
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA BERSYARAT MENURUT 

HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN MENURUT HUKUM PIDANA 

ISLAM 

 

 

A. Tinjauan Umum Pidana Dalam Hukum Positif 

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 

 Hukum pidana adalah  bagian dari keseluruhan hukum  yang berlaku di 

suatu negara, yang  mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan  mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana bagi pelanggar. 

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

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana . 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksnakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.1 

 Menurut Van Hamel hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan  

aturan  yang dianut oleh suatu negara dalam kewajibannya untuk menegakan 

hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan 

mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan 

tersebut.2 

Hukum pidana memuat tentang aturan-aturan hukum yang mengakibatkan 

pada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu  pada suatu akibat berupa 

pidana. Sejalan dengan hal itu, setiap KUHP memuat dua hal pokok. Pertama, 

memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya 

memuat syarat-syarat harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan 

pidana. Jadi disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan penegak 

hukum tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang pidana 

dan siapa saja yang dapat dipidana. Kedua, KUHP menetapkan dan mengumumkan 
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reaksi apa yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan yang 

dilarang itu.3 

Istilah “hukuman” dan “dihukum” berasal dari kata bahasa Belanda yaitu 

“straf” dan “wordt gestraf” yang oleh Moeljatno merupakan istilah konvensional. 

Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah 

inkonvensional yaitu “pidana” sebagai pengganti kata “straf” dan “diancam 

pidana” untuk menggantikan kata “wordt gestraft”. Untuk memberikan gambaran 

yang luas, berikut ini dikemukan beberapa pendapat atau defenisi dari para sarjana 

tentang pidana, yaitu sebagai berikut:4 

a. Sudarto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah 

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 

yang memenuhi syarat-syarat. 

b. Roeslan Saleh, mengartikan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini 

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat 

delik. 

c. Fitzerald, yang memberikan defenisi punishment is the authoritative inflication 

of suffering for an offence. 

d. Ted Honderich menyebutkan bahwa punishment is an authory’ infliction of 

penalt (something involving deprivation or distress0 on an offenderfor an 

offence. 

Pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman yaitu 

”penghukuman ini berasal dari kata hukum,sehingga dapat diartikan menetapkan 

hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Penghukuman dalam 

hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling. 

 

a. Tujuan Pemidanaan 

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat 

karena melakukan seuatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan 
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tujaun terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindak pidana karena tindakan 

dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan 

dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat atau pelaku5. Dalam literatur 

berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R 

itu ialah Reformation, Restraint, dan Restribution, sedangkan satu D ialah 

Deterrence yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence 

(pencegahan khusus dan pencegahan umum). 

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang 

baik dan berguna bagi masyarakat, masyarakat akan memperoleh keuntungan dan 

tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu 

digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan dan juga pelu 

ditingkatkan intensitas latihan di penjara agar mencegah terdakwa menjadi residivis 

setelah menjalani pidana penjara. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar 

dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti 

masyarakat itu akan menjadi lenih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem 

reformasi dengan kata lain selama terpidana berada di dalam penjara maka selama 

itu pula ia tidak akan berada di tengah-tengah masyarakat. 

Restribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan 

kejahatan, sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan 

tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Deterrence berarti menjera atau 

mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang 

potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, karena 

melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.6 

Betapa pun, tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam 

hidup bermasyarakat. Oleh karena itulah, perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang 

menyatakan: iuris pracepta sunt haec homeste vivere, alterum laedere, suum cuique 

tribuere, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya, “perintah hukum adalah 
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hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat 

bagiannya.”7  

Literatur-literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum 

dan keadilan. Menurut literatur-literatur tersebut, kedua hal itu tidak dapat 

diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Oleh karena itulah, dalam hal 

ini menurut  literatur-literatur itu  hukum bersifat kompromi, yaitu dengan 

mengorbankan  keadilan untuk mencapai kepastian hukum. Dalam menghadapi 

antinomi tersebut peran penerap hukum sangat diperlukan. Penerap hukum harus 

mampu untuk melakukan pilihan mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum 

atau keadilan. Adapun yang menjadi acuan dalam hal ini adalah moral.8 

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Disetiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, 

yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur objektif dan 

unsur subjektif: 

1. Unsur Objektif 

 Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku 

itu harus dilakukan. Terdiri dari: 

a. Sifat melanggar hukum 

b. Kualitas dari pelaku 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan 

suatu kenyataan sebagai akibat. 

2. Unsur subjektif 

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 

dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesutu yang 

terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 
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b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP. 

c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, 

penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 

d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal  340 KUHP, yaitu 

pembunuhan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 

e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.9 

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam 

suatu tindak pidana, yaitu Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat 

pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk 

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.  

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah: 

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan ( dolusi atau culpa). 

2. Maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud 

dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. 

3. Merencanakan terlebih dahulu atau vorbedache raad, misalnya terdapat dalam 

pasal pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. 

4. Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 

308 KUHP. 

 

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari 

seorang pelaku itu harus dilakukan.  

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah:  

1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. 

2. Kualitas dari pelaku. 

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan 

sesuatu sebagai kenyataan.10 
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2. Jenis-Jenis Pidana 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber 

utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagai mana yang 

dirumuskan dalam pasal 10 KUHP, menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan 

menjadi dua kelompok. Yaitu pidana pokok dan piidana tambahan. 

 

 

A. Pidana pokok menurut pasal 10 huruf a KUHP terdiri dari:11 

1. Pidana mati 

 Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman 

hukuman yang tercantum dalam KUHP, karena pidana mati merupakan pidana 

terberat yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, 

yakni menghilangkan nyawa seorang terpidana.  

 Maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak 

pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu 

sendiri. Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya 

yang terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana 

mati.12 Hukuman mati merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh 

pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan 

atas seseorang akibat perbuatannya.untuk meringankan penderitaan fisik bagi 

terpidana, maka beberapa usaha telah dilakukan dalam eksekusi, seperti guillotine 

1792, kursi listrik 1888, kamar gas 1924 dan terakhir dengan suntikan. Di Indonesia 

pidana mati dilaksanakan dengan ditembak mati. 

 

2. Pidana Penjara 

 Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan 

kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:13 
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1. Pensylvanian System disebut juga Cellulaire System  karena terpidana 

menurut sistem ini dimasukkan kedalam sel-sel tersendiri,ia tidak boleh 

menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. 

2. Auburn System atau Sillent System karena pada waktu malam narapidana 

dimasukkan kedalam sel secara sendiri-sendiri dan pada waktu siangnya 

diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnaya,tetapi tidak boleh saling 

berbicara di antara mereka. 

3. Progressive System atau English/Ire System cara pelaksanaan menurut teori 

ini ialah bertahap. 

 

3. Pidana Kurungan  

 Pidana Kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan 

kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari 

pada pidana penjara. Seorang terpidana kurungan memiliki hak Pistole yaitu hak 

untuk mengurusi makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri, para terpidana 

mengerjakan pekerjaan yang di wajibkan akan tetapi lebih ringan dibandingkan 

terpidana penjara, meskipun anacaman pidana penjarah adalah satu tahun 

maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal pemberatan  pidana karena 

perbarengan atau karena ketentuan pasal 52 atau 52 a, apabila terpidana penjara dan 

terpidana kurungan menjalani pidana di satu tempat pemasyarakatan yang sama 

maka harus terpisah tempatnya.14 

 

4. Pidana Denda 

 Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua darai pidana 

penjarah, mungkin setua dengan pidana mati. Pada zaman dahulu dapat berupa 

ganti kerugian, kadang-kadang berupa denda adat misalnya penyerahan hewan 

ternak seperti babi,kerbau dan lain-lain. Di zaman modern ini pidana denda 

dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. 
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  Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk 

mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran 

sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda ialah  Rp 0,25 (dua puluh lima sen) 

meskipun tidak ditentukan  secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak 

pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. 

 

 

5. Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1946) 

 Pidana Tutupan merupakan bagian dari pidana perampasan kemerdekaan, 

sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Pengaturan pidana tutupan secara 

tersendiri (lex specialis) dalam Undang-Undang Nomor 20 Pnps tahun 1946, yang 

diundangkan tanggal 31 oktober 1946. Menurut pasal 69 KUHP, berat ringannya 

pidana pokok yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutan posisi dalam pasal 

10 KUHP. Hal ini menunjukan bahwa pidana denda lebih berat dibandingkan 

pidana tutupan. Padahal jika kita lihat secara substansi pidana tutupan merupakan 

bentuk pidana perampasan kemerdekaan, jadi lebih berat dari pidana denda 

(Hamzah,1993)15. 

 Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang 

hukuman tutupan menyatakan: perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari 

pada hukuman tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Tentara. 

Berdasarkan konsideran menimbang (landasan filosofis, landasan sosiologi, dan 

alasan yuridis). Undang-Undang No. 20 tahun 1946 hanya terlihat alasan sosiologis 

bukan landasan filosofis yang memuat nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila 

dan Pembukan UUD 1945. Secara formil sesuai aturan pembentukan peraturan 

perundang-undangan kurang sempurna, namun kekosang tersebut dapat dimaklumi 

melihat situasi negara tahun 1946 negara belum stabil dan belum ada pedoman 

seperti saaat ini. 
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 Adapun maksud diterapkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, K 

Wanjtjik Saleh menyatakan bahwa dari ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Undang-

Undang tersebut bahwa pidana tutupan dapat menggantikan hukuman penjara 

dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara 

karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi hal ini tergantung pada 

hakim, kalau menurut pendapat hakim hukuman penjara lebih tepat maka hakim 

menjatuhkan hukuman penjara. Diadakannya hukum tutupan itu dimaksudkan 

untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang-ornag yang 

melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa.16 

 

B. Pidana tambahan menurut pasal 10 huruf b KUHP terdiri dari:17 

a. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu 

 Pidana pencabutan hak-hak tertentu ialah salah satu jenis pidana tambahan 

yaitu dicabutnya hak seorang terpidana seperti yang diatur dalam pasal 35 ayat 1 

KUHP diantaranya hak memegang jabatan pada umunya atau jabatan tertentu, hak 

memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum, hak 

menjalankan perwalian, hak menjadi penasihat hukum, hak menjalankan mata 

pencaharian tertentu, dan lain-lain. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan 

hakim dapat dilaksanakan. 

 

b. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu 

 Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan 

pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas,yaitu pertama barang-

barang yang didapat karena kejahatan dan yang kedua barang-barang yang dengan 

sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan 

umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. 

 

c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim 
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 Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan 

dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, diantara contohnya ialah pasal 261 

KUHP (merujuk pasal 359-360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan 

orang mati atau luka berat. Adapun tujuan dari pidana tambahan berupa 

pengumuman putusan hakim ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-

kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan seterusnya. 

 Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan 

oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan 

kepadanya. Dalam hal pidana mati pelaksanaanya dilakukan tidak di muka umum 

dan menurut undang-undang. Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan 

kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhi 

terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang 

dijatuhakan lebih dahulu. Jika pengadilan menjatuhkan pidana beryarat, maka 

pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-

sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.18 

 

3. Pengertian Pidana Bersyarat 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem 

penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-

syartat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu  ditetapkan tidak 

perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak 

dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu 

tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Pidana bersyarat sering disebut dengan putusan 

percobaan (voorwaardelijke veroordeling) dan bukan merupakan salah satu dari 

jenis pemidanaan karena tidak disebutkan dalam pasal 10 KUHP.   

Perkataan pidana bersyarat itu juga kurang tepat, karena dapat memberikan 

kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya, atau 

penjatuhan dari pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu 

itu adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim 
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dengan kekuatan hukum tetap.19Jadi, pidana bersyarat merupakan suatu sistem 

penjatuhan pidana dengan bersyarat yang ditentukan oleh hakim, bukan sebagai 

salah satu bentuk atau jenis pidana melainkan syarat bagi terpidana untuk tidak 

menjalankan pidana pokok. 

Dilihat dari namanya yaitu pidana bersyarat, ada syarat-syarat yang 

ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana. Syarat-syarat itu 

dibedakan antara: 

a. Syarat umum 

Yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, itu harus 

ditetapkan syarat umum. Syarat umum harus ditetapkan oleh hakim dalam waktu 

tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana. 

b. Syarat khusus 

Syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). 

Dalam syarat khusus, hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian 

akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya 

maupun sebagian.20 

 

4. Tujuan pidana bersyarat 

 Pidana bersyarat diberikan kepada terpidana tentunya memiliki maksud dan 

tujuan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu 

yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan 

pidana lagi. 

 Sebagaimana yang dikemukan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan pidana 

bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negative 

dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha 

pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Dengan demikian, salah 

satu kebaikan dari pada pidana bersyarat ini bahwa pengurungan mereka di lembaga 
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pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan 

kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan. 

 Lembaga pidana bersayarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu 

bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, 

akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya 

pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk 

memperbaiki dirinya di luar penjara.21 

Tugas hakim pada dasarnya memberi keputusan dalam setiap perkara 

(konflik) yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan 

hukum, nilai hukum dari pada perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang 

terlibat dalam suatu perkara yang dihadapkannya. Untuk dapat menyelesaikan 

konflik secara imparsial  berdasarkan hukum yang berlaku, para hakim harus selalu 

mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pemerintah  sekalipun 

dalam mengambil keputusan para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang 

relevan dan kaidah hukum yang menjadi landasan yuridis keputusannya.22 

Seorang hakim harus berperilaku adil yakni menempatkan sesuatu pada 

tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu 

prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan 

demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan 

perlakuan dan kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap 

orang.23 

Berikut ini hadis yang menyatakan pahala seorang hakim yang berijtihad 

dengan sungguh-sungguh: 

َحاِكُم فَاْجتََهدَ ى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم يَقُْوُل : إِذَا َحَكَم الَوَعْن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَهُ َسِمَع َرسُْوُل هللا َصل  

ِِ َوإِذَا ْجٌر . ُمت فٌَق َعلَْيهِ َحَكَم فَاْجتََحدَ ثُم  أَْخَطأَ فَلَهُ أَ  ثُم  أََصاَب فَلَهُ أَْجَراِن . 

Artinya: Ia mendengar Rasulullah Sallallahualaihi wa sallam bersabda “Apabila 

seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad kemudian ia benar, 
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maka ia mendapatkan dua pahala. Apabila ia memutuskan perkara dengan 

berijtihad, lalu slah, ia memperoleh satu pahala”.(HR. Al-Bukhari dan 

Muslim).24 

 

 

 

B. Tinjauan Umum Pidana Dalam Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Jinayah/Jarimah 

 Dalam hukum Islam (jarimah/jinayat) didefenisikan sebagai larangan-larangan 

hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang 

ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau 

melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.25 

 Hukum pidana  Islam/fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai 

tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang –orang mukallaf 

(orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalail 

hukum dari Al-Qur’an dan Hadits.26 

 Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang 

berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan pada 

“perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga juga berasal 

dari kata ajrama-yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.27  Jarimah 

diartikan  sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan hukumannya 

telah ditentukan oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi Hudud, maupun Ta’zir.28 

 

2. Jenis-Jenis Jarimah 
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1. Jarimah Hudud 

  Jarimah hudud merupakan bentuk jamak dari kata had. Al-Jurjani 

mengartikan hudud sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib 

dilaksankan karena Allah. Sementara itu, sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutif 

oleh Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa had  ialah sanksi yang telah 

ditentukan secara syara’.29 

   Lebih lengkap dari kedua defini diatas Nawawi Al-Bantani mendefinisikan 

hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan didalam Al-qur’an dan wajib 

diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang 

akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberi peringatan maupun 

dalam rangka memaksanya. Hukuman Hudud wajib dikenakan kepada orang 

yang melanggar larangan-larangan Allah seperti zina, menuduh zina,meminum 

minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, perampokan. 

2. Jarimah Qishash-Diyat 

 Qishash secara terminologi yang dikemukan oleh AL-Jurjani yaitu 

mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti 

tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Sementara itu 

dalam Al-Mu’jam Al-Wasit, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi 

hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang 

dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh. 

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia 

pernah menghilangkan nayawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya 

karena ia pernah menganiaya korban. 

 Sebagimana dalil mengenai qishash dalam surat al-baqarah ayat 178-179: 

ُ رُّ يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا كُتَِب َعلَْيكُُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتَْلى ۖ اْلحُ  نثَٰى ۚ فََمْن عُِفَي لَهُ ِمْن  ِباْلُحّرِ َواْلعَْبدُ بِاْلعَْبِد َواْْلُنثَٰى بِاْْل

ِلكَ  ّبِكُْم َوَرْحَمةٌ ۗ فََمِن اْعتَدَٰى بَ  أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاعٌ بِاْلَمْعُروِف َوأَدَاٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن ۗ ذَٰ ن ر  ِلَك فَلَهُ تَْخِفيٌف ّمِ ْعدَ ذَٰ

كُْم تَت قُونَ اٌب أَِليٌم )( َولَكُْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاةٌ َيا أُوِلي اْْلَْلَباِب لَعَل  َعذَ   
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, qishash diwajibkan atasmu berkenaan 

dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang 

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

siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang 

memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,dan hendaklah ( yang 

diberimaaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara 

yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu 

dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya 

siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan 

kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya 

kamu bertakwa.” (al-Baqarah: 178—179)30 

Sedangkan diyat ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu 

tindak pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat sendiri terbagi 

menjadi dua macam yaitu diyat ringan (diayat mukhaffafah) dan diyat berat 

(diayat mughallazah). Perbedaan antara diyat ringan dan diyat berat terletak 

pada jenis dan umur unta, sementar dari segi jumlah unta diyat ringan dan diyat 

berat sama-sama berjumlah 100 ekor unta. Untuk diyat ringan terdiri dari 20 ekor 

unta umur 0-1 tahun, 20 ekor umur 1-2 tahun, 20 ekor umur 2-3, 20 ekor umur 

3-4, dan 20 ekor umur 4-5 tahun. Sedangkan untuk diyat berat terdiri dari tiga 

kategori terakhir diatas ditambah dengan 40 ekor unta yang disebut khalifah, 

yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting. Diyat ringan berlaku untuk 

jenis pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, sedangkan diyat berat berlaku 

untuk pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban. 

 

3. Jarimah Ta’zir 

Ta’zir ialah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya 

ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada  pelakunya. Dalam 

pengertian istilah hukum islam merupakan hukum yang bersifat mendidik yang 

tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa penjarah, 
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skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kat-kata, dan jenis 

hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran atau perbuatan yang 

dilakukan.31 

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi ta’zir yaitu sebagai berikut: 

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan 

jarimah. 

2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi 

perbuatan jarimah dikemudian hari. 

3. Kuratif (islah). Ta’zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana 

dikemudian hari. 

4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah 

yang lebih baik.32 

 

3. Ketentuan hukuman 

 Adapun ketentuan jarimah, sebagaimana yang telah dikategorikan pada 

pembahasan hudud, qishash-diyat dan ta’zir diatas, yaitu: 

1. Jarimah yang tergolong dalam kategori had dimana hukumannya tidak memiliki 

batas terendah dan batas tertinggi, yaitu: 

a. Jarimah Zina, adalah perbuatan memasukan zakar kedalam faraj yang haram 

dengan tidak syubhat dan cara-cara naluriyah memuaskan hawa nafsu. Dengan 

kata lain zina merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan 

tanpa status pernikahan. Ada dua jenis jarimah zina yaitu zina muhsan yaitu zina 

yang dilakukan oleh orang yang berstatus suami, istri, duda, janda. Artinya 

pelakunya merupakan orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah 

menikah secara sah. Orang yang melakukan zina muhsan diancam dengan 

hukuman rajam yaitu dilempari batu sampai mati. Dan yang kedua adalah zina 

ghairu muhsan yaitu zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis, 

orang yang melakukan zina ghairu muhsan diancam dengan hukuman cambuk 

sebanyak seratus kali cambukan. 
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 Dalil jarimah zina terdapat dalam Al-qur’an surat An-nur ayat 2: 

اِني  انِيَةُ َوالز  ِ إِْن كُ فَاْجِلدُوا كُل  َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجْلدَةٍ ۖ وَ الز  ِ ََل تَأُْخذْكُْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن َّللا  ْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّلل 

   َواْليَْوِم اْْلِخِر ۖ َوْليَْشَهدْ َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 

keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan 

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman 

(An-Nur:2) 

 

b. Jarimah qadzf  atau menuduh muslimah baik-baik berbuat zina, yaitu tindak 

pidana atau kejahatan terhadap nama baik seseorang, berupa tuduhan zina 

terhadap orang muslim yang taat pada agamanya. Hal mana seorang muslim atau 

Muslimah taat tiba-tiba dituduh berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi 

atau bukti otentik lainnya, maka orang yang menuduh tersebut telah melakukan 

qadzaf.  33 

 Kalau penuduh tersebut tidak mampu mendatangkan empat orang saksi 

maka ia dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Syarat qadzf ada tiga macam 

yaitu syarat bagi penuduh,syarat bagi tertudu, dan syarat bagi materi tuduhan. 

Syarat bagi penuduh yaitu 1.penuduh berakal sehat, 2.penuduh harus baligh, 

3.penuduh harus dlam keadaan sadar. Sedangkan syarat bagi tertuduh yaitu 

1.tertuduh beragama Islam 2.berakal sehat 3.baligh 4.merdeka 5.tertudu harus 

orang yang baik dan menjaga diri dari kemaksiatan seksual. Adapun syarat bagi 

materi tuduhan yaitu berupa tuduhan zina atau penolakan nasab anak kepada 

ayah. 

 Dalil jarimah qadzf terdapat dalam Al-qur’an surat An-nur ayat 4: 
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وا لَُهْم َشَهادَةً اَء فَاْجِلدُوهُْم ثََمانِيَن َجْلدَةً و ََل َتَْقبَلُ اْلُمْحَصَناِت ثُم  لَْم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة شَُهدَ َوال ِذيَن يَْرُموَن  

ئَِك هُمُ اْلفَاِسقُونَ 
 أَبَدًا ۚ َوأُولَٰ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan 

mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 

mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka 

untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orangyang fasik. (An-Nur: 

4).34 

c. Jarimah Syurb Al-Khamr (meminum minuman keras) yaitu perbuatan 

meminum atau memasukkan segala sesuatu yang memabukkan, baik yang 

terbuat dari perasan anggur, beras, dan sebagainya. Baik unsur memabukannya 

banyak atau sedikit tetap haram. Didalam hadist dijelaskan bahwa hukuman bagi 

pelaku peminum minuman keras ialah di cambuk sebanyak empat puluh  kali 

cambukan atau delapan puluh kali cambukan, karena terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan fuqaha mengenai banyaknya cambukan. 

 Dalil tentang sanksi peminum khamr terdapat dalam hadits yang dari Annas 

bin Malik: 

ا َكاَن ِرْيدَتَْيِن َنْحَو اَْربَِعْيَن، قَاَل: َو فَعَلَهُ اَبُ نٍَس اَن  الن ِبي  ص اُتَِي بَِرُجٍل قَدْ َشِرَب اْلَخْمَر فَُجِلدَ بِجَ َعْن اَ  ْو بَْكٍر. فَلَم 

ْحمِن ْبُن َعْوٍف: اََخفُّ اْلُحدُوْ  بو اَن َفاََمَر بِِه عَُمُر. احمد و مسلم و ِد ؤؤثََمانِيْ عَُمُر اْستََشاَر الن اَس فََقاَل َعْبدُ الر 

 داود و الترمذى و صححه

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasnnya Nabi Saw. Bersabda, 

“Sesungguhnya dihadapkan kepada Nabi Saw seorang yang meminum 

khamr. Beliau memukulnya dengan menggunakan dua pelepah kurma 

kurang lebih 40 kali”. 

 

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar beliau memikirkan bertambah 

banyaknya orang-orang yang meminum khamar. Beliau musyawarah dengan 

para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Diantara sahabat yang berbicara 
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adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, hukuman had yang paling 

ringan adalah 80 kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat 

tersebut dan diterapkan  sebagai keputusan bersama.35 

 

d. Jarimah Al-Baghyu (pemberontakan) yaitu secara istilah berarti menginginkan 

sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat 

tanpa alas an yang benar. Para fukaha kemudian lebih memfokuskan tindakan 

al-baghyu (pemberontakan) kepada tindakan pembangkangan atau penolakan 

keras untuk patuh kepada imam pemerintah yang sah, dan biasanya mengarah 

kepada kudeta berdarah.36  

 Adapun hukuman bagi pelaku pemberontakan bagi para pembetrontak yang 

tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai 

basis mereka, pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai taubat. 

Sedangkan bagi pelaku yang memiliki kekuatan senjata maka pemerintah harus 

menghimbau mereka untuk taat kepada pemerintah jika himbauan disambut 

dengan gerakan senjata maka pemerintah boleh memerangi pelaku 

pemberontakan itu. 

 Dalil jarimah Al-Baghyu (pemberontakan) terdapat dalam Al-qur’an surat 

Al-Hujurat ayat 9: 

ي تَْبِغي َحت ٰى تِ إِْن بَغَْت إِْحدَاُهَما َعلَى اْْلُْخَرٰى فَقَاِتلُوا ال  َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما ۖ فَ  ,

ِ ۚ فَإِْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما بِاْلعَدْلِ  َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ تَِفيَء إِلَٰى أَْمِر َّللا     َوأَْقِسطُوا ۖ إِن  َّللا 

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka 

damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 

terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat 

zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika 

golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah 

antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah 

mencintai orang-orang yang berlaku adil (Al-Hujurat: 9) 
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e. Jarimah Al-Riddah (murtad) secara etimologi murtad ialah memalingkannya 

atau mengembalikannya. Menurut imam Al-Nawawi dalam kitab Minhaj Al-

Talibin murtad adalah memutus keislaman dengan dibarengi niat (ucapan) dan 

perbuatan kufur, baik dimaksud untuk menghina, menentang,maupun meyakini 

(kekufuran tersebut). Pelaku murtad sebelumya harus dianjurkan untuk 

bertaubat dengan tenggang waktu tiga hari, jika ia menolak untuk bertaubat 

maka dapat dilaksanakan sanksinya. Adapun sanksi bagi pelaku murtad terdiri 

atas tiga kategori yaitu sanksi asli berupa hukuman mati, sanksi pengganti 

berupa ta’zir, dan sanksi pelengkap berupa pembekuan aset harta atau 

pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan.37 

 Dalil tentang jarimah al-riddah (murtad) dalam hadits dari Ibnu Abbas 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda  َُمْن بَد َل ِدينَهُ فَاْقتُلُوه ”Siapa yang 

mengganti agamanya, bunuhlah dia.” (HR. Bukhari 3017, Nasai 4059, dan yang 

lainnya). 

 

f.  Jarimah Al-Sariqah (pencurian) secara etimologi berati mengambil harta milik 

orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.menurut Wahbah 

Al-Zuhaili sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat 

penyimpanannya yang biasanya digunakan untuk menyimpan  secara diam-diam 

dan secara sembunyi-sembunyi. Adapun sanksi bagi pencurian ialah dipotong 

tangan. 

 Dalil jarimah pencurian(Al-sariqah) terdapat dalam al-qur’an surat Al-

maidah ayat 38: 

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم *َوالس اِرُق َوالس اِرقَةُ َفاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نَكَ  ِ َوَّللا  اَل ِمَن َّللا   

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. 

(Al-Maidah: 38)”.38 
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Syarat-syarat potong tangan: 

1. Pencuri tersebut sudah baligh,berakal, dan melakukan pencurian itu dengan 

kehendaknya. Anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa orang lain tidak 

dipotong tangannya. 

2. Barang yang dicuri itu setidaknya sampai satu nisab yaitu seperempat dinar 

atau tiga dirham. Barang itu pun bukan kepunyaan si pencuri dan tidak ada 

jalan yang menyatakan bahwa ia berhak atas barang itu.39 

g. Jarimah hirabah (Perampokan) secara etimologi berarti memerangi 

sedangkan menurut Imam Al-Syafi’i dalam Al-Umm para pelaku perampokan 

qutta’u al-tariq ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa 

senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta 

kekayaan mereka ditempat terbuka secara terang-terangan. Dengan kata lain 

hirabah ialah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menguasai harta orang 

lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. 

 Dalil jarimah perampokan (Hirabah) terdapat dalam al-qur’an surat Al-

maidah ayat 33: 

 َ َ َوَرسُولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اْْل تُقَط َع أَْيِديِهْم   يُقَت لُوا أَْو يَُصل بُوا أَوْ ْرِض فََسادًا أَنْ إِن َما َجَزاُء ال ِذيَن يَُحاِربُوَن َّللا 

ِلَك لَُهْم ِخزْ  يمٌ ٌي فِي الدُّْنيَا ۖ َولَُهْم فِي اْْلِخَرةِ َعذَاٌب َعظِ َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخََلٍف أَْو يُْنفَْوا ِمَن اْْلَْرِض ۚ ذَٰ  

Artinya: “sesunguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 

Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, 

hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki 

mereka secara bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 

kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi 

mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar 

(Al-Maidah:33)” 

2. Jarimah yang tergolong dalam kategori qhisash-diyat, ialah jarimah 

pembunuhan dan penganiayaan. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan  

menjadi tiga kategori, yaitu: 
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a. Pembunuhan Sengaja. 

b. Pembunuhan semi Sengaja. 

c. Pembunuhan Tersalah.40 

Dari ketiga jenis pembunuhan diatas, sanksi hukuman qhisash hanya 

berlaku pada pembunuhan jenis pertama atau pembunuhan sengaja. Sementara 

untuk dua jenis pembunuhan lainnya sanksinya berupa diyat. Demikian juga dengan 

pembunuhan sengaja apabila dimaafkan oleh pihak keluarga, maka hukumannya 

juga diyat. 

3. Jarimah yang tergolong dalam kategori ta’zir yaitu semua jenis tindak pidana 

yang tidak secara tegas diatur oleh Al-qur’an dan hadits. Aturan teknis, jenis dan 

pelaksanaanya ditentukan oleh penguasa. 
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