Sofjan Sauri Siregar hukuman terhadap pelaku tindak 

pidana murtad hanya berlaku pada masa Rasullullah saja, dan untuk masa 

sekarang orang yang murtad dari agamanya (pindah agama) tidak dapat 

lagi dikenakan hukuman bunuh seperti pada jaman Rasulullah. Hal 

tersebut disebabkan ada faktor-faktor politik dan keamanan di Madinah 

pada saat awal-awal penyebaran agama Islam saat itu. 115  

                                                             
115 Hasil  Wawancara dan diskusi dengan Sofjan Sauri Siregar, Rotterdam, Belanda, 9 

Oktober 2009. Dan via email sofjansir@mail.com, 25 Juli 2011. 

mailto:sofjansir@mail.com
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g. Tindak Pidana Pemberontakan/Subversi (al-Bagy) 
Dalam perkara tindak pidana pemberontakan/subversi, Allah SWT 

berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Hujarat (49) ayat 9: 

 
Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang 

satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 

perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 

menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 

 

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa datang kepadamu, sedangkan 

urusanmu ada pada satu orang, dia (yang datang kepadamu) hendak 

melemahkan kekuatanmu dan mencerai-beraikan golonganmu maka 

bunuhlah dia”. 

Juga hadis nabi “Akan terjadi fitnah. Barang siapa hendak memecah belah 

umat ini, sedangkan mereka adalah segolongan orang maka tebaslah dia 

dengan pedang di manapun dia berada”. 

Hukum Islam telah meletakkan hukuman tertentu bagi 

ke-tujuh tindak pidana tersebut dan hakim tidak boleh 

menambah atau mengurangi, atau menggatinya dengan hukuman 

yang lain. Karena itu, siapa yang melakukan salah satu tindak 

pidana tersebut ia akan dijatuhi hukuman yang telah ditentukan, 

tanpa memperhatikan pendapat korban atau diri dan kondisi 
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pelaku. Demikian pula, penguasa tidak boleh mengampuni 

tindak pidana atau hukuman tersebut dalam keadaan apapun.  

Dalam menegakkan hukum hudud, hukum Islam 

berorientasi untuk menjaga masyarakat dari tindak pidana. 

Karenanya, hukum Islam memperberat hukumannya dan 

menjadikannya sebagai hukuman yang telah ditentukan bentuk 

dan jumlahnya. Hukum Islam pun menjadikan hakim dan 

penguasa tidak memiliki kekuasaan atas hukuman tersebut.  

 Alasan mengapa sanksinya cukup berat pada tindak 

pidana hudud adalah karena tindak pidana ini sangat berbahaya 

sikap menggampangkannya pasti akan mengakibatkan: 

- hilangnya akhlak,  

- rusaknya masyarakat,  

- kacaunya sistem dalam masyarakat, dan 

- meningkatnya kejahatan dalam masyarakat.116 

 Berdasarkan hal tersebut maka tujuan menetapkan 

sanksi yang berat pada tindak pidana hudud adalah untuk 

menjaga keutuhan akhlak dan memelihara keamanan dan sistem 

masyarakat, dengan kata lain demi memelihara kemaslahatan 

masyarakat, maka untuk jenis tindak pidana tersebut perlu 

ditetapkan sanksi yang berat.  

Beberapa intelektual muslim telah menyumbangkan pikiran-

pikiran besar dalam bidang hukum pidana Islam. Diantaranya terdapat 

pandangan bahwa hukum hudud merupakan hukum maksimal. Hukum 

hudud dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang berat. 

Kriminalitas yang tidak dapat dibuktikan dengan kriteria Hukum Islam 

atau pembuktiannya kurang meyakinkan tidak akan dijatuhi hukuman 

hudud. Pemerintahan Turki Usmani dahulu menjatuhkan hukuman ta’zir 

untuk kasus-kasus yang dapat dibuktikan di bawah standar kriteria 

Hukum Islam. Khalifah Umar pernah tidak menjatuhkan hukum potong 
                                                             

116 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid  III, loc-cit..  
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tangan karena pertimbangan situasi dan konteks. Imam al-Ghazali yang 

melihat hukum dari aspek tujuan hukum berpendapat bahwa hudud dapat 

diterapkan kepada sebagian saja pelaku kriminal jika dengan itu sudah 

cukup memberi peringatan pada yang lain untuk tidak berbuat yang 

sama. 

 

2. Tindak Pidana Kisas –Diat 
Tindak pidana kisas dan diat adalah tindak pidana yang 

diancamkan hukuman kisas atau diat. Keduanya merupakan hak 

individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak 

memiliki batasan miniman ataupun maksimal. Maksud hak 

individu di sini adalah sang korban boleh membatalkan 

hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia 

menghendakinya. 

Tindak pidana yang diancam dengan hukuman kisas  adalah: 

a. Pembunuhan dengan sengaja 

b. Penghilangan/pemotongan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) 

disengaja. 117 

Adapun tindak pidana yang diancam dengan hukuman diat adalah: 

a. Semua tindak pidana kisas yang diberi ampunan dari kisas atau karena 

ada uzur syar’i yang menghalanginya; 

b. Pembunuhan semi sengaja; 

c. Pembunuhan tersalah (tidak disengaja); 

                                                             
117 Kisas ialah mengambil pembalasan yang sama. Kisas itu tidak dilakukan, bila yang 

membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat 
(ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak 
mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, 
umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan 
menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si 
pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat 
dia mendapat siksa yang pedih. Diambil dari Al-Quran Digital Penjelasan Al-Qur’an surat al-
Baqarah (2) ayat 178, .23 Juni 2009. 
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d. Penghilangan atau pemotongan anggota badan dan pelukaan 

(penganiayaan) tidak sengaja.118 

Adapun landasan hukum mengenai larangan  tindak pidana pembunuhan 

dan perlukaan (penganiayaan) dan sanksinya terdapat dalam: 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat al-Isra’ (17) ayat 33: 

 
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan 

barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah 

memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu 

melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 

mendapat pertolongan. 

Terdapat pula dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 178: 

 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 

barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 

hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 

                                                             
118  Ibid. 



67 

 

hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi 

ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 

Juga dalam QS al-Maidah (5) ayat 45: 

 
Artinya:Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At 

Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, 

hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka 

luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, 

maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa 

tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 

mereka itu adalah orang-orang yang zalim. 

 

Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini sbb: 

- Barangsiapa menganiaya seorang mukmin dengan membunuhnya 

maka dia kisas karenanya kecuali jika wali korban merelakannya 

(memaafkan untuk tidak dikisas). 

- Barangsiapa dibunuh maka ahli waris korban (pembunuhan) memiliki 

dua pilihan; jika mereka menghendaki hukumannya/ kisas; jika 

mereka menghendaki (hukumannya) diat”. 

Ayat-ayat di atas mengharamkan pembunuhan yang 

disengaja dan menjadikan hukuman kisas dijatuhkan kepada pelakunya 
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kecuali jika wali korban memberikan pengampunan lalu hukumannya 

menjadi diat  (ganti rugi) berupa seratus ekor unta. 

Dalam tindak pidana penghilangan anggota badan dan pelukaan 

(penganiayaan) disengaja, Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah 

(2) ayat 179: 

 
Artinya: Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 

hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. 

QS al-Maidah (5) ayat 45: 

 
Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At 

Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, 

hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka 

luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, 

maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa 

tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 

mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. 

Juga dalam QS. an-Nahl (16) ayat 126: 
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Artinya:“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan 

balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan 

tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi 

orang-orang yang sabar”. 

 

Dalam tindak pidana pembunuhan semi sengaja, Rasulullah SAW 

bersabda: “Ingatlah, pada pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan 

dengan cambuk, tongkat dan batu, ialah seratus unta”. 

Dalam tindak pidana pembunuhan tersalah (tidak disengaja) Allah 

berfirman dalam QS. An-Nisa (4) ayat 92: 

 
Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 

mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan 

barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia 

memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar 

dia yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika 

mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum 

(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 

(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 

keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang 

beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si 

pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat 
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dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 

 

Rasulullah juga bersabda yang artinya:  

“Dalam diat pembunuhan tidak sengaja (tersalah) dua puluh unta 

hiqqah (anak unta yang memasuki umur empat tahun), dua puluh unta 

jaza’ah (anak unta yang sudah sempurna umurnya empat tahun dan 

memasuki tahun kelima), dua puluh unta binti makhad (anak unta betina 

yang memasuki umur dua tahun dan induknya mulai bunting), dua puluh 

unta binti labun (anak unta umur dua tahun dan memasuki umur tiga 

tahun, dan induknya sudah mempunyai air susu karena telah melahirkan 

kandungannya), dan dua puluh unta banu makhad (anak unta jantan 

yang memasuki usia dua tahun dan induknya mulai bunting). 

Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan tidak sengaja, 

Rasulullah SAW menentukan: jika anggota badan itu hanya satu, seperti 

hidung, zakar, lidah, diatnya adalah diat sempurna. Jika anggota 

badannya sepasang, seperti mata dan telinga, diatnya adalah setengah. 

Berkaitan dengan hal tersebut Rasulullah SAW bersabda: 

“Dalam memotong hidung jika pucuknya habis terdapat diat” 

“Pada lidah terdapat diat” 

“Pada zakar terdapat diat” 

“pada tulang sulbi terdapat diat” 

“pada kedua tangan terdapat diat” 

“Pada kedua kaki terdapat diat” 

“pada kedua buah pelir terdapat diat” 

“Pada kedua telinga terdapat diat” 

“Pada mata diat lima puluh unta” 

“Pada gigi diatnya lima unta” .119 

 

                                                             
119 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid  III, op-cit.hlm.300. 
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Rasulullah SAW mewajibkan diat pada setiap yang 

menghilangkan manfaat anggota badan, seperti pendengaran, 

penglihatan, dan akal. Adapun pada pelukaan (penganiayaan) Rasulullah 

SAW telah menetapkan hukuman untuk sebagian perkara dan tidak 

menetapkan pada sebagian yang lain. Beliau menjadikan ganti rugi 

melukai kepala dan muka (syajjaj) yang sampai menampakkan tulangnya 

(al-mudihah) dengan lima ekor unta, arsy (ganti rugi) pelukaan yang 

memecahkan (mematahkan) tulang (hasyimah) dengan sepuluh ekor 

unta, dan pada luka yang sampai mengenai selaput antara tulang dan otak 

(ammah) atau merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya 

terlihat (damigah) dengan sepertiga diat (satu diat adalah seratus ekor 

unta), dan menjadikan setiap luka yang sampai masuk perut atau dada 

dikenai sepertiga diat. 

Menurut kaidah (aturan) umum hukum Islam, pelukaan atau 

pemotongan yang belum ditentukan diat/arsy oleh Rasulullah (ganti rugi 

yang diwajibkan atas tindakan sewenang-wenang terhadap anggota tubuh 

manusia, tetapi tidak menghilangkan seluruh manfaatnya) maka hal itu 

diserahkan pada hakim untuk menentukan diat/arsy berdasarkan asumsi 

para pakar dan ulama. Aturan ini sudah menjadi kesepakatan (ijmak). 

Hukum Islam menetapkan dua bentuk hukuman atas 

tindak pidana tersebut, yaitu kisas atau diat dalam keadaan 

disengaja serta diat dalam keadaan tersalah. Dalam hal ini, 

hakim dilarang mengurangi, menambahi, atau mengganti kedua 

hukuman tersebut dengan hukuman yang lain sebagaimana 

penguasa juga dilarang mengampuni tindak pidana atau 

hukuman tersebut. Maka dari itu, siapa yang melakukan salah 

satu tindak pidana ini maka akan dijatuhi hukuman yang telah 

ditentukan, tanpa memandang keadaan si pelaku tindak pidana 

tersebut. 

Hukum Islam telah mengharamkan penguasa 

memberikan permaafan/pengampunan terhadap si pelaku, namun 

membolehkan korban atau ahli  warisnya memberikan pemaafan 
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kepada si pelaku. Apabila korban atau ahli waris memaafkan 

pelaku atas tindak pidana disengaja, kewajiban kisas menjadi 

gugur dan digantikan dengan membayar diat, jika pengampunan 

itu diganti dengan diat. Jika pengampunan itu diberikan secara 

cuma-cuma, hukuman diatpun menjadi batal (gugur). Batalnya 

hukuman kisas dalam tindak pidana sengaja dan diat pada 

tindak pidana tersalah mengakibatkan diperbolehkannya untuk 

menggantinya dengan hukuman takzir dengan melihat diri dan 

kondisi korban120. 

Pada dasarnya, hukuman kisas dan diat bertujuan 

untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dengan mengabaikan 

keadaan pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, hukum Islam 

tidak memperhatikan pribadi dan kondisi pelaku kecuali jika 

korban atau ahli warisnya memberikan ampunan.  

Demikianlah, tindak pidana pembunuhan dan 

pelukaan/penganiayaan menyentuh eksistensi masyarakat. 

Walaupun demikian, tindak pidana ini lebih menyentuh korban 

daripada menyentuh masyarakat . Tindak pidana ini bahkan 

tidak menyentuh masyarakat kecuali terlebih dahulu menyentuh 

korban. Apabila korban atau walinya telah mengampuni pelaku, 

tidak ada lagi sebab yang menyerukan pengabaian diri pelaku 

dan sebab untuk menyeru bersikap keras dalam menjaga 

kemaslahatan masyarakat umum. Ini karena pengaruh pidana 

berat itu hilang oleh permaafan korban sehingga pidana itu 

menjadi tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi eksistensi 

masyarakat. 

Pada realitasnya, si korban atau ahli warisnya tidak 

akan mengampuni pelaku kecuali telah benar -benar memaafkan 

pelaku atau melihat adanya manfaat material pada diat. Artinya, 

                                                             
120 Ibid. 
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alasan pengampunan si korban/walinya dapat berupa dua hal 

yaitu: 

a).  permaafan dan  

b). manfaat material yang berupa diat untuk korban atau ahli 

warisnya.  

Kedua alasan ini disyariatkan dan dihalalkan oleh 

hukum Islam. Alasannya, permaafan bermakna menghilangkan 

pertikaian dan kedengkian, sedangkan sikap mengutamakan 

pembayaran diat daripada menjatuhkan hukuman bermakna 

sikap toleransi, memaafkan, dan melemahkan rasa permusuhan. 

Tidak diragukan lagi bahwa hak korban atau walinya adalah 

agar mereka menjadi pihak pertama yang mendapat manfaat atas 

tindak pidana yang menimpa mereka setelah mereka 

menanggung penderitaan yang tidak ditanggung orang lain.  

 

 3. Tindak Pidana Takzir 

Dalam Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab pengertian takzir 

adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana 

pemberi syari’at tidak menentukan hukumannya secara tertentu.121 

Menurut Fathi ad-Duraini takzir adalah hukuman yang 

diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya 

sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam 

menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, 

berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan 

yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam katagori hudud 

dan kaffarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa 

gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta 

perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak 

pribadi.122 

                                                             
121 Dalam Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, Op-cit., hlm.579. 
122 Ibid, hlm.1771. 
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Sedangkan para fukaha mengartikan takzir dengan hukuman 

yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan 

kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang 

berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan 

mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.123 

Hukuman takzir  harus diterapkan sesuai dengan tuntutan 

kemaslahatan, dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan “takzir ini 

sangat tergantung pada tuntutan kemaslahatan”. Jarimah takzir dalam 

Ensiklopedia Hukum Islam terbagi atas dua macam:124 

1. Jarimah takzir yang ditentukan oleh syarak seperti riba, menggelapkan 

titipan orang lain, memaki-maki orang lain, suap/sogok, dan 

pelanggaran lain yang tidak diancam dengan hukuman hudud, kisas 

dan diat. 

2. Jarimah takzir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa dengan 

syarat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan 

dengan hukum Islam. 

Dalam www.hukumjenayah.com disebutkan bahwa kesalahan-

kesalahan yang termasuk dalam takzir adalah: 

a. Kesalahan-kesalahan hudud atau kisas yang tidak cukup bukti untuk 

dikenakan hukuman hudud atau kisas. 

b. Kesalahan-kesalahan khalwat. 

c. Perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketentraman masyarakat 

seperti mengumpat, menipu, berjudi, dsb.125 

Para ulama membagi tindak pidana takzir menjadi 2 bagian, 

yaitu: 

(1)  Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah SWT (segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kemaslahatan umum) dan 
                                                             

123 Dalah HA.Djazuli, Op-cit., hlm161. 
124 Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, Op-cit, hlm 414. 
125 Dalam www.hukumjenayah.com , diunduh 2 Juni 2010, 12.29 WIB. 

http://www.hukumjenayah.com/
http://www.hukumjenayah.com/
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(2)  Takzir yang berkaitan dengan hak perorangan (segala sesuatu yang 

mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia/pribadi).126 

Pentingnya pembagian jarimah takzir pada jarimah yang 

berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba adalah karena ada perbedaan 

antara keduanya yaitu: 

a. Permaafan, untuk takzir yang berkaitan dengan hak hamba permaafan 

diserahkan sepenuhnya kepada korban atau ahli warisnya, sedangkan 

ulil-Amri tidak dapat memaafkan. Sedangkan takzir yang berkaitan 

dengan hak Allah atau jamaah ada kemungkinan bagi ulil Amri untuk 

memberi permaafan bila hal itu membawa kemaslahatan, sesuai 

dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “Mintalah syafaat kepadaku 

dan Allah memberi keputusan melalui lidah Nabi-Nya sesuai dengan 

apa yang dikehendaki” (HR.Muslim dari Abu Musa al-Asy-ary). 

b. Concursus (perbarengan tindak pidana). Untuk takzir yang berkaitan 

dengan hak hamba tidak diberlakukan teori tadakhul. Jadi sanksinya 

dikomulasikan (dijumlahkan) sesuai dengan banyaknya kejahatan. 

Misalnya seorang menghina A,B,C dan D maka hukumannya adalah 

empat kali. Sedangkan dalam takzir yang berkaitan dengan hak Allah, 

maka berlaku teori tadakhul (dikenakan sekali saja). Misalnya 

seseorang melakukan pencurian berkali-kali dan baru yang ketiga 

tertangkap, maka ia hanya dikenakan satu kali potong tangan. 

c. Takzir yang berkaitan dengan hak perorangan dapat diwariskan 

kepada ahli waris korban. Adapun yang berkaitan dengan hak Allah 

tidak dapat diwariskan. 

Dalam menetapkan berbagai bentuk tindak pidana takzir ini, 

acuan yang harus dijadikan pedoman oleh pihak penguasa/pemerintah 

adalah untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan serta ketertiban 

masyarakat, di samping tidak boleh bertentangan dengan nas serta prinsip 

umum yang berlaku dalam syari’at Islam. 

                                                             
126  Dalam HA.Djazuli, Op-cit., hlm.162. 
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Diserahkannya takzir kepada kebijakan penguasa dimaksudkan 

untuk memberikan keleluasaan dan keluwesan bagi perkembangan 

kejahatan yang ada mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sehingga hukum Islam hanya menentukan jenis kejahatan yang 

pasti dan tidak bisa berubah hanya sedikit berupa hudud, kisas dan diat, 

sedangkan takzir menampung semua kejahatan selain itu. Hal demikian 

disebabkan karena hukum Islam berlaku sampai akhir jaman sehingga 

terhadap kejahatan-kejahatan baru dapat ditampung dalam tindak pidana 

takzir yang jenis maupun ancaman hukumannya sepenuhnya diserahkan 

kepada penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. 

Mengenai jenis sanksi dalam jarimah takzir dapat berupa: 

a. Nasehat 

b. Teguran 

c. Ancaman 

d. Pengucilan dalam pergaulan 

e. Pengumuman kepada umum (pencemaran nama baik si pelaku) 

f. Denda dan merampas harta 

g. Penjara 

h. Sebat (cambuk) 

i. Bunuh.127 

Ukuran dalam menentukan hukuman dalam jarimah takzir, para 

ahli fiqh berbeda-beda faham, ada yang berpendapat bahwa jenis sanksi 

pidananya diserahkan sepenuhnya kepada ijtihat penguasa/hakim, dengan 

memperhatikan semua segi dan kemaslahatannya, sedangkan sebagian 

lain berpendapat bahwa sanksi pidana takzir tidak boleh melebihi 

ukurannya dalam tindak pidana hudud. 

                                                             
127 Ibid. 
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Anwar Haryono dalam tulisannya mengatakan: “Para ahli fiqh 

berbeda-beda faham dalam menentukan ukuran penghukuman dalam 

takzir, sebagiannya berpendapat, bahwa terserah sepenuhnya kepada 

ijtihat penguasa/hakim, dengan memperhatikan segala segi keperluannya 

dan kemaslahatannya; sebagiannya lagi berpendapat, bahwa hukuman 

takzir dalam maksiat tidak boleh melebihi ukuran dalam hudud, sedang 

Maliki membolehkannya, tergantung pada macam pelanggarannya”.128 

Dengan adanya bentuk tindak pidana takzir  dalam hukum Islam 

merefleksikan adanya peluang baik bagi pembuat undang-undang 

maupun kepada hakim untuk melakukan pembaharuan atau ijtihat 

(inovasi) terhadap berbagai ketentuan mengenai tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaannya. 

Jadi ruang lingkup tindak pidana takzir itu sangat luas karena 

hukum Islam tidak memberi batasan mengenai tindak pidana ini, artinya 

setiap tindak pidana yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan belum ada 

contohnya dalam tradisi ketika Nabi Muhammad masih hidup asal bukan 

tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas serta diat dinamakan tindak 

pidana takzir dan mengenai hal itu sepenuhnya diserahkan kepada 

penguasa. 

Jimly Asshiddiqie129 menyatakan bahwa bentuk pidana takzir 

merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan pemidanaan dalam 

Al-Quran dan Al-Sunnah, khususnya terhadap bentuk-bentuk delik yang 

tidak atau belum diatur dalam kedua sumber hukum itu, tetapi 

kenyataannya memerlukan pengaturan tertentu yang bersifat pidana. Hal 

ini dimungkinkan karena ketentuan-ketentuan pidana yang secara tegas 

di atur dalam Al-Quran dan contoh-contoh Nabi, memang sangat terbatas 

kepada kenyataan empiris di zamannya. Sedangkan kebutuhan 

masyarakat dari hari ke hari semakin kompleks dan berkembang, karena 

                                                             
128 Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya, Bulan Bintang, Jakarta, 

1968, hlm.197. 
129 Jimly Asshiddiqie, Op-cit., hlm.144. 
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bentuk-bentuk atau jenis-jenis kejahatannya semakin hari juga semakin 

menjadi kompleks. Oleh karena itu adanya pidana takzir ini sebagai 

produk ijtihad para hakim dan para ahli hukum. 

Pembagian tindak pidana dalam hukum Islam berbeda 

dengan pembagian tindak pidana menurut hukum konvensional 

seperti KUHP. Seperti diketahui bahwa menurut KUHP 

pembagian tindak pidana  menjadi kejahatan dan pelanggaran 

sebagaimana terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hans de 

Doelder130, bahwa di Belanda sebelum tahun 1886 mengenal tiga 

macam pembagian tindak pidana, yaitu misdaden (kejahatan), 

van bedrijven (perbuatan salah), dan over tredingen van politie  

(pelanggaran terhadap pol isi).131 Akan tetapi sejak tahun 1886 

pembagian tersebut tidak lagi dipertahankan karena dasar -dasar 

pembagian itu tidak ada. Sehingga sejak tahun 1886 tindak 

pidana hanya di bagi menjadi dua yaitu misdrijven (kejahatan) 

dan overtredingen (pelanggaran).  

Pembagian menjadi dua golongan tindak pidana juga 

dipakai dalam KUHP Indonesia, akan tetapi berdasarkan 

berbagai kajian pembagian kepada dua golongan tersebut saat 

ini tidak bisa dipertahankan lagi sehingga dalam RUU KUHP 

tidak lagi dikenal pembagian tersebut, dan hanya dipakai istilah 

tindak pidana (strafbaar feit).  

 

                                                             
130Hasil  wawancara dan diskusi  dengan Hans de Doelder, Erasmus University Rotterdam, 

Belanda, 8 September 2009. 
131 Pembagian menjadi tiga macam tersebut ternyata mengikuti sistem hukum pidana 

Perancis yang juga membagi tindak pidana menjadi tiga macam yaitu: crimes, delits, dan 
contraventions. Pembagian tersebut didasarkan atas dua hal: 1) macamnya pengadilan yang 
mempunyai wewenang untuk memeriksanya: cour de’assises dengan juri untuk crimes, 
tribunaux correcttionnels untuk delits, dan juge de la paix untuk contraventions. 2) Macamnya 
hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana: hukuman penjara untuk crimes, hukuman penjara yang 
bersifat koreksi  (coorectionelle gevangenisstraf) atau denda untuk delits, dan hukuman 
kawalan ringan (lichte vrijheidstraf), kurungan polisi, dan denda untuk contraventions. Lihat 
pula dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Op-cit, hlm.103. 
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BAB III 

ASAS-ASAS  HUKUM PIDANA  

DALAM HUKUM ISLAM132 
 

A. Asas Legalitas (Qawa’id Usuliyyah). 

Asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan, secara 

substansial terdapat dalam hukum Islam baik di dalam Al-Quran maupun 

hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.133 

Hukum Islam menyatakan bahwa dalam penetapan tindak pidana 

harus ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamkan hukuman 

terhadapnya. Adanya nas-nas yang melarang dan mengancamkan hukuman 

terhadap suatu perbuatan itu tidak cukup untuk menghukum setiap perbuatan, 

tetapi ada syarat lain bagi orang yang melakukan perbuatan terlarang ini supaya 

bisa dihukum, yaitu nas yang melarangnya itu valid (berlaku) pada waktu 

perbuatan itu dilakukan, valid menurut tempat terjadinya tindak pidana, dan 

valid terhadap individu yang berbuat. Apabila salah satu syarat ini tidak bisa 

dipenuhi, hukuman tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.134  

Namun demikian selain mendasarkan pada nas/aturan yang telah 

ditetapkan, asas legalitas dalam Islam juga mendasarkan pada kaidah umum 

yang merupakan aturan hukum umum dalam Islam. Adapun kaidah-kaidah 

umum tersebut adalah:135 

                                                             
132 Hukum Islam (Islamic law) adalah sebuah sistem hukum yang bersumber dari doktrin 

agama (firman Allah dan sabda nabi) yang merupakan hasil perumusan para pakar sejak 
periode awal Islam hingga periode sekarang, Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit, 
Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, Tiara Wacana, 
yogyakarta, 2008, hlm.115. 

133 Menurut Martadha Muntahhari tujuan hukum Islam yang baik adalah: a) harus 
mencegah seseorang dari berbuat maksiat; b)batas tertinggi dan terendah suatu 
hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat; c) 
memberikan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana bukan berarti 
membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya; d) hukuman 
adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu 
maksiat. Martadha Muthahhari, Islam dan Tantangan Zaman, Pustaka Hidayah, 
Bandung,1996,hal. 25 

134 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I, PT.Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm.131.  
135 Ibid., hlm.134-135. 
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1. “Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada 

nas (ketentuan)”. 

Maksudnya setiap perbuatan mukallaf (bekwaam) tidak dapat dikatakan 

terlarang sebelum adanya nas (ketentuan) yang melarangnya dan pelakunya 

mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan tersebut atau 

meninggalkannya sehingga ada nas yang melarangnya. 

2. “Dasar segala sesuatu adalah dibolehkan/mubah”. 

Maksudnya, semua perbuatan atau sikap tidak berbuat dibolehkan dengan 

kebolehan yang asli (yakni bukan kebolehan yang dinyatakan oeh 

dinyatakan oleh syarak). Jadi, selama belum ada nas yang melarang, tidak 

ada tuntutan terhadap orang yang berbuat atau tidak berbuat. 

3. “Menurut syarak, tidak ada pembebanan suatu hukum kecuali terhadap 

seseorang mukalaf yang berkemampuan untuk memahami dalil-dalil 

pembebanan dan untuk melaksanakan hukum tersebut. Pekerjaan yang 

dibebankan hanyalah pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi 

serta diketahui oleh mukallaf sehingga dapat mendorong dirinya untuk 

memperbuatnya”. 

Aturan pokok tersebut sama-sama mengarah kepada satu pengertian, 

suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai tindak 

pidana kecuali ada nas (ketentuan) yang jelas serta melarang perbuatan dan 

sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nas yang demikian sifatnya, 

tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. 

Karena itu, suatu perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup 

dipandang sebagai tindak pidana hanya karena dilarang, tetapi juga harus 

dinyatakan hukumannya, baik hukuman had maupun hukuman takzir. 

Kesimpulan pernyataan tersebut bahwa aturan-aturan pokok hukum Islam telah 

menetapkan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali 

setelah adanya nas (ketentuan). 

Berdasarkan kaidah tersebut maka secara implisit terkandung 

makna di anutnya asas legalitas dalam hukum Islam. Sejalan  dengan  kaidah 

tersebut maka A. Hanafi dalam bukunya menyebutkan:  
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“Bahwa salah satu aturan pokok yang sangat penting dalam syariat 

Islam ialah aturan yang berbunyi: "sebelum ada nas (ketentuan) 

tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat". 

Dengan perkataan lain, perbuatan seseorang yang cakap tidak 

mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada nas (ketentuan) yang 

melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan 

perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada  nas yang 

melarangnya”.136 

Jadi menurut hukum Islam sesuatu perbuatan atau sikap tidak 

berbuat tidak boleh dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) kecuali 

karena adanya nas (ketentuan) yang jelas dan yang melarang perbuatan dan 

sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nas yang demikian sifatnya 

maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. 

Sedangkan H.A. Djazuli berpendapat bahwa hukuman  itu  harus  

mempunyai dasar,  baik  dari  Al-Qur'an, hadis, atau lembaga legislatif yang  

mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus takzir.137 

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa 

menurut kaidah hukum Islam "tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada nas 

yang terlebih dahulu disiarkan atau diundangkan kepada masyarakat". 

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang berhubungan dengan asas 

legalitas. Allah SWT tidak menjatuhkan suatu siksa atas umat manusia 

kecuali sudah ada penjelasan dan pemberitahuan melalui rasul-rasulNya, dan 

beban (kewajiban) yang diberikan kepada mereka, yakni perkara yang 

disanggupi, sebagaimana tampak dalam firman Allah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
                                                             

136 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jilid I, Biro Kemahasiswaan IAIN Sunan 
Kalijaga, Jogjakarta, 1966, hal.59. 

137 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.25. 
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a. Al-Qur’an  Surat al-lsra' (Q.S.17 ayat 15) 

 
 Artinya: "Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), 

maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya 

sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia 

tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang 

berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan 

mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. 

b. .  Al-Qur’an   Surat al-Qasas (QS.28) ayat 59: 

 
 artinya: Dan Tuhanmu tidak akan  membinasakan kota-kota, sebelum Dia 

mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami 

kepada mereka dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota, 

kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. 

c.   Al-Qur’an Surat al-An'am (QS.6 ayat 19) 
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artinya: Katakanlah:  " siapakah yang lebih kuat  

persaksiannya?", Katakanlah: "Allah", Dia menjadi saksi antara aku dan 

kamu. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku 

memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-

Qur'an (kepadanya)". 

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas maka asas legalitas 

adalah sesuai dengan jiwa ayat-ayat tersebut. Jadi menurut ketentuan hukum 

Islam tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali setelah ada 

penjelasan dan pemberitahuan yang terdapat dalam aturan hukum 

terlebih dahulu. 

Dalam hukum Islam semua ketentuan hukum telah terdapat dalam 

Al-Qur'an dan sunah Rasul yang berlaku sampai akhir zaman, oleh karena itu 

hukum Islam telah mengakomodasi semua perbuatan yang dianggap sebagai 

maksiat, bahkan untuk tindak-tindak pidana yang akan datang (belum pernah 

terjadi dimasa turunnya Al-Qur'an maupun dimasa kepemimpinan Nabi 

Muhammad SAW).138 

Asas legalitas sebagai asas dasar dalam penegakan hukum pidana 

berarti mendapat tempat yang sangat penting dalam hukum Islam, karena 

hal itu menurut Anwar Haryono menjadi ukuran keadilan dan jaminan 

adanya kepastian hukum.139 

Namun demikian asas legalitas menurut hukum Islam tidak diterapkan 

secara absolud/kaku terbukti dengan adanya hadis-hadis Nabi Muhammad: 

1. Hadis Dari Anas berkata: “Tidaklah sesuatu perkara yang di dalamnya 

terdapat kisas diajukan kepada Rasulullah SAW, kecuali beliau SAW 

memerintahkan untuk memberi maaf”. 

2. Dalam Hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah juga meriwayatkan, bahwa 

Nabi Muhammad SAW, mengatakan: “Hindarlah hukuman hadd dari 

                                                             
138 Menurut hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT 
dengan hukuman hudud atau takzir. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,  PT Kharisma 
Ilmu, Bogor, 2007, hal.87. 

139 Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya, Bulan Bintang, Jakarta, 
1968, hal.156. 
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kaum muslimin, selama masih mungkin. Jika ada dasar untuk 

melepasnya seseorang dari hukuman, maka biarkanlah dia terbebaskan. 

Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberi ampun daripada keliru 

dalam memberi hukuman”140. 

3. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidaklah 

seseorang memaafkan dari suatu kedzaliman, kecuali Allah akan 

menambahkannya kemuliaan”. 

Berdasarkan hadis-hadis di atas dapat diketahui bahwa asas legaitas 

tidak diterapkan secara kaku, hal ini juga terlihat dari penerapan asas legalitas 

menurut hukum Islam yang berbeda-beda tergantung pada jenis tindak 

pidananya, baik dalam tindak pidana hudud, kisas-diat maupun takzir. 

Pada tindak pidana hudud penerapan asas legalitas diterapkan secara 

teliti dan cermat. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam tujuh macam tindak 

pidana hudud yaitu: tindak pidana zina, qazaf (menduh orang lain menuduh 

zina), meminum minuman keras, tindak pidana pencurian, tindak pidana 

hirabah (gangguan keamanan),  tindak pidana murtad, dan tindak pidana 

pemberontakan/ subversi (al-bagy).  

Penerapan asas legalitas dalam tindak pidana takzir berbeda dengan 

penerapan asas legalitas pada tindak pidana hudud atau tindak pidana kisas 

dan diat. Penerapan asas legalitas pada tindak pidana takzir diperlonggar 

sampai batas tertentu. Kelonggaran dalam tindak pidana ini terdapat baik 

dalam segi bentuk tindak pidananya maupun segi hukumannya (sanksinya).   

Karena dalam tindak pidana takzir  bentuk tindak pidananya yang memiliki 

sifat-sifat tertentu tidak memerlukan ketentuan tersendiri yang menyatakan 

sebagai tindak pidana, tetapi cukup menyatakannya dengan nas dan cara 

yang bersifat umum. Hukuman takzir dijatuhkan atas perbuatan yang 

membahayakan kemaslahatan individu, masyarakat, atau ketertiban umum.  

 

 

                                                             
140 Ibid, hlm.19. 
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B.  Asas Personal (Pertanggungjawaban Pidana Bersifat Pribadi/ 

Syakhsiyyatul’uqubah) 

Prinsip ini mengandung nilai perlindungan terhadap 

individu karena menurut hukum Islam seseorang tidak 

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, 

bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persaudaraan 

antara keduanya, jadi hanya orang yang bersalah sajalah yang bisa 

dipidana. Prinsip ini di dasarkan pada Al -Qur’an yaitu: 

 

1. Al-Qur’an Surat Al-An’am (6) ayat 164 

 
artinya: ”Katakanlah apakah akan mencari tuhan selain Allah , 

padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu . Dan tidaklah 

seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali 

kepada dirinya sendiri; dan seseorang yang berdosa tidak akan 

memikul dosa orang lain.  Kemudian kepada tuhanmulah kamu 

kemabali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu 

perselisihkan”. 

2. Al-Quran Surat Al-Najm (QS.53) ayat 38 dan 39. 

 

 
Artinya: …… dan bahwasanya seseorang yang berdosa tidak 

akan memikiul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang 
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manusia tiadalah memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya. 

3. Al-Quran Surat Fatir (35) Ayat 18 

 
Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk 

memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun 

meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang 

dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab 

Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya, dan mereka mendirikan 

sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya 

ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah 

kembali(mu). 

 

Selain dasar dari Al-Qur-an dalam hadis Nabi Muhammad 

SAW sebagai sumber hukum ke dua setelah Al -Quran juga 

menyebutkan:  

“Barang siapa berbuat pelanggaran haruslah dosanya  

dipikulnya sendiri. Seorang bapa tidak menanggung dosa 

anaknya, dan kebalikannya begitu juga, yakni seorang 

anak tidak menanggung dosa ayahnya”. (HR. Ahmad Ibnu 

Majah dan Tirmizi). 

 

Prinsip ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi, bahwa beliau 

bersabda: “Sesungguhnya, dia (si anak) tidak dikenai hukuman 
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karena kejahatanmu (Abu Ramtsah) dan kamu tidak dihukum karena 

kejahatannya”. 

Berdasarkan hal di atas Anwar Haryono141 menyatakan bahwa 

tanggungjawab pidana dalam hukum Islam adalah bersifat individual  dan 

tidak kolektif. Prinsip pertanggungan jawab individual adalah salah satu hasil 

terbesar yang dicapai oleh ajaran hukum Islam sejak kemunculannya, karena 

hal ini merupakan perubahan besar dari prinsip pertanggunganjawaban 

kolektif yang berlaku dalam masyarakat arab Pra Islam, bahkan juga di 

masyarakat-masyarakat primitif lainnya. 

Sependapat dengan hal di atas dikatakan oleh Ahmad Hanafi 

bahwa: 

..............hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban pidana 

ditentukan oleh sifat “ke-seorangan hukuman” yang merupakan 

salah satu prinsip dalam syariat Islam, dimana seseorang tidak 

bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah (tindak pidana) yang 

telah diperbuatnya sendiri, dan bagaimanapun juga tidak 

bertanggungjawab atas perbuatan jarimah orang lain, walaupun 

dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara keduanya. 

Senada dengan pendapat di atas Abdurrahman I.Doi mengomentari 

bahwa “tanggungjawab pidana yang dilakukan dibebankan kepada pelaku 

kejahatan itu sendiri. Ayah, ibu, atau saudara atau kerabatnya yang lain tak 

dapat mengambil alih/menjalankan hukuman karena kejahatan yang 

dilakukan sebagaimana yang telah terjadi pada masa jahiliyah sebelum 

Islam.142 

Rasulullah SAW juga pernah memutuskan bahwa suatu tindak 

penganiayaan tidak dapat menjadi tanggungan orang lain, tindakan seorang 

bapak tidak menjadi tanggungan anaknya dan tindakan anaknya tidak menjadi 

                                                             
141 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Bulan Bintang, Jakarta, 

1968, hal.155. 
142 Abdur-rahman I.Doi, Shari’ah The Islamic law, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, 

Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.16. 
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tanggungan bapaknya. Maksudnya dia tidak dihukum karena perbuatan orang 

lain dan memikul dosa orang lain.143 

Juga di dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa hukuman 

menurut hukum Islam hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena 

pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya. Orang lain 

tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang.144 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui dalam hukum pidana 

Islam dikenal prinsip pertanggungjawaban pribadi, dan hal ini menjadi 

prinsip dasar dalam pemidanaan menurut hukum Islam. 

Sekalipun dalam hukum Islam prinsip pertanggungjawaban bersifat 

pribadi, akan tetapi asas tersebut tidak berlaku secara kaku dan absolud 

artinya ada perkecualian terhadap hal tersebut. Yaitu ada tanggungjawab yang 

dapat dibebankan/dipikulkan kepada keluarga/ahli warisnya  (‘aqilah) yaitu 

dalam hal pembayaran diat atas tindak pidana pembunuhan semi sengaja dan 

pembunuhan tidak sengaja. Dalam hal demikian maka pelaku dan kerabatnya 

secara bersama-sama bertanggungjawab untuk membayar diat (hutang darah) 

atau kerusakan fisik yang diakibatkan oleh kejahatannya. 

Menurut Abdul Qadir Audah145 bahwa pengecualian ini bertujuan 

untuk mewujudkan keadilan mutlak, sama dengan tujuan yang mendasari 

prinsip personal, karena apabila prinsip keseorangan hukuman diterapkan 

dalam pembayaran diat pada kasus pembunuhan semi sengaja dan 

pembunuhan tersalah, maka keadilan mutlak mustahil diwujudkan, tetapi 

justru akan menyebabkan kelaliman. 146 Menaggung diat bersama-sama sudah 

populer di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang, dan perbuatan ini 

dianggap sebagai salah satu akhlak yang mulia. 

                                                             
143 Dalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Fatwa-Fatwa Rasululah SAW Dalam Masalah 

Pembunuhan,  Op-Cit, hlm.868. 
144 Ensiklopedi Hukum Islam, Op-Cit, hlm.1872. 
145 Ibid, hlm.68. 
146 Ada sebagian fukaha yang menganggap bahwa pembebanan diat kepada ahli waris 

(aqilah) bukan suatu pengecualian atas prinsip personal. Pemberian dari Aqilah hanya bersifat 
menghibur dan bukan sebuah keharusan bagi mereka untuk menaggung dosa pelaku. 
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Dalam sebuah hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh 

Abu Hurairah, sbb: 

“Telah berkelahi dua orang perempuan dari Hudzail, yaitu 

seorang melempar yang lain dengan batu lalu mati dia dan 

anaknya yang ada dalam perutnya, lalu mereka berperkara kepada 

Rasulullah SAW, maka Rasulullah memutuskan bahwa diyat anak 

dalam perut itu seorang hamba laki-laki dan ia putuskan diyat 

perempuan itu wajib atas ashabahnya, dan ia wariskan kepada 

anaknya dan orang beserta mereka.147 

Berdasarkan Hadis di atas maka dapat diketahui bahwa dalam perkara 

pembunuhan Rasulullah memutuskan kepada si pembunuh atau ashabahnya 

diwajibkan membayar diyat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

yang diserahkan kepada ahli waris korban pembunuhan tersebut. 

Jadi dalam hal ini diyat bukan saja diwajibkan kepada pelaku tetapi 

juga kepada ahli waris si pelaku. Hal yang sama juga diterapkan terhadap 

tindak pidana qisas yang dimaafkan maka pelaku atau ahli warisnya 

berkewajiban membayar diat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 

bersama. Jadi kewajiban untuk membayar kerugian dan diat bukan hanya 

dibebankan kepada pelaku tetapi juga keluarganya. 

Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali Tirmidzi 

Artinya: Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa 

sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan supaya ahli waris 

ashabah dari seorang perempuan, membayar dendanya 

(perempuan itu dan mereka tidakmewarisi dari pusaka)nya 

melainkan sisa (setelah dibagi) oleh ahli warisnya (yang 

mempunyai bagian-bagian tertentu dan jika perempuan itu 

                                                             
147 Dalam A.Hassan, Tarjamah Bulughul Maraam, Op-Cit, hlm.618. 
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terbunuh, maka dendanya (dibagi) diantara ahli warisnya dan 

mereka itu yang berhak membunuh terhadap si pembunuhnya.148 

Demikian juga Hadis Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa’i yang 

menyatakan bahwa diat menjadi tanggungan setiap yang ada hubungannya 

dengan pembunuh. Adapun isi hadis tersebut artinya: 

Dan Jabir meriwayatkan, katanya: Rasulllah SAW pernah 

menentukan, bahwa diat (pembunuhan karena keliru) itu menjadi tanggungan 

setiap (yang ada hubungannya dengan) pembunuh kemudian ia menetapkan, 

bahwa tidak halal mengangkat maula-maula seorang muslim tanpa seizinnya. 

Selaras dengan pendapat di atas Anwar Haryono menyatakan: 

Sekalipun dalam Hukum Islam prinsip pertanggungjawaban 

pidana bersifat individual namun kepentingan kollektivitas dalam 

pengertian terbatas, yakni keluarga yang bersangkutan, tidak 

diabaikan sama sekali; keluarga si pelaku tindak pidana mendapat 

kesempatan untuk memberikan ganti kerugian kalau itu diperlukan 

dan keluarga si korban tindak pidana senantiasa mendapat 

kesempatan untuk memberikan maaf kepada si pelaku yang 

bersangkutan, kalau keadaannya memungkinkan dibukanya 

kesempatan yang demikian itu.149 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat diketahui sekalipun 

dalam hal diat dan pengembalian atas kerusakan dapat dipikulkan kepada 

keluarga pelaku kejahatan, namun prinsip pertanggungjawaban pidana dalam 

hukum Islam adalah bersifat pribadi. 

Prinsip pertanggungjawaban pribadi ini menjadi salah satu ciri dari 

konsepsi reformist hukum pidana. Menurut Marc Ancel seorang tokoh dari 

aliran ini menyatakan bahwa pertanggungan jawab yang didasarkan pada 

kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses 

                                                             
148 Dalam Terjemahan Naulil Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum), Jilid V, Penerjemah 

Mu’ammal Hamidy, Imron, dan Umar Fanany, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, hlm.2509. 
149 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, op-cit. hlm.155. 
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penyesuaian sosial (the main driving force of the process of social 

readaptation).150 

Diakui olehnya bahwa masalah determenisme dan indetermenisme 

merupakan problem filosofis yang berada di luar ruang lingkup kebijakan 

pidana dan hukum pidana. Akan tetapi ditegaskan bahwa kebijakan pidana 

yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu dan 

masyarakat tentang pertanggungjawaban yang bersifat perorangan.151 

Pertanggungjawaban pribadi menurut Marc Ancel menekankan pada 

perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu merangsang 

ide tanggungjawab/kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain 

dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial.152 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Islam bersifat pribadi, namun 

demikian asas ini tidak berlaku secara kaku, karena hukum Islam juga 

mengenal pertanggungjawaban kolektif dalam pengertian terbatas, yakni 

dalam tindak pidana kisas/diyat jika korban atau ahli warisnya memafkan 

perbuatan pelaku maka pelaku atau ahli warisnya berkewajiban membayar 

sejumlah diat yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. 

 

C. Asas Culpabilitas  (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan) 

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) sebagai asas 

kemanusiaan juga menjadi asas utama dalam hukum Islam. Menurut hukum 

Islam setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum153  yang harus 

dipenuhi, bahwa selain harus memenuhi unsur formal (ar-rukn asy-syar’i) 

yaitu harus ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam 

dengan hukuman, juga harus ada unsur material (ar-rukn al-maddi) yaitu 

                                                             
150 Marc Ancel dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum 

Pidana, Op-Cit, hlm.38. 
151 Ibid. 
152 Ibid, hlm.38-39. 
153 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I, PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hal.129. 
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melakukan perbuatan atau sikap tidak berbuat yang membentuk tindak 

pidana, selain itu pelaku harus orang yang mukalaf, artinya dia mampu 

bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya atau unsur moral 

(ar-rukn al-adabi).  

Di dalam hukum Islam terdapat aturan pokok bahwa “Menurut 

syarak, tidak ada pembebanan suatu hukum kecuali terhadap seorang mukalaf 

yang berkemampuan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk 

melaksanakan hukum tersebut. Pekerjaan yang dibebankan hanyalah 

pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh 

mukallaf sehingga dapat mendorong dirinya untuk memperbuatnya”.154  

Aturan pokok tersebut bertujuan untuk menjelaskan persyaratan dari 

pelaksanaan suatu putusan hukum yang harus dipenuhi oleh seorang mukallaf 

dan perbuatan yang diperintahkan. Ada dua syarat yang harus terdapat pada 

diri seorang mukallaf untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu: 

1.  Si mukalaf harus sanggup memahami dalil taklifi, yaitu nas-nas 

(ketentuan) syarak yang berisi hukum taklifi (tuntutan-tuntutan, seperti 

suruhan, larangan, dan sebagainya) karena orang yang tidak memiliki 

kesanggupan untuk memahami (gangguan mental, misalnya) bagaimana 

mungkin bisa melaksanakan pembebanan atas dirinya. 

2. Si mukalaf dianggap patut dan pantas dimintai pertanggungjawaban dan 

dijatuhi hukuman. Adapun perbuatan yang dibebankan itu harus 

memenuhi beberapa persyaratan sbb: 

a. Hukum/perintah perbuatan itu mungkin dilaksanakan dan juga tidak 

berlaku untuk suatu pembebanan hukum yang mustahil untuk 

dilaksanakan. 

b. Suatu hukum berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf dalam 

hal memperbuat atau meninggalkannya. Jika hukum tidak ada kriteria 

seperti itu, sebuah pembebanan hukum menjadi tidak sah. 

c. Hukum/perintah harus terlebih dahulu dipahami secara sempurna oleh 

seorang mukallaf untuk kemudian dilaksanakan. 
                                                             

154 Ibid,  hal.135. 
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Yang dimaksud dengan pemahaman secara sempurna adalah sbb: 

- Memahami hukum-hukum taklifi. Hal ini dapat terjadi bila hukum 

tersebut diundangkan dan siarkan kepada orang banyak. Orang yang 

tidak mengetahui adanya perintah atau larangan tentu tidak akan 

bertindak sesuai dengan perintah dan larangan tersebut. Penerapan 

aturan ini atas suatu tindak pidana bermakna bahwa tidak ada suatu 

tindak pidana tanpa ada nas (ketentuan) terlebih dahulu yang disiarkan 

dan diundangkan kepada orang banyak. 

- Dalam ketentuan hukum itu sendiri terdapat faktor-faktor yang 

mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat.. Hal ini berarti 

seorang mukallaf harus mengetahui dirinya akan dikenai hukuman bila 

tidak berbuat. Penerapan syarat ini berarti suatu nas tentang perbuatan 

tindak pidana berisi ketentuan tentang hukumnya.155 

Sejalan dengan pendapat di atas dalam Ensiklopedi  Hukum Islam 

disebutkan bahwa orang yang dimintai pertanggungjawaban atas 

perbuatannya adalah: "Hanya orang yang bisa diberi taklif 

(pembebanan) yang mempunyai kesanggupan untuk mengerjakan dan 

memahami dalil taklif”.  Dan juga "hanya pekerjaan yang dibebankanlah 

yang mungkin dilakukan dan disanggupi serta diketahui oleh 

mukallaf sedemikian rupa sehingga bisa mendorongnya untuk 

melakukan pekerjaan itu”.156  

Menurut A. Hanafi faktor yang mengakibatkan adanya 

pertanggungjawaban pidana ialah perbuatan maksiat, yakni perbuatan 

melawan hukum, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syariat. 

Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya 

pertanggungjawaban pidana, namun masih diperlukan dua syarat bersama-

sama yaitu: ”mengetahui (idrak) dan ”pilihan” (ichtiyar). Kalau salah satu 

syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana157. 

                                                             
155 Ibid, hlm.135-136. 
156 Ibid, hlm.129. 
157 A.Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jilid I, Biro Kemahasiswaan IAIN Sunan 

Kalijaga, Jogjakarta, 1966, hlm.162. 
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Menurut hukum Islam suatu perintah atau larangan merupakan beban-

beban (taklif) syariat. Karena itu, taklif hanya dibebankan kepada setiap 

orang yang berakal sehat dan memahami taklif (pembebanan hukum) 

tersebut. Taklif adalah panggilan atau sesuatu yang dikomunikasikan 

(khitab). Orang yang mampu memahami panggilan panggilan (asl khitab), 

tetapi tidak memahami perinciannya, apakah itu adalah larangan atau 

perintah, mendatangkan pahala atau hukuman, maka orang tersebut seperti 

orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan 

hal-hal apa saja yang baik dan buruk), karena itu mereka tidak diberi 

taklif.158 

Dalam hukum Islam untuk menentukan ada tidaknya perbuatan 

melawan hukum, unsur niat seseorang sangat penting artinya, sebagaimana 

bunyi Hadis yang diterima dar Umar bin al-Khattab: ”Sesungguhnya 

pekerjaan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap manusia 

memperoleh balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan”.159 

Asas culpabilitas di dalam Al-Quran antara lain secara implisit 

terdapat dalam:  

1. Surat al-Baqarah (QS. 2 ayat 286) 

 
artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
                                                             

158 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, op-cit, hlm.129. 
159 Dalam Maftuh Ahnan, Mutiara Hadis Shahih Bukhari, Bintang Pelajar, Surabaya, 1986, 

hlm 11. 
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hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 

bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. 

Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 

Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."  

 

2. Surat Al-Ahzab (33) ayat 5:  

 
Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka 

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak 

ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang 

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang 

Sejalan  dengan prinsip tersebut Hasanudin160  berpendapat: 

“karena menurut aturan pokok, hukuman dijatuhkan atas perbuatan 

sengaja, dan hukuman atas keliru hanya sebagai pengecualian, maka 

kelanjutannya ialah bahwa setiap jarimah yang dikerjakan dengan sengaja 

maka dikenakan hukuman, tetapi apabila dikerjakan karena keliru, maka 

tidak dikenakan hukuman, selama syarak tidak menentukan hukuman bagi 

orang yang mengerjakan karena keliru, seperti halnya pada pembunuhan 

dan penganiayaan, karena kedua jarimah ini dilarang terjadinya, baik 

dalam keadaan sengaja ataupun dalam keadaan keliru”. 

                                                             
160 Hasil  diskusi dengan Hasanudin,  Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta, 13 Juli 2010. 
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Jadi berdasarkan perdapat di atas hanya tindak pidana yang 

dilakukan dengan sengaja saja yang dapat dipidana sedangkan terhadap 

kekeliruan tidak dipidana sebelum ada nas yang menyatakan dengan tegas 

bahwa melakukan perbuatan karena keliru dipidana. 

Prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan atas kesalahan 

juga tercermin dalam ketentuan bahwa menurut hukum Islam 

pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena 2 hal yaitu: 

1. Hal  yang  berkaitan  dengan   perbuatan   (alasan pembenar); Yang 

termasuk dalam alasan penghapus pidana yang berkaitan dengan 

perbuatan menurut A.Hanafi adalah: 

a. Pembelaan yang sah; 

b. Pengajaran; 

c. Pengobatan; 

d. Permainan olah raga; 

e. Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta; 

f. Memakai wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak  yang 

berwajib   (melaksanakan   perintah jabatan. pen). 

2. Hal yang berkaitan dengan keadaan diri pembuat  (alasan pemaaf), 

antara lain: 

a. terpaksa; 

b. mabuk; 

c. gila; 

d. belum dewasa.161  

 

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan pembuat sebenarnya 

merupakan suatu tindak pidana dan seharusnya dipidana akan tetapi 

hukum Islam menghapuskan sanksi pidananya disebabkan oleh kondisi si 

pembuat pada saat melakukan tindak pidana. 

Alasan penghapus pidana menurut hukum Islam juga tercermin 

dalam ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis Nabi yang antara lain 

                                                             
161 Hasil  diskusi dengan Hasanudin,  Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta, 13 Juli 2010. 
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Hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan At-tirmidzi, Nabi 

Muhammad SAW bersabda artinya: Dimaafkan dosa tiga orang berikut 

ini: Orang gila sampai dia waras, orang tidur sampai bangun, dan anak 

kecil sampai mimpi bersenggama (Hadis Riwayatat Ahmad, Abu Daud, 

dan At-Tirmidzi).162    

Sesuai  dengan bunyi Hadist di atas  Ali  bin  Abi Thalib pernah 

berkata kepada Umar bin Khattab: "Apakah engkau tahu bahwa tidaklah 

dicatat  perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut 

tanggungjawaban atas apa yang dilakukan, karena hal berikut: 

1. Orang yang gila sampai dia sadar; 

2. anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan 

3. orang yang tidur sampai dia bangun (Hadis Riwayat Imam Bukhari).163 

Abdurrahman I.Doi mengatakan bahwa seorang anak tak akan 

dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak 

ada tanggungjawab hukum atas seorang yang berusia berapapun sampai ia 

mencapai umur puber. Qodhi (hakim) hanya akan tetap berhak untuk 

menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya 

yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari 

membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.164 

Dalam hukum Islam terhadap perbuatan karena keliru, lupa dan 

karena terpaksa juga merupakan alasan penghapus pidana, sesuai dengan 

hadis yang artinya: Terangkat dari umatku keliru, lupa dan apa yang 

dikerjakan oleh karena mereka terpaksa”. 

Selain merupakan alasan penghapus pidana ketiga alasan tersebut 

juga menjadi alasan penghapus dosa, jadi dihadapan Allah SWT tidak ada 

pertanggungjawaban di akherat kelak, hal ini sesuai dengan teori Jawabir 

(penebus) bahwa keberadaan ‘uqubat sebagai fungsi jawabir, adalah 

karena ‘uqubat dapat menebus sanksi akherat. Sanksi akherat bagi seorang 

muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan oleh negara di dunia. 
                                                             

162 Dalam Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 10, PT.Alma’arif, Bandung, 1987,  hlm.29 
163 Dalam Abdur-Rahman I.Doi, Shari’ah The Islamic Law, Tindak Pidana Dalam Syariat 

Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.15. 
164Ibid, hlm.15. 
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Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari ‘Ubadah bin 

Shamit ra berkata: 

Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis dan beliau 

bersabda, “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan 

Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, kemudian 

beliau membaca keseluruhan ayat tersebut. “Barangsiapa 

diantara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, 

dan barang siapa mendapatkan hal itu sesuatu maka sanksinya 

adalah kifarat (denda) baginya, dan barangsiapa mendapatkan 

hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin 

mengampuni atau mungkin mengazab”.165  

Dari kajian mengenai asas culpabilitas dalam hukum Islam maka 

dapat disingkat sbb: Hukum Islam menganut asas culpabalitas sebagai 

asas yang fundamental yang tercermin dalam aturan hukum Islam baik 

yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Pada prinsipnya menurut 

hukum Islam hanya orang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat 

dipidana (dihukum), dan terhadap orang yang dianggap tidak mampu 

bertanggungjawab dapat dikenakan pengurangan hukuman berupa pidana 

takzir yang disesuaikan dengan kemaslahatan baik bagi pelaku, korban 

maupun masyarakat. 

Pada prinsipnya orang yang dapat dipidana adalah orang yang 

melakukan perbuatan dengan sengaja, pemidanaan terhadap tindak pidana 

yang dilakukan karena keliru (kealpaannya) hanya bersifat eksepsional 

selama syarak menentukan demikian. 

 

D. Asas Fleksibilitas/Elastisitas dan Modifikasi Pemidanaan. 

Dalam asas ini pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana 

harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, dan ini 

berarti harus ada kelonggaran bagi hakim dalam memilih sanksi pidananya 

                                                             
165 Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da’ur, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian 

Dalam Islam, Pustaka Thariqul Izzah,  Bogor, 2004, hlm.6. 
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maupun berat ringannya sanksi tersebut dan harus ada kemungkinan 

modifikasi pidana dalam pelaksanaannya sehingga dalam asas ini 

terkandung nilai kemanusiaan. 

Hukum Islam sesungguhnya bukan merupakan suatu sistem hukum 

yang kejam dan tidak manusawi, karena di dalamnya juga terkandung 

perhatian bukan saja pada masyarakat tetapi juga pada pelaku tindak 

pidana dan bahkan korban kejahatan. Semua mendapat perhatian dalam 

ketentuan hukum Islam sehingga prinsip fleksibilitas/elastisitas dan 

modifikasi pemidanaan juga tercermin di dalamnya.  

Adapun asas fleksibiltas/elastisitas dan modifikasi pemidanaan 

yang terdapat dalam hukum Islam, terdapat dalam tindak pidana hudud, 

tindak pidana qisas/diyat dan tindak pidana takzir. 

Tindak pidana hudud menurut A.Hanafi ialah jarimah yang 

diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan 

macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Dengan demikian 

maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas 

tertinggi. Pengertian hak Allah SWT ialah bahwa hukuman tersebut tidak 

bisa dihapuskan baik oleh perorangan (yang menjadi korban tindak 

pidana) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.166  

Sekalipun dalam tindak pidana hudud penguasa maupun hakim 

tidak boleh merubah atau mengampuni, namun dalam hal-hal tertentu 

dimungkinkan adanya permaafan dalam hal perkaranya belum sampai di 

pengadilan. Mengenai bolehnya permaafan sebelum kasusnya sampai di 

pengadilan juga terdapat dalam satu riwayat diterangkan bahwa Zubair bin 

Awwam (sahabat yang masuk Islam pada periode Mekkah) pernah 

menangkap seorang pencuri lalu hendak mengampuninya. Kata orang 

kepadanya: 

“Ampunilah dia sebelum kasusnya sampai kepada pengadilan, 

zubair berkata, memang, apabila sudah sampai kepada 

                                                             
166 Ahmad Hanafi, Op-cit, hlm.7. 
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pengadilan, Allah bakal melaknat si pemberi ampun dan yang 

diberi ampun” (HR. At-Tabrani).167 

Senada dengan bunyi hadis di atas Abu Daud, An-Nasa’i dan Al-

hakim menganggap shahih hadis yang diriwayatkan oleh Amar bin 

Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda sbb: 

“Saling memaafkanlah kamu atas hukuman-hukuman yang masih berada 

di tangan kalian. Manakala perkaranya telah sampai ke tanganku, maka 

pelaksanaan hukuman itu adalah wajib”.168 

Hal demikian seperti dalam Hadis Riwayat At-Tabrani dari Urwah 

bin Az-Zubair, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Lakukanlah syafaat 

(terhadap terpidana) sebelum kasusnya sampai kepada hakim (penguasa). 

Jika kasusnya telah sampai ke tangan penguasa, lalu ia (korban) memberi 

maaf (syafaat), maka Allah tidak akan memaafkannya” (Hadis Riwayat 

At-Tabrani dari Urwah bin Az-Zubair). 

Juga hadis riwayat Bukhari yang menyatakan Nabi Muhammad 

SAW yang memberikan ketentuan yang artinya sbb: “Hindarkanlah 

memberikan hukuman hadd sejauh yang engkau dapat lakukan, bila 

terdapat adanya keraguan”. (HR.Bukhari). 

Dalam Hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah juga meriwayatkan, 

bahwa Nabi Muhammad SAW, mengatakan: 

“Hindarlah hukuman hadd dari kaum muslimin, selama masih 

mungkin. Jika ada dasar untuk melepasnya seseorang dari hukuman, 

maka biarkanlah dia terbebaskan. Seorang hakim lebih baik keliru dalam 

memberi ampun daripada keliru dalam memberi hukuman”169. 

Jadi dalam hukum Islam tidak mudah menerapkan ketentuan 

hukuman hadd karena jika ada keraguan sedikit saja, maka hakim 

hendaknya menghindarkan diri dari menjatuhkan hukuman hadd dan jika 

                                                             
167 Ibid, hlm.412. 
168 Dalam Sayyid Sabiq, Jilid 9, Op-cit., hlm.17. 
169 Ibid, hlm.19. 
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buktinya meragukan maka dalam tindak pidana seperti pencurian boleh 

tetap menjatuhkan hukuman takzir yang lebih ringan. 

Diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam penerapan hukuman 

hadd, karena hadd merupakan salah satu bentuk hukuman yang menyakiti 

badan seseorang sekaligus menghilangkan kehormatan seseorang. Oleh 

karena itu hukuman tersebut hanya boleh dilaksanakan atas dasar haq, dan 

hal demikian harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak 

meragukan. 

Dari hadis-hadis di atas juga dapat ditarik makna bahwa hakim 

maupun kepala negara diperkenankan memberikan syafaat (pengampunan) 

kepada orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

hukuman had apabila perkaranya sudah diangkat ke meja hijau. Pemberian 

maaf kepada pelaku setelah perkaranya sampai di tangan penguasa tidak 

akan mempengaruhi jalannya pemeriksaan, dan hakim tetap harus 

mengadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian 

disebabkan karena pada tindak pidana ini kepentingan masyarakat banyak 

lebih diutamakan. 

Namun demikian jika perkaranya belum sampai kepada penguasa 

maka tidsk diperbolehkan memberikan syafaat/pengampunan. Oleh karena 

itu jika ada keraguan dalam tindak pidana hudud sebaiknya menghindari 

hukuman, dan seorang hakim lebih baik salah mengampuni dari pada salah 

menjatuhkan hukuman. Hal demikian menunjukkan bahwa sekalipun 

hukuman  hadd adalah hak Allah SWT, dan pelaksanaan hukuman itu 

diwajibkan, akan tetapi tidak mudah untuk melaksanakannya karena 

diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman 

hadd. 

Mengenai bolehnya pihak korban tindak pidana memberikan 

permaafan, misalnya seseorang menangkap pencuri barangnya, kemudian 

pemilik barang melepaskannya/ memaafkannya karena barang yang dicuri 

dikembalikan oleh pencurinya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama 
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dengan dasar hadis Nabi Muhammad SAW: “Saling beri maaflah kamu 

dalam jarimah hudud yang terjadi  antara kalian. Jarimah hudud yang 

sudah sampai kepada pengadilan harus dilaksanakan dengan 

sepenuhnya” (HR. Abu Dawud, an-Nasa’i dan al-Hakim)170. 

Landasan lain bolehnya permaafan sebelum kasusnya sampai di 

tangan penguasa adalah dari hadis riwayat at-Tabrani, bahwa Rasulllah 

SAW, bersabda: “Berilah syafaat tindak pidana yang belum sampai 

kepada penguasa. Apabila sampai kepada penguasa, lalu ia 

memafkannya, maka Allah tidak akan memaafkannya”. (HR.at-Tabrani).171 

Adapun mengenai tindak pidana pencurian maka sanksi pidana 

dalam Islam adalah potong tangan. Namun demikian menurut hukum 

Islam sekalipun tindak pidana pencurian termasuk dalam tindak pidana 

hudud  jika ada kasus tindak pidana pencurian tidak serta merta si tertuduh 

dikenakan hukuman potong tangan. 

Dalam suatu negara Islam setiap pribadi berhak memperoleh 

jaminan sosial melalui Perbendaharaan Negara yang disebut “Baitul maal” 

yaitu tempat dikumpulkannya dana sosial dari berbagai sumber termasuk 

kewajiban mengumpulkan zakat.172 Jika seorang warga negara didorong 

oleh keadaan yang memaksa karena tidak dapat memperoleh nafkah untuk 

diri sendiri dan keluarganya karena tiadanya kesempatan atau tidak 

memperoleh santunan dari Baitul maal, maka masyarakat akan dianggap 

bersalah dan tidak akan dijatuhkan hadd kepada si pelaku/si tertuduh.173 

Pada masa pemerintahan sahabat Nabi Umar bin Khattab pernah 

tidak melaksanakan hukuman potong tangan seperti yang ditegaskan 

                                                             
170  Ensiklopedia Hukum Islam, op-cit., hlm.413. 
171 Ibid. 
172 Baitul-maal adalah tempat simpanan harta benda. Baitul-maal dimasa pemerintahan 

kerajaan Islam dulu, dapat diserupakan dengan kementrian keuangan di masa sekarang. Hasil 
yang terpenting yang didapat oleh baitul-maal dulu ialah: jizyah, pajak tanah, zakat, barang 
rampasan, dan yang seumpamanya, A.Hassan, Tarjamah Bulughul Maraam, Pustaka Tamam, 
Bangil, 1991,  hlm.646. 

173 Dalam Abdurrahman I.Doi, Op-cit., hlm.12. 
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dalam Al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 38 terhadap beberapa pencuri 

yang kelaparan. 

Imam Malik meriwayatkan bahwa beberapa orang budak dimiliki 

oleh Hatib mencuri seekor unta milik seseorang untuk dimakan. Setelah 

diadakan pemeriksaan, ternyata Hatib sebagai majikan telah 

menelantarkan mereka sehingga mereka terpaksa mencuri karena sangat 

lapar. Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak menghukum para budak 

tersebut dengan hukuman potong tangan karena menurutnya bukan 

pencurian yang seperti itu yang dimaksud oleh Surat Al-Maidah (5) ayat 

38, yaitu: 

 

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan 

dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. 

Sebaliknya Hatib sebagai majikan diharuskan membayar 800 dinar. 

Pembayaran itu dimaksudkan separo untuk harga unta itu dan separo lagi 

sebagai hukuman denda atas kelalaiannya menunaikan kewajiban. Umar 

menganggap pencurian seperti itu tidak mencukupi syarat. Karena salah 

satu syarat pencurian yang akan dikenakan potong tangan adalah tidak 

terdapat syubat sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara 

pasti (dihalalkan atau diharamkan) dalam perbuatan itu. 

Dalam hal ini, Umar bin Khattab berpegang kepada petunjuk 

Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mengatakan: “Tangguhkanlah 

pelaksanaan hukuman hudud (seperti hukum potong tangan bagi pencuri, 

dera seratus kali bagi seorang yang berzina yang belum pernah menikah, 

dan hukuman rajam atas pezina yang sudah pernah menikah) disebabkan 

adanya syubat” (HR.al-Baihaki). 
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Bagi Umar bin Khattab, pelaksanaan hukum Islam berkaitan 

dengan berbagai unsur yang diperlukan, di samping pengetahuan tentang 

hukum itu sendiri, adalah juga tentang perbuatan mukallaf dan 

pengetahuan tentang kondisi mukallaf itu sendiri (mahkum’ alaih) 174. 

Menurut mazhab Maliki seperti ditulis oleh Adurrahman tertuduh 

dalam kasus pencurian harus dibawa kehadapan Qodhi. Dalam Mazhab 

Hanafi, diisyaratkan bahwa pengadu yang hartanya dicuri menuntut bahwa 

qodhi harus menjatuhkan hukuman hadd potong tangan kepada tertuduh. 

Tetapi kalau si pengadu memaafkan tertuduh dan merelakan hartanya, 

maka hukuman hadd tak dapat dijalankan, tetapi hukuman takzir dapat 

dikenakan padanya.175 

Dengan dikenakannya hukuman takzir kepada pelaku pencurian 

berarti prinsip individualisasi disini sangat diperhatikan, karena dengan 

tetap menerapkan hukuman takzir paling tidak si pelaku akan diperlakukan 

dengan hukuman seperti hukum cambuk yang lebih ringan, denda, penjara 

atau hanya peringatan kalau qodhi merasa cukup memadai. 

Adapun menurut Mazhab Maliki dan Syafi’i berbeda dengan 

pendapat di atas, jika hakim pengadilan diminta oleh si pengadu agar 

mempertimbangkan hukuman hadd, maka ia tidak lagi merupakan 

pertimbangan si  pengadu dan ia tidak boleh campur tangan lagi pada 

tahap berikutnya.176 Jadi harus tetap dilaksanakan hukuman hadd. 

Dalam pembuktian tindak pidana hudud juga disyaratkan adanya 

saksi dua orang dewasa, jujur serta berakhlak mulia. Tak selalu mudah 

mendapatkan saksi semacam itu yang ada dalam peristiwa kriminal. Tetapi 

kalau tertuduh mengakui perbuatannya, maka hukuman akan dijatuhkan 

setimpal. Bahkan dalam hal ini, Imam Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi dan 

                                                             
174 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Op-cit., hlm 376. 
175 Abdurrahman, Loc-cit. 
176 Ibid. hlm.12. 
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Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa bahkan diperlukan dua atau tiga 

kali pengakuan sebelum diyakini (kebenaran pengakuannya).177 

Selain hal tersebut di atas sebelum dijatuhkan hukuman hadd harus 

pula dibuktikan bahwa dalam peristiwa pencurian, tertuduh benar-benar 

membuka pasak atau merusakkan rumah dan benar-benar memasukinya. 

Diisyaratkan pula bahwa uang, emas, perak, perhiasan permata atau benda-

benda berharga lainnya terseimpan dengan aman dikunci dalam kotak atau 

lemari penyimpan, harus terjaga, dan rumah itu sendiri harus terkunci agar 

tidak mengundang niat buruk untuk mencurinya, kalau seseorang tidak 

melakukan tindakan pencegahan yang memadai dan ia dan ia dapat 

dipersalahkan, karena kelalaiannya itulah (sebagai salah satu faktor yang 

mungkin) menyebabkan pencurian tersebut. Dalam kasus tak terpenuhinya 

persyaratan semacam ini, namun ada cukup bukti yang meyakinkan, maka 

hukuman takzir yang diterapkan, bukan hukuman hadd. Selain itu kalau 

barang yang dicuri itu berupa makanan, buah-buahan, rumput, atau 

pepohonan hutan, maka hukuman hadd juga tidak dapat diterapkan sama 

sekali.178 

Dari pendapat di atas maka ada elastisitas pemidanaan dimana 

terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan terhadap harta yang tidak 

tersimpan dengan semestinya,kepada pelakunya tidak dapat dikenakan 

pidana potong tangan akan tetapi hanya sanksi takzir. 

Prinsip elastisitas pemidanaan juga diterapkan kepada pencuri yang 

mencuri barang akan tetapi belum sampai pada nisabnya. Kepada pelaku 

juga tidak akan dihukum potong tangan. Ada beberapa riwayat yang 

berbeda tentang  nisab barang yang dicuri berjumlah  seperempat dinar, 

atau yang nilainya setara. Namun ada juga riwayat yang mengatakan 

bahwa nisabnya lima dirham. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah ia berkata: “Dari 

Aisyah, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW tidak boleh dipotong 
                                                             

177 Ibid., hlm.13. 
178 Ibid. 
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tangan pencuri melainkan pada seperempat dinar atau lebih” 

(HR.Muslim) 

Sesuai  dengan isi hadis di atas juga hadis riwayat Ahmad: “Dan 

pada satu riwayat bagi Ahmad: “Potonglah pada seperempat dinar, dan 

jangan kamu potong yang kurang daripadanya”. 

Menurut para fukaha179 unsur-unsur dari tindak pidana pencurian 

adalah sbb: 

a. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi.  

b. Ia ambil dengan maksud jahat. 

c. Barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang 

hartanya dicuri itu. 

d. Barang yang dicuri telah diambil kepemilikannya dari 

siempunya sebenarnya. 

e. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si 

pencuri. 

f. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri. 

g. Barang yang dicuri telah tersimpan pada tempat yang layak dan 

semestinya. 

Dari syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa tidak mudah 

menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian, karena 

seperti pendapat Umar bin Khattab bahwa diperlukan pengetahuan tentang 

hukum itu sendiri, Tentang perbuatan mukallaf (mahkum fih) dan 

pengetahuan tentang kondisi mukallaf itu sendiri (mahkum’alaih). Dan 

jika syarat-syarat tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan hukuman 

hadd. 

Hampir sama dengan tindak pidana pencurian adalah tindak pidana 

perampokan/pembegalan, perbedaannya menurut H.A.Djazuli adalah 

                                                             
179 Dalam Abdurrahman I.Doi, Op-cit., hlm.62 
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dalam hal pengambilan harta. Dalam tindak pidana hirabah pengambilan 

harta dilakukan dengan terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.180  

Terhadap pelaku tindak pidana hirabah, jika dilakukan tanpa 

membunuh maka sanksi pidananya adalah potong tangan dan kaki secara 

bersilang, tetapi jika sertai membunuh  sanksinya pidana mati (disalib). 

Akan tetapi pidana perampokan dapat hapus karena sebab-sebab yang 

menghapuskan hukuman pencurian dan disebabkan karena tobat sebelum 

berhasil ditangkap sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) 

ayat 34: 

 

Artinya: kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) 

sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah 

bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Menurut ayat di atas hukuman yang dapat hapus adalah hukuman 

yang berkaitan dengan perampokan, bukan hukuman berkaitan dengan 

pelanggaran atas hak hamba (adami) seperti pembunuhan. Jika 

perampoknya bertobat setelah tertangkap, maka tobatnya tidak dapat 

menghapuskan hukuman baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun 

hak hamba. Dan perampok dianggap telah bertobat bilamana ia datang 

kepada imam dengan segala keikhlasan dan ketaatan sebelum tertangkap. 

Menurut Imam Abu Hanifah tobat dapat menghapuskan 

hukuman seluruh jarimah yang berkaitandengan hak Allah berdasarkan 

pada Al-Qur’an SuratAn-Nisa (4) ayat 16: 

                                                             
180 HA.Djzuli, Op-cit., hlm 87. 
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Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di 

antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika 

keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.  

 

Pentingnya ketelitian dalam pembuktian perkara tindak pidana hudud juga 

dapat dilihat bahwa untuk melaksanakan pidana terhadap pelaku zina 

misalnya, hukum Islam menentukan syarat-syarat yang sangat berat bagi 

terlaksananya hukuman atas pelaku zina, yaitu: 

a. Hukuman dapat dibatalkan, bila masih terdapat keraguan 

terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat 

dijalankan, melainkan setelah benar-benar diyakini terjadinya 

perzinaan. 

b. Untuk meyakinkan perihal terjadinya perzinaan tersebut, 

haruslah ada empat saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian 

kesaksian empat orang wanita tidak cukup untuk dijadikan saksi, 

sebagaimana kesaksian empat orang laki-laki yang fasik. 

c. Kesaksian empat orang laki-laki inipun masih memerlukan 

syarat, yaitu bahwa masing-masing mereka melihat persis proses 

perzinaan itu, seperti ketika masuknya kemaluan  laki-laki 

(penis) ke bibir kemaluan si wanita (vagina) dan ketika 

terbenamnya penis tersebut dalam vagina. Persyaratan ini 

agaknya sangat sulit untuk dipenuhi. 

d. Andaikata seorang dari keempat saksi mata itu menyatakan 

kesaksian yang lain dari kesaksian ketiga orang lainnya, atau 

salah seorang diantaranya mencabut kesaksiannya, maka 
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terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh 

zina.181 

Mengenai syarat yang cukup berat seperti tersebut di atas Sayyid 

Sabiq memberikan komentar bahwa prasyarat-prasyarat untuk 

menjatuhkan hukuman zina sangat sulit terpenuhi. Dan inilah sebabnya 

hukuman tersebut lebih ditekankan sebagai usaha pencegahan (preventif) 

ketimbang pembalasan. Dengan begitu bisa saja ada orang yang 

menanyakan tentang apa gunanya/artinya Islam menetapkan hukuman 

zina, padahal ia sulit sekali untuk dilaksanakan disebabkan sangat sulitnya 

penerimaan kesaksian.182 

Hukuman bagi pelaku zina hanya dapat dilaksanakan dengan 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Orang yang berzina adalah orang yang berakal waras (tidak gila) 

2. Orang yang berzina sudah cukup umur (balig). 

3. Zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa tetapi atas kemauannya 

sendiri. 

4. Orang yang berzina itu tahu, bahwa zina diharamkan.183 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut maka jika salah satu syarat saja 

tidak terpenuhi maka hukuman tidak dapat dilaksanakan. Selain hal 

tersebut pemidanaan menurut hukum Islam sangat berorientasi pada 

orang/pelaku (bertolak dari ide individualisasi pidana). Hal ini dapat 

dilihat dari adanya penyesuaian pemidanaan seperti hadis yang 

diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’i dan Ibn Majjah dan isnadnya hasan: 

“Bahwa ada seseorang laki-laki lemah yang berzina dan 

disampaikanlah oleh Sa’ad ibn Ubadah kepada Nabi, maka 

sabdanya: “pukullah hadnya”, maka disampaikanlah kepada 

beliau bahwa ia lemah. Ya Rasulullah, kalau kita pukul dia seratus 

                                                             
181 Sayyid Sabiq, Jilid 9, Op-cit., hlm.90. 
182 Ibid. 
183 Ibid, hlm.112. 



110 

 

kali, maka itu berarti kita bunuh dia. Kemudian bersabdalah Nabi: 

“ambillah satu ikat lidi yang terdiri dari seratus biji, kemudian 

pukullah sekali” katanya. Maka mereka kerjakanlah.184 

Dalam Tarjamah Bulughul Maraam dijelaskan bahwa hadis di atas, 

lantara perselisihannya tidak dapat dijadikan alasan, dan jalan fikirannya 

tidak bisa disetujuai, karena satu kali pukul dengan seratus ranting itu tidak 

merupakan sebagai siksaan atas satu perbuatan yang sudah ditentukan satu 

siksaan yang pedih. 

Oleh sebab itu dalam hal demikian dapat dipertimbangkan, bahwa 

kepadanya tetap dikenakan dera yang jumlahnya sama dan dengan alat 

yang sama, tetapi dalam pelaksanaannya dicicil, yaitu dengan dipukul 

beberapa kali, kemudian dibiarkan beberapa saat, kemudian dipukul lagi 

sampai genap jumlahnya.185 

Senada dengan hadis di atas Abu Daud meriwayatkan hadis dari 

seorang lelaki kaum Anshar bahwa ada seorang lelaki dari kaum Anshar 

yang sakit sehingga kurus dan kulitnya sudah menempel tulangnya. Dalam 

keadaan sakit ini tiba-tiba datang seorang jariah. Lelaki senyum kepada 

jariah itu dan akhirnya terjadilah perzinaan diantara mereka. Kemudian 

ketika kaumnya datang menjenguk, lelaki itu memberitahukan 

perbuatannya, dan berata: “Mintalah fatwa dari Rasullullah SAW untukku, 

sesungguhnya aku telah berbuat zina dengan seorang jariah yang datang 

padaku. Kemudian kaum itu menuturkan perbuatan lelaki tersebut kepada 

Rasulullah SAW. Mereka berkata: “Kami belum pernah melihat seorang 

yang menderita sakit seperti dia. Kalau saja ia bawa kami padamu, ya... 

Rasulullah niscaya berantakanlah tulangnya. Dia hanya tinggal tulang dan 

kulit. Akhirnya Rasulullah menyuruh agar mereka mengabil seratus 

ranting kayu dan dipukulkan kepada lelaki tersebut sekali saja.186  

                                                             
184  Dalam Anwar Haryono, Op-cit., hlm.179. 
185 Disarikan dari Bulughul Maraam, Op-cit., hlm.653. 
186 Dalam Sayyid Sabiq, Jilid 9, hlm., 133. 
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Berdasarkan hadis di atas maka Rasulullah menetapkan hukuman 

yang berbeda pada orang yang lemah sesuai dengan kondisi si pelaku yaitu 

tidak menerapkan dera seratus kali akan tetapi hanya dengan satu kali 

pukulan yang terdiri dari seratus lidi (batang kayu), atau paling tidak tetap 

menjatuhkan sanksi pidana yang jenis dan jumlahnya sama tetapi 

pelaksanaannya dilakukan dengan dicicil, namun demikian masih perlu 

kajian yang lebih mendalam mengenai isi hadis di atas, karena banyak 

hadis-hadis lain yang berpendapat sebaliknya yaitu tetap menghukum dera 

seratus kali. 

Menanggapi hadis di atas Anwar Haryono menyatakan bahwa 

hukuman terhadap pezina: tidak berarti hukuman mati, dan pelaksanaan 

hukuman cambuk itu dapat mengadung arti yang masih harus diperdalam 

lagi.187  

Prinsip Individualisasi pidana juga terlihat dengan adanya 

penundaan pelaksanaan hukuman rajam bagi pelaku zina wanita yang 

sedang hamil, maka pelaksanaan hukumannya ditangguhkan sampai ia 

melahirkan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam kasus 

Al-Gamidiyah yang mengaku melakukan perzinaan, sedangkan ia dalam 

keadaan hamil. Rasulullah SAW menyuruhnya pulang dan disuruh 

menghadap bila anaknya telah lahir dan disusuinya. Setelah wanita itu 

melahirkan dan menyusui anaknya barulah hukumannya dilaksanakan. 

Hal demikian sesuai dengan hadis Riwayat Ibnu Majjah 

meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “Apabila ada seorang wanita  

membunuh secara sengaja ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati sampai ia 

melahirkan anaknya jika memang sedang hamil, dan sampai ia tuntas 

merawat anaknya. Dan bilamana seorang perempuan berzina, ia tidak 

boleh dihukum rajam sampai ia melahirkan anaknya bilamana ia memang 

sedang hamil dan sampai tuntas merawat anaknya”.188 

                                                             
187 Ibid. 
188 Ibid, Jilid 10. hlm.64, Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim. 
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Larangan melaksanakan pidana bagi wanita yang sedang hamil 

bertujuan agar janin yang dikandungnya tidak menderita atau gugur karena 

janin itu tidak ikut berdosa atas dosa yang dilakukan oleh ibunya. 

Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pelaksanaan 

hukuman dilaksanakan setelah bayinya selesai menyusu yang menurut 

Islam disarankan selama 2 tahun. Jadi menurut hukum Islam ada elastisitas 

dalam pelaksanaan pemidanaan, yang sangat tergantung dari kondisi 

individu si terpidana, namun bukan dalam arti jenis sanksi pidananya. 

Mengenai prinsip individualisasi pidana dalam hukum Islam juga 

terlihat dengan adanya anjuran untuk merahasiakan suatu kesalahan diri 

sendiri maupun orang lain. Seperti pendapat Sayyid Sabiq dalan Fikih 

Sunnahnya menyatakan bahwa seseorang muslim sebaiknya merahasiakan 

kejahatan dirinya dan tidak mempercakapkan dosa-dosa yang pernah 

dilakukannya. Begitu pula dihadapan hakim, ia sebaiknya menutupi 

kesalahannya guna menghindarkan diri dari hukuman.189  

Dalam Buku Al-Muattha, Imam Malik mencatat suatu riwayat yang 

diambilnya dari zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah pernah bersabda: 

“Wahai manusia, telah tiba masanya kamu menghindarkan diri dari 

hukuman-hukuman karena melanggar ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT. Barang siapa yang terperosok ke dalam 

kejahatan ini, maka hendaklah ia membentengi dirinya dengan benteng 

Allah. Sebab barang siapa yang menyatakannya kepada kami, niscaya 

kami laksanakan atasnya ketentuan-ketentuan Allah.190 

Islam juga menganjurkan untuk merahasiakan orang-orang yang 

berbuat dosa dan agar tidak lekas-lekas mengumumkannya, terutama 

untuk pelaku kejahatan pertama, karena kadang-kadang merahasiakan 

suatu kesalahan menjadikan orang yang terlibat dosa merasa menyesal dan 

bertobat nashuha dan kemudian menjadi orang yang baik.  

                                                             
189 Ibid, Jilid 9, hlm.26. 
190 Ibid, hlm.27. 
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Dalam Ensiklopedi Fikih Umar bin Khattab dinyatakan jika ada 

orang yang mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina, maka kaum 

muslimin harus memberikan nasehat agar hal itu ditutup-tutupi dan 

menasehatinya agar dia bertaubat, beristighfar dan jangan disampaikan 

kepada hakim.191 

Diriwayatkan dari Zaid bin Musayyab, bahwa Ma’iz datang kepada 

Umar bin Khattab dan mengatakan bahwa dirinya telah melakukan 

perbuatan kotor (zina). Umarpun berkata: “Apakah kamu sudah 

memberitahukan hal ini kepada orang lain sebelum kepadaku?” Dia 

menjawab: Tidak. Umar berkata lagi: Tutuplah dengan tutup Allah, dan 

bertaubatlah kepada-Nya, karena manusia itu biasanya hanya bisa mencela 

dan tidak mau mengubah, sedangkan Allah itulah yang akan mengubah 

dan tidak mencela, bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu 

memberitahukan hal ini kepada siapapun”.192 

Ibnu Majjah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah 

SAW, pernah bersabda: “ Barang siapa yang menutupi aurat sesama 

muslim, maka Allah akan menutupi auratnya pada hari kiamat nanti. Dan 

barang siapa yang membukakan aurat saudaranya sesama muslim, maka 

Allah akan membukakan pula auratnya, bahkan seisi rumahnya 

sendiri”.193 Namun demikian terhadap orang yang telah sering kali 

melakukan kejahatan justru dianjurkan untuk segera mengumumkan 

(melaporkan) dan memberikan kesaksiannya. Karena Islam mewajibkan 

pelaksanaan hukuman hadd terhadap pelaku yang memang telah terbukti 

secara meyakinkan melakukan tindak pidana hudud, demi kepentingan dan 

perlindungan masyarakat. 

Dalam hal seseorang yang melakukan zina mengaku dihadapan 

hakim, maka hakim harus menyarankan agar dia menarik kembali 

pengakuannya itu. Ada seorang wanita datang kepada Umar untuk 
                                                             

191 Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab.ra, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 1999, hlm.696. 

192 Ibid. 
193 Dalam Sayyid Sabiq, Jilid 9, Op-cit., hlm.25. 
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melaporkan bahwa dirinya telah melakukan zina selama empat kali. 

Umarpun berkata kepadanya: “Jika kamu mau menarik kembali 

pengakuanmu, maka kami tidak akan menghukummu”.194 

 

E. Asas Permaafan 
Nilai kemanusiaan dalam hukum Islam tercermin antara lain pada asas 

permaafan yang terlihat antara lain pada aturan pemidanaan terhadap tindak 

pidana qisas dan diat dengan dimungkinkannya pemberian pengampunan/maaf 

oleh korban atau walinya terhadap pelaku tindak pidana. Karena tindak pidana 

ini merupakan hak hamba (perseorangan) maka korban atau walinya mempunyai 

wewenang untuk menggunakan haknya. 

Pengampunan yang diberikan akan berpengaruh terhadap bentuk 

pidana bagi si pelaku kejahatan, oleh karena itu si korban bisa memaafkan pelaku 

yang dikenakan hukuman qisas dan menggantinya dengan diat atau bahkan bisa 

membebaskankannya tanpa meminta apapun.  

Adapun asas permaafan dalam tindak pidana kisas antara lain 

terlihat dalam Firman Allah SWT QS Al-Baqarah (2) ayat 178, artinya: 

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang 

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 

barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah 

(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 

diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang 
                                                             

194 Dalam Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra, Op-cit. hlm. 696. 
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baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu 

dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 

baginya siksa yang pedih”. 

Maksud dari ayat di atas adalah terhadap orang yang dibunuh maka 

diwajibkan dilaksanakan hukuman kisas, akan tetapi barangsiapa memperoleh 

pemaafan dari dari saudaranya di dalam utang (nyawa), yaitu berasal dari 

wali-wali darah (wali dari pihak yang terbunuh) berupa  sesuatu yang menjadi 

hak mereka di dalam kisas, maka shohibul haq boleh memberikan permaafan 

dari haknya dalam jinayat.  

Asas permaafan juga terlihat dalam QS. As-Syuura (42) ayat 38-43 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 

dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang 
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apabila mereka diperlakukan dengan dzalim mereka membela diri. Dan 

balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa 

memaafkan  dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. 

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim. Dan 

sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada 

suatu dosa pun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang 

berbuat dzalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa 

hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar 

dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk 

hal-hal yang diutamakan”.  

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam sangat 

mengedepankan musyawarah dan permaafan dari pada membalas perbuatan 

pelaku kejahatan, karena dalam ayat tersebut dimulai dengan perkataan 

“mereka yang memenuhi seruan Tuhan, mendirikan shalat, dan 

memusyawarahkan atas apa saja masalah yang dihadapi”.  

Menurut Nurcholish Madjid195 musayawarah dalam ayat tersebut 

mendapatkan perhatian utama sebagai prinsip kehidupan yang benar, mulai 

dari rumah tangga atau keluarga, kehidupan bermasyarakat hingga kehidupan 

kenegaraan, tetapi jika musyawarah tidak bisa dicapai, maka mereka 

diperbolehkan bertahan dan membalas demi membela kebenaran. Balasan 

atas suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi dalam membela 

diri, dan membalas atas hak-hak pribadi maupun kolektif yang diinjak-injak, 

kaum muslimin diingatkan untuk tidak boleh melebihi dari kezaliman yang 

dideritanya, sehingga menjadi bentuk balas dendam. Untuk menghindari 

bentuk balas dendam yang dapat menimbulkan kezaliman, Al-Qur’an 

memberi jalan keluar bahwa yang ideal itu bukan balas dendam tetapi 

mengikuti cara yang lebih baik ke arah kerukunan kembali dengan orang-

orang yang melakukan pelanggaran. Inilah langkah terbaik dari ajaran agama 

                                                             
195 Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban, penyunting  

Budhy Munawar Rachman, PT.Sarana Mangunkarsa, Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun, 
Indramayu, 2008. hlm.25-26. 
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yang membalik sikap permusuhan menjadi persaudaraan yang penuh maaf 

dan rasa kasih sayang.  

Disebutkan dalam ayat di atas “barangsiapa memberi maaf dan 

menciptakan perdamian, maka balasannya dari Allah”. Walaupun di 

sebutkan juga “barangsiapa membela diri setelah dianiaya, tak ada alasan 

menyalahkan mereka. Kesalahan hanyalah pada orang menganiaya manusia, 

dan melanggar batas di bumi tanpa sebab. Bagi mereka itulah azab yang 

pedih”, tetapi pada akhirnya, “sungguh, barangsiapa mau sabar dan memberi 

maaf, sungguh itulah sikap yang terbaik”. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam pemidanaan menurut 

hukum Islam dimungkinkan perubahan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

kisas apabila si korban atau keluarganya memaafkan maka bisa minta diat 

atau memaafkan tanpa minta apapun, dengan demikian pada tindak pidana 

kisas dimungkinkan adanya perubahan pidana menjadi membayar diat atau 

bahkan tidak dipidana samasekali karena adanya permaafan. 

Selain itu Allah SWT juga dalam firman-Nya menghendaki jika ada 

perselisihan antar manusia agar diselesaikan dengan cara musyawarah dan 

dengan cara-cara yang baik, seperti dalam Al-Qur’an Surat an-Nahl (16) ayat 

125: 

 
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.  

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Islam sangat mengedepankan 

nilai-nilai kemanusiaan dalam menyelesaian masalah antar manusia. 
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Diriwayatkan dalam banyak hadis yang menjelaskan bolehnya shohibul haq 

memberikan permaafan. Hadis-hadis tersebut adalah: Dari Abu Syuraih al-

Khaza’iy berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa 

ditimpa pembunuhan atau penganiayaan, maka ia berhak memilih salah satu 

dari tiga hal, menjatuhkan haknya, mengambil diyat, atau memaafkan, maka 

jika berkehendak yang keempat ambillah dari kedua tangannya”. Adapun 

maksud dari “ambillah dari kedua tangannya” adalah jika korban atau ahli 

warisnya menghendaki  maka dapat memaafkan dengan tetap meminta diat 

dari pelaku. 

Begitu kasih sayangnya Allah SWT  kepada manusia sampai-sampai 

ada sebuah Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menyatakan dari 

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidaklah seseorang memaafkan dari 

suatu kedzaliman, kecuali Allah akan menambahkannya kemuliaan”. 

Dari Anas berkata “Tidaklah sesuatu perkara yang di dalamnya 

terdapat kisas diajukan kepada Rasulullah SAW, kecuali beliau SAW 

memerintahkan untuk memberi maaf”. 

Di dalam Islam  permaafan sangat dianjurkan bukan saja kepada 

pelaku tindak pidana yang dianggap ringan saja akan tetapi juga kepada 

pelaku tindak pidana yang dikategorikan berat, akan tetapi permaafan tidak 

berlaku untuk setiap tindak pidana, hanya untuk tindak pidana tertentu saja 

seperti yang termasuk dalam dalam kejahatan-kejahatan yang diancam 

dengan kisas dan diyat seperti penganiayaan dan pembunuhan, dan jara'im al-

ta’zir (kejahatan-kejahatan yang ditakzir).  Dikeluarkan oleh Thabrani:  

“bahwa Ali ra didatangi seorang laki-laki muslim yang telah 

membunuh seorang kafir dzimmiy, dan terbukti (bahwa lelaki itu pelakunya), 

kemudian beliau ra memerintahkan untuk membunuhnya. Tetapi datanglah 

saudara (kafir dzimmiy) tersebut dan berkata, “aku maafkan”. Ali ra 

bertanya, “apakah mereka mengancammu, menakut-nakutimu, atau 

menggertakmu? Lelaki itu menjawab, “tidak” pembunuhannya tidak aku 

terima, tetapi kemudian mereka menjelaskan kepadaku sehingga aku ridha”. 

Kemudian Ali ra berkata. “Engkau lebih tahu, barangsiapa di bawah 
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perlindungan kami, darahnya seperti darah kami, diatnya semisal diat 

kami”.196  

Keutamaan bersabar daripada membalas kejahatan dengan balasan 

yang sama/setimpal juga menjadi prinsip Islam sesuai dengan petunjuk Al-

Qur'an Surat An-Nahl (QS.16) ayat 126, artinya: 

 
Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah yang sama dengan 

siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, 

sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar 

Akan tetapi jika korban ingin menghukum maka balasannya tidak 

boleh melampaui batas seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj (QS.22) ayat 

60: 

 
"Demikianlah, barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang 

pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. 

Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun". 

Bertolak dari ayat-ayat di atas dapat di ambil pengertian bahwa 

menurut hukum Islam terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana 

kisas (penganiayaan atau pembunuhan) maka korban atau ahli warisnya boleh 

memaafkan pelakunya, selama pelakunya mau sadar dan bertaubat  karena 

maaf yang diberikan  kepadanya. 

 

 

 

 

                                                             
196 Dalam Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da’ur, op-cit, hlm.17. 
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GLOSSARIUM 

 

Al-bagy  : tindak pidana pemberontakan/ subversi .  

Al-mudihah  :perlukaan/penganiayaan yang sampai 
menampakkan tulangnya  

al-musawah :tidak berat sebelah, tidak memihak atau 
menyamakan sesuatu dengan yang lain. 

Ammah  :penganiayaan sampai mengenai selaput antara 
tulang dan otak  

Asar raj’i  : tidak mempunyai kekuatan berlaku surut 

Asas : mempunyai arti dasar, sesuatu yang menjadi 
tumpuan berpikir atau pendapat, sedangkan 
perkataan asas berasal dari bahasa Arab, asasun. 
Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan 
dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas 
adalah landasan berpikir yang sangar mendasar. 

As-Sunnah  : nama lain al hadits, sesuatu yang disandarkan 
kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, 
perbuatan atau ketetapan, sumber hukum Islam ke 
dua setelah al Qur’an 

Azali  : merupakan salah satu sifat Allah 
SWT,bahwa tidak berawal dan tidak berakhir.   

Baligh : ciri kedewasaan seseorang menurut hukum Islam 
(mukallaf; dianggap mampu bertanggungjawab atas 
perbuatannya) bagi wanita telah menstruasi dan bagi 
laki-laki telah bermimpi.  

Bintu labun :  unta betina berumur 3 tahun. 

bintu mukhad : unta betina berumur 2 tahun. 

Dalil  : sesuatu yang menjadi petunjuk 

Dharuriyah al-khamsah : lima perkara pokok yang ingin dilindungi oleh 
syariat Islam  yaitu memelihara agama,  akal, jiwa, 
harta benda dan  keturunan 
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Diat : hukuman ganti rugi dalam hukum Islam 

Fatwā : jawaban hukum, pendapat hukum ulama ahli 

Fikih :  adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah 
hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan 
sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan 
bukan digunakan landasan dalam masalah akidah, 
atau ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali 
dari dalil-dalil yang bersifat rinci.  

Fi`liyyah : perbuatan, tindakan, gerak gerik 

Fiqh : istilah lain untuk hukum Islam normative praktis  

Fuqahā : para ahli hukum Islam (fiqh) 

Ghairu Muhsan : orang yang belum menikah, pada  tindak pidana 
zina jika pelakunya ghairu muhsan hukumannya 
lebih ringan daripada jika pelakunya muhsan (telah 
menikah) 

Had : hukuman 

Hajjiyyat : sesuatu yang sekunder, setelah yang pokok 

Harābah/Hirābah : perampokan 

Harām : larangan, apabila dilanggar maka berdosa, apabila 
ditinggalkan mendapat pahala 

Hirābah : gangguan keamanan/perampokan  

Hiqqah : unta berumur 4 tahun 

Hukum Islam : terjemahan dari Islamic law, atau fiqh  

hukum Islam : seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung 
dan lugas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokonya 
untuk mengatur hubungan antara manusia dan 
tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia 
dengan alam semesta 

Hukum progressif : dimensi hukum dilihat tidak lagi berpusat pada 
peraturan semata, tetapi pada kreatifitas pelaku untuk 
mengaktualisasikan hukum sesuai tuntutan situasi 
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kondisi tanpa harus menunggu perubahan peraturan 
terlebih dahulu 

Ibādah  : hubungan manusia dengan Tuhannya 

ibnu labun :  unta berumur 3 tahun 

Ijtihad : mengeluarkan segenap kemampuan untuk 
menggali hukum dari sumbernya 

Ijmak : kesepakatan para ulama  

Ihtiyār  : usaha, tindakan hukum sesuai dengan kemauannya, 
tanpa paksaan 

Individualisasi pidana :Hukum pidana yang berorientasi kepada 
orangnya/pelaku. 

Jarimah : tindak pidana 

Jara'im al-huduud : kejahatan-kejahatan yang diancam dengan 
huduud  

Jara'im al-qishash wa al-diyat : kejahatan-kejahatan yang diancam 
dengan kisas dan diat  

 
Jara'im al-taqsier : kejahatan-kejahatan yang ditakzir atau 

diancam dengan hukuman takzir.  
juz’ah : unta yang berumur 5 tahun 

Kemaslahatan  : kebaikan 

khamar  : minuman keras 

Khalik  : pencipta alam semesta  yaitu Allah SWT 

Khuluq  : tabiat, watak, perangai dan budi pekerti yang 
bersumber atau berinduk pada al-Khaliq  

Kisas : Hukuman yang setimpal diberikan kepada pelaku 
tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan 
menurut hukum Islam, dan merupakan hak adami. 

Nilai (value) : diartikan sebagai keberhagaan (worth) atau 
kebaikan (goodness). Nilai adalah sifat atau kualitas 
dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan 
manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia 
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Nilai biasanya dijadkan landasan, alasan, motivasi 
dalam bersikap dan bertigkah laku baik disadari 
maupun tidak. 

Qalbu  : hati nurani  

Qazaf : tindak pidana menuduh  zina 

Rabbaniyah (Ketuhanan) : syariat Islam adalah berasal dari Allah, yakni 
ciptaan Allah dan yang menjadikan tujuan akhir dan 
sasarannya yang jauh ke depan, yaitu menjaga 
hubungan dengan Allah secara baik yaitu untuk 
mencapai ridho Allah SWT 

 
Rajam : jenis hukuman dalam hukum Islam yang diberikan 

kepada pelaku tindak pidana zina Muhsan (sudah 
menikah).  

Rechterlijk pardon : permaafan, suatu asas dalam hukum pidana dengan 
memberi permaafan kepada orang yang terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana 

Riba : pembayaran lebih, riba ada dua macam yaitu riba 
nasiah dan riba fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran 
lebih yang disyaratkan oleh orang yang 
meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu 
barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih 
banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan 
mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas 
dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. 

sariqah  : tindak pidana pencurian  

syajjaj : penganiayaan yang sampai melukai kepala dan 
muka  

Syari’at : aturan hukum menurut Islam yaitu perintah 
Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan 
dengan perbuatan-perbuatan hamba dan berkaitan 
dengan ketetapan, pilihan, atau kondisi. 

Syariat Islam : pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT untuk 
mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan 
keinginan Al-Quran dan Sunnah 

Taklif : Pembebanan hukum, pertanggungjawaban hukum 
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Takzir : jenis tindak pidana menurut hukum Islam, yang 
bentuknya tidak ditentukan oleh syarak (selain 
hudud dan kisas diat),   dan hukumannya diserahkan 
kepada manusia dengan ukuran kemaslahatan baik 
bagi masyarakat, pelaku maupun korban. 

Tindak pidana hudud : tindak pidana yang diancam dengan hukuman 
hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan 
jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah 
SWT 

Ulil amri : pemegang otoritas, pemerintah 
 
'uqubah : hukuman 

‘uqubah asliyyah :  hukuman pokok  

‘uqubah taba’iyyah :  hukuman tambahan  

 
Wajib : keharusan, apabila dilaksanakan mendapat pahala, 

apabila dilanggar berdosa 
 
wajibul wujud  : merupakan salah satu  sifat Allah bahwa 

Allah wajib adanya  
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