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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO:  

 

لَو َو ِب  الَّس ِّيِب َو َو    َو َو ْد َو ُء وَو  ِب اْد َو

("Dan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan.") 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini didedikasikan kepada: 

1. Kedua Orang Tuaku Ali Imron dan Ermawati 

2. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian hukum Pidana 

Islam  

3. Almamater kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang.  

 

 

 

 

 

 



viii 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berjudul Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan 

yang menyebabkan luka berat menurut fiqh jinayah Pokok 

permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, bagaimana 

sanksi pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan 

luka berat. Kemudian dijabarkan dalam sub masalah yaitu Apakah 

dasar hukum pertimbangan hakim sehingga memutuskan perkara 

Nomor 621/Pid.B/2015/PN.Sgm dengan hukuman selama tiga tahun. 

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak 

pidanaPenganiayaan yang menyebabkan luka berat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian 

dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 

621/Pid.B/2015/PN.Sgm dan untuk mengetahui pandangan hukum 

Islam terhadap pelaku Tindak PidanaPenganiayaan yang menyebabkan 

luka berat  

 Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan (Library research).Sumber data yang digunakan adalah 

sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan 

sekunder dan tersier.Bahan hukum primer adalah sumber data pokok 

yang digunakan sebagai sumber rujukan utama yang berkaitan dengan 

objek penelitian.Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang 

memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa majalah, 

makalah ilmiah skripsi dan data-data lain yang berkaitan dengan objek 

penelitian.Adapun Bahan hukum tersier adalah sumber data tambahan 

yang memberikan penjelasan terhadap data-data sekunder berupa 

website dan artikel. 

 Teknik Pengumpulan  data adalah mengklasifikasikan data yang 

telah ada, yakni data primer, sekunder dan data tersier. Setelah data 

diklasifikasikan penulis berusaha untuk menganalisis data 

primer,sekunder dan tersier. Kemudian setelah dianalisis penulis 

berusaha untuk menyimpulkan. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana 

penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Studi Putusan Nomor 

621/Pid.b/2015/PN.Sgm) harus ditanggung oleh terdakwah 

menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya 

dan harus mempertanggungjawabkan perbuatanya berupa pidana 

kurungan terhadap terdakwah selama tiga (3) tahun.Pertimbangan 
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hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasar pada dua alat 

bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan berdasarkan 

fakta yang terungkap di persidangan hakim beranggapan bahwa 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang 

menyebabkan luka berat . Namun putusan yang dijatuhkan hakim 

kepada terdakwa dalam kasus ini terkesan melebihi dari tuntutan jaksa 

penuntut umum putusan tersebut dianggap tidak memuaskan rasa 

keadilan terdahap korban. 

  

 

Kata kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan yang menyebabkan 

luka berat, dan Surat Putusan Nomor 621/Pid.B/PN. 

Sgm 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan  

pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 

0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 Alif tidak dilambangkan ا

 Ba B ب

 Ta T خ

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ



xi 

 Ra R ز

 Zai Z ش

 Sin S ض

 Syin Sy ش

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 ‘ Ain‘ ع

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ل

 Mim M و



xii 

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H ه

 ` Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (marbutoh) T ج

 

Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).  

Vokal Tunggal  

Vokal tunggal dalam bahasa Arab: 

 َ    Fathah 

 ِ    Kasroh 

و
   Dlommah 

Contoh:  
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 Kataba = كتة 

 .Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ذ كس

 

Vokal Rangkap  

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan 

antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf. 

Tanda/Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 و

Fathah dan 

waw 

Au a dan u 

 

Contoh: 

 kaifa : كيف 

 ꞌalā : عهي

 haula: حىل

 amana : امه
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 ai atau ay : أي

Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan 

transliterasi berupa huruf dan tanda. 

 

Harakat dan huruf Tanda baca Keterangan 

 ا ي

Fathah dan alif atau 

ya 

Ā 

a dan garis panjang 

di atas 

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ا ي

 Dlommah dan waw Ū u dan garis di atas ا و

 

Contoh: 

 qāla subhānaka :  ظثحىكقال

 shāma ramadlāna : صاو زمضان 

 ramā :  زمي

 fihā manāfiꞌu :  فيهامىا فع
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 yaktubūna mā yamkurūna : يكتثىن ما يمكسون

قال يىظف التيهر ا  : iz qāla yūsufu liabīhi 

Ta' Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam: 

1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan 

dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata 

yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan /h/. 

4) Pola penulisan tetap 2 macam. 

Contoh:   

 Raudlatul athfāl زوضح االطفال 

 al-Madīnah al-munawwarah انمديىح انمىىزج
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Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan   

sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

tersebut.  

Contoh:  

 Rabbanā زتىا

 Nazzala وصل

 

Kata Sandang  

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya 

dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang 

dipakai ada dua, seperti berikut: 

Contoh:    

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu انتىاب
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 Al-syamsu Asy-syamsu انشمط

Diikuti oleh Huruf Qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.  

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Al-badiꞌu Al-badīꞌu انثديع

 Al-qamaru Al-qamaru انقمس

 

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-). 

Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak 

di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa 

alif. 

Contoh: 
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 Pola Penulisan 

 Ta `khuzūna تأخرون

 Asy-syuhadā`u انشهداء

  Umirtu أومسخ

 Fa`tībihā فأتي تها

 

Penulisan Huruf  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari 

dua pola sebagai berikut: 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 وإن نها نهىخيسانساشقيه

Wa innalahā lahuwa khair al-

rāziqīn 
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 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فاوفىا انكيم وانميصان

 

 

  



xx 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah Swt. karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat memenuhi syarat kelulusan alih program studi S1 Hukum 

Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “SANKSI TINDAK PIDANA 

PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT 

MENURUT FIQH JINAYAH (Studi Terhadap Putusan 

No.621/Pid.B/2015/PN.Sgm). Sholawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan pada junjungan umat, Rasulullah saw. beserta keluarga, 

sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu 

istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

kedua orang tuaku dan murobbiahku yang merupakan sumber inspirasi 

dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, 

nasehat serta do’a yang tiada hentinya kepada penulis. 



xxi 

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang 

peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan 

skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang 

membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis 

menghaturkan segenap ucapan terimakasih yang tiada batas kepada: 

1. Ayahanda (Ali Imron) dan Ibunda (Ermawati) yang selalu 

mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, nasehat, 

bimbingan dan doa untuk penulis 

2. Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph.D selaku rektor Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang. 

3. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag.,selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. H. 

Marsaid, M.A selaku Wakil Dekan I, Fauziyah, M.Hum Wakil Dekan 

II dan Drs. M. Rizal, M.H selaku Wakil Dekan III. 

4. Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam  

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 

5. Dr. M. Sadi Is. S.H.I,. MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana 

Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang. 



xxii 

6. Dr. Kun Budianto S.Ag.,SH.,M.Si selaku penasehat akademik penulis 

yang telah memberikan arahan, semangat dan motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini; 

7. Dr. H. Marsaid, M.A dan M. Tamuddin S. Ag,. MH selaku 

pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk 

membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini; 

8. Segenap dewan penguji yang telah memberikan kelancaran mahasiswa 

untuk ujian skripsi. 

9. Segenap dosen atau staf pengajar dan semua staf akademik dan TU 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah 

banyak memberikan konstribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan 

selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah 

Palembang. 

10. Ayahanda (Ali Imron) dan Ibunda (Ermawati) yang selalu 

mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, nasehat, 

bimbingan dan doa untuk penulis. 

11. Sahabat-sahabat seperjuanganku Hukum Pidana 03 dan sahabat 

mahasiswa Hukum Pidana Islam 2015 Program Sarjana UIN Raden 

Fatah Palembang terima kasih atas semangat dan kerja samanya, dan 



xxiii 

teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan, informasi, motivasi, dan doa selama proses 

pembuatan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala 

dan berkah tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak 

kekurangan di sana sini. Kritik dan saran membangun dari rekan-rekan 

pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan 

selanjutnya.  

Akhirnya penulis berharap, semoga serpihan kecil ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. 

Aamiin… 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatu. 

Palembang,  2019 

Penulis 

                        

 

Imam Ali Akbar .M 

NIM 1531600086 
                                            

  



xxiv 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ................................................... ii 

PENGESAHAN DEKAN ................................................................................ iii 

PENGESAHAN PEMBIMBING ................................................................... iv 

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .......................................................... v 

LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN ..................................................... vi 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................. vii 

ABSTRAK ....................................................................................................... viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ..................................................................... x 

KATA PENGANTAR ..................................................................................... xx 

DAFTAR ISI .................................................................................................... xxiv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang .......................................................................  1 

B. Rumusan Masalah ..................................................................  11 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................  11 

D. Kajian Pustaka .......................................................................  12 

E. Metode Penelitian ..................................................................  14 

F. Teknik Pengumpulan Data .....................................................  19 

G. Teknik Analisis Data ..............................................................  20 

H. Sistematika Pembahasan ........................................................  21 

 

BAB II  TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA 

PENGANIAYAAN   YANG  MENYEBABKAN  LUKA  

BERAT 

A.  Tindak Pidana .......................................................................  23 

1. Pengertian Tindak Pidana ..................................................  23 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana ..............................................  25 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .................................................  29 



xxv 

B. Tindak Pidana Penganiayaan .................................................  32 

1. Pengertian Penganiayaa .....................................................   32 

2. Unsur-Unsur Penganiayaan ...............................................   33 

3. Jenis-Jenis Penganiayaa ....................................................   34 

 

C. Jarimah dan Sanksi Pidana ...............................................................  37 

1. Pengertian Jarimah dan Sanksi Pidana .......................................  37 

2. Macam-Macam Sanksi dalam Fiqh Jinayah ...............................  38 

3. Macam-Macam Sanksi dalam Hukum Positif ............................  39 

4. Sanksi Jarimah Penganiayaan yang menyebabkan luka  

berat  menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .......................  42 

 

BAB III  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI 

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG 

MENYEBABKAN LUKA BERAT 

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Tindak  

Pidana Terhadap Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana 

PenganiayaanYang Menyebabkan Luka Berat ......................  49 

1. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam perkara Nomor  

621/Pid.B/2015 Sgm  tentang Penganiayaan Yang 

Menyebabkan Luka Berat .................................................  58 

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku 

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan 

Luka Berat ..............................................................................  61 

 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan ............................................................................  69 

B. Saran ......................................................................................  70 

  

     DAFTAR PUSTAKA ............................................................................  71 

RIWAYAT HIDUP ..............................................................................  75 

LAMPIRAN ..........................................................................................  76 


