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ABSTRAK 

 Studi berjudul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Prespektif Fiqh Jinayah. 
Pembunuhan suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum agama dan 

negara, pembunuhan karena paksaan atau overmacht  terkadang terjadi di 

Indonesia dalam Islam dikenal dengan istilah ikrah atau dharurah. Adapun 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena overmacht dalam 

hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. 

 Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan sebuah 

penelitiaan yang bersifat kepustakaan (library Research), dalam menganalisis 

data penulis menggunakan analisis deskriptif dan komparatif yang bersumber 

dari data primer dan sekunder dengan melakukan pendekatan secara 

normatif. Yang bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana 

pembunuhan Overmacht dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana 

Islam. 

 Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah menurut hukum pidana 

Indonesia pembunuhan yang dilakukan karena overmacht  dapat menghapus 

hukuman, dengan adanya alasan pembenar dan pemaaf, pelaku dinyatakan 

lepas dari tuntutan hukum yang sesuai dalam kaidah pasal 48 KUHP 

sedangkan dalam Islam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pembunuhan overmacht menurut pendapat para ulama terdapat perbedaan, 

ulama Malikiyah dan Hanabilah bagi orang yang memaksa dan dipaksa 

membunuh keduanya dihukum qishash alasannya keduanya bersekutu, 

sedangkan  sedangkan menurut ulama Syafei hukuman bagi orang yang 

dipaksa membunuh adalah takzir dan menurut Abu Yusuf orang yang 

memaksa dan dipaksa hukumanya diyat karena pemaksa bukan pelaku dan 

yang terpaksa dasar perbuatan bukan lahir dari dirinya.  

 

 

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pembunuhan, dan Overmacht 

 

 

 



 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi 

Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 

158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 „ Alif ا

 Ba B ب

 Ta T خ

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ر

 Ra R س

 Zai Z ص

 Sin S ط

 Syin Sy ػ

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 ‟ Ain„ ع

 Gain Gh ؽ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ن

 Lam L ي

َ Mim M 



 

x 
 

ْ Nun n 

ٚ Waw W 

 Ha H ٘ـ

 „ Hamzah ء

ٞ Ya Y 

 Ta (Marbutoh) T ج

 

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal 

tunggal dan vokal rangkap (diftong). 

1. Vokal Tunggal 

------------------  Fathah 

------------------  Kasroh 

------------------  Dlommah 

Contoh : 

 Kataba =   وتة

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya =    روش

2. 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 

ٚ Fathah dan waw Au a dan u 

 

Contoh : 



 

 

 kaifa : و١ف

 alā„ : ػٍٝ

 haula : حٛي

 amana : أِٓ

 ai atau ay : أٞ

C. Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan 

transliterasi berupa huruf atau benda. 

Contoh : 

Harakat dan Huruf Tanda Baca Keterangan 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ءأ

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas اٞ

 Dlommah dan waw Ū u dan garis di atas أٚ

 

Contoh : 

 qāla subhānaka : لاي عثحأه

 shāma ramadlāna : صاَ سِضاْ

 ramā : سِٟ

 fīha manāfi‟u : ف١ٙا ِٕافغ

 yaktubūna mā yamkurūna : ٠ىتثْٛ ِا ٠ّىشْٚ

 iz qāla yūsufa liabīhi : إر لاي ٠ٛعف ألت١ٗ
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D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam : 

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah 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 ditransliterikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap dua macam. 

Contoh : 

 Raudlatul athfāl سٚضح األطفاي

 Al-Madīnah al-munawwarah اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج

 

E. 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. 

 Nazzala   =      ٔضي   Robbanā  = ستٕا

F. Kata Sandang 

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 



 

 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya 

dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang lansung mengikutinya. Pola yang 

dipakai ada dua seperti berikut. 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu اٌتٛاب

 Al-syamsu Asy-syamsu اٌشّظ

 

Diikuti huruf Qomariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya. 

Contoh : 

 Pola Penulisan 

 Al-badī‟u Al-badī‟u اٌثذ٠غ

 Al-qomaru Al-qomaru اٌمّش

 

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang 

ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung 

(-). 

G. 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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 umirtu =       أِشخ  Ta‟khuzūna   =     تأخزْٚ

 Fa‟tī bihā =     فأتٟ تٙا  Asy-syuhadā‟u   =     اٌشٙذاء

H. 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 penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata 

lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua 

pola sebagai berikut : 

Contoh Pola Penulisan 

 Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn ٚإْ ٌٙا ٌٙٛ خ١ش اٌشاصل١ٓ

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فأٚفٛا اٌى١ً ٚا١ٌّضاْ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup 

mendapat   perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, 

majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya 

pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman kezaman dan 

karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana 

pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan 

berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai 

kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan 

manusia itu sendiri. 

 Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan 

yang dilakukan oleh Qabil dan Habil anak Nabi Adam seperti yang terdapat 

pada Al-Quran dan Hadis. Pembunuhan dengan ancaman mati juga dikenal 

dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Hukum 

Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas 

nas al-Quran maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. 

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam merupakan istilah khas 

Indonesia, sebagai terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islamiy. Aspek penting dalam 
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hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini 

menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum Islam. 

 Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama 

melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu 

maupun masyarakat. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam  Ilmu Ushul 

Alfiqhnya  menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus 

mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam al-dharuriyat 

alkhamsah yang terdiri dari hifź al-nafs (menjaga jiwa), hifź al-„aql (menjaga 

akal), hifź al-din (menjaga agama), hifź al-mal (menjaga harta) dan hifź 

alnasl (menjaga keturunan).
1
 

 Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-

larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah jarimah atau jinayah. Pakar 

fiqh telah mendefinisikan jarimah dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang 

apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman hudud atau tazir. 

Adapun istilah jinayah kebanyakan para fuqaha memaknai kata tersebut 

hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti 

membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. 

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang berakibat pada hilangnya nyawa 

manusia. Menurut jumhur fuqaha, pembunuhan dibedakan menjadi tiga; 

                                                             
1
 Imaning Yusuf, Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,(Palembang:IAIN Raden 

Fatah,2013), Jurnal Vol 13 No.02, Hal 3. 



 

 

pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang mirip dengan sengaja, dan 

pembunuhan karena keliru. Konsekuensi dari pembunuhan disengaja adalah 

qishash atau diyat sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah 

ayat 178: 

٠ا ٠ٙا اٌز ٠ٓ ء ا ِٕٛ ا وتة ػ١ٍىُ ا ٌمصا ص ف ا ٌمتٍٝ 
صا 

اٌحش تا ٌحش ٚ ا ٌؼثذ تا ٌؼثذ ٚ ا ال ٔثٝ  تا 

ال ٔثٝ 
ج 

فّٓ ػفٝ ٌٗ ِٓ ا خ١ٗ شٝ ء فا تثا ع تا ٌّؼش ٚ ف ٚ اد اء ا ١ٌٗ تا حغٓ 
لا 

ر ٌه تٕف١ف ِٓ س 

تىُ ٚسحّح 
لا 

                                                                 ٨٧١فّٓ اػتذ ٜ تؼذ ر ٌه فٍٗ ػز ا ب ا ١ٌُ   

                 

 Ayat ini menjelaskan tentang keharusan bagi penguasa 

memberlakukan hukuman qishash atas para pelaku tindak pidana 

pembunuhan. Yaitu apabila seseorang melakukan tindak pembunuhan atas 

orang lain, maka pelaku pembunuh itu harus dihukum dengan dibunuh pula. 

Hukuman qishash tidak hanya diberlakukan atas tindak pembunuhan saja 

tetapi juga tindak penganiayaan lainya, seperti mencungkil mata, mengiris 

hidung, dan lain sebagainya.
2
 

 Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam 

menjelaskan besarnya dosa pembunuhan ini  dalam sabdanya: 

 ٔض ٚ ا ي اٌذ ١ٔا ا ٘ٛ ْ ػٍٟ ا هلل ِٓ لًٕ ِغٍُ 

                                                             
2
 Ibnu Katsir, At-Tafsir Al-Wadhih,( Bandung: Syirkah Nur Asia, 2010), Jilid I, Hal.103. 
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Dalam hadis ini menjelaskan bahwa besarnya dosa pembunuhan, membunuh 

seorang muslim.(HR At-Tirmidzi dan An-Nasai) 
3
 

 Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia pembunuhan secara 

terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. 

Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan 

menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap 

sebagai delik materil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya 

dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh 

Undang-undang. Dalam KUHP ketentuan-ketentuan pidana tentang 

kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II 

bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.
4
 

 Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini 

dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah 

suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau 

tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah 

adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai 

                                                             
3
 Al-bani, Shahih At-tarhib, No2438. 

4
 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.45. 



 

 

selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat 

dibedakan tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.
5
 

 Pembunuhan biasa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP 

merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok  Doodslag In Zijn 

Grondvorm, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua 

unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah:  “Barangsiapa 

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun” Sedangkan Pasal 340 KUHP 

Pembunuhan berencana  menyatakan: “Barang siapa sengaja dan dengan 

rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena 

pembunuhan dengan rencana moord, dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
6
 

 Permasalahanya adalah bagaimana jika pembunuhan sengaja tersebut 

dilakukan karena dalam keadaan terpaksa overmacht, baik paksaan tersebut 

berupa paksaan dari orang lain, maupun paksaan yang disebabkan karena 

keadaan darurat. Paksaan dalam Islam dikenal dengan istilah al-ikrah. Pada 

dasarnya paksaan dalam tindak pidana dapat menghapus suatu hukuman.  

Dalam Islam, alasan atau keadaan yang menghapus hukuman tersebut yaitu; 

                                                             
5
 Dirdjosiswono, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum,( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), 

Hal.21. 
6
 Sudarmono, Kitab Undang-undang Hukum Pidana,(Jakarta: Kesindo Utama, 2010), Hal 

10. 
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paksaan, mabuk, gila dan anak kecil (di bawah umur). Dalam tindak pidana 

pembunuhan yang disebabkan adanya paksaan (Ikrah), paksaan tersebut 

tidak dapat menghapus hukuman. Para Ulama sepakat bahwa overmacht 

tidak bisa menghapus hukuman dari orang yang dipaksa apabila tindak 

pidana yang dilakukannya adalah pembunuhan, pemotongan anggota badan, 

atau pemukulan yang membinasakan.
7
 

 Tindak pidana pembunuhan yang disebabkan adanya paksaan 

dilarang karena orang yang dipaksa melakukan pembunuhan terhadap 

korbannya itu dengan cara disengaja dan melawan hukum, secara zalim 

disertai keyakinan bahwa membunuh korban menyebabkan jiwanya selamat 

dan terhindar dari kejahatan pemaksa atau bahaya. Hukuman yang 

dijatuhkan kepada orang yang dipaksa membunuh menurut Imam Malik dan 

Imam Hambali hukumanya adalah qishash, ulama Syafiiyah dalam 

pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa hukumannya adalah qishash. 

Adapun dalam mazhab Hanafi, menurut hukumannya adalah qishash sedang 

menurut Abu Yusuf hukumanya adalah diyat.
8
 

Dalam Hukum Pidana Indonesia Overmacht dalam hukum pidana 

diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan 

perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Menurut bunyi pasal 

                                                             
7
 Jazuli, 2018 ,kaidah-turunan-al-masyaqqah-tajlib 

,Http://ulumsyariah.Blogspot.com/2018/04 At_16.html, Online 10 april 2018. 
8
 Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam,(Jakarta: Amzah,2015), Hal.317. 



 

 

tersebut, daya paksa (overmacht) menjadi dasar peniadaan hukuman. 

Undang-undang hanya menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan 

perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Undang-

undang tidak menjelaskan yang di maksud dengan daya paksa (Overmacht). 

Pengertian dan penjelasan tersebut diberikan oleh para pakar hukum. 

 Prinsip yang dipakai dalam pasal 48 KUHP ini adalah mengorbankan 

kepentingan hukum yang lebih kecil demi melindungi atau mempertahankan 

kepentingan hukum yang lebih besar. Apabila kepentingan yang dikorbankan 

lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang 

memaksa (Overmacht), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum. Apabila 

kepentingan yang dikorbankan , hanya sedikit lebih berat dari kepentingan 

yang diselamatkan, atau kepentingan itu sama beratnya, maka ada hal yang 

memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana.
9
 

Dalam hal pembunuhan contohnya ketika terjadi kecelakaan laut, 

yakni tenggelamnya sebuah kapal, ada dua orang penumpang yang dalam 

usahanya hendak menyelamatkan nyawanya berpegang pada sebuah papan 

yang mana papan tersebut hanya dapat menahan satu orang saja. Apabila 

kedua orang itu tetap berpegangan pada papan, maka kedua orang itu akan 

tenggelam dan mati. Maka dalam usaha untuk meyelamatkan diri dari 
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 Acmad Ali, Teori Hukum dan Teori Peradilan,(Jakarta: Kencana Perdana Group, 2009), 

Hal 67. 
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ancaman kematian, maka salah satu dari keduanya mendorong yang lain dan 

orang yang didorong tersebut mati.
10

 

Dari contoh itu menurut hukum pidana Indonesia, walaupun 

perbuatan tersebut pada kenyataannya telah memenuhi unsur pasal 338 

KUHP tentang pembunuhan, namun dalam konsep overmacht dalam hukum 

pidana Indonesia ini berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk dalam 

tindak pidana pembunuhan. Berbeda dengan hukum pidana Islam yang tidak 

memberlakukan overmacht pada tindak pidana pembunuhan, pemotongan 

anggota badan, dan penganiayaan berat. Secara mendalam masalah ini akan 

penulis jelaskan dalam skripsi yang berjudul : “SANKSI PIDANA 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA 

OVERMACHT DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH”. 

B. Rumusan Masalah  

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai 

dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-

benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak 

melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah 

disampaikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji yaitu;  
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 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,( Jakarta : Renika  Cipta),Hal.89. 



 

 

1. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku tindak 

pidana pembunuhan karena Overmacht? 

2. Bagaimana Sanksi overmacht dalam tindak pidana pembunuhan 

dalam hukum pidana Indonesia? 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui Sanksi overmacht dalam tindak pidana 

pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia. 

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku 

tindak pidana pembunuhan overmacht dalam fiqh jinayah. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Setiap penelitian harus memiliki manfaat bagi pemecahan masalah 

yang diteliti. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi 

teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan 
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hukum Islam terutama yang berkaitan dengan sanksi bagi tindak pidana 

pembunuhan karena overmacht pada kedua bidang hukum tersebut.  

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk bahan 

kuliah hukum pidana dan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan 

sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dan hukum Islam.  

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin 

meneliti permasalahan yang sama.  

b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan 

menerapkan ilmu yang diperoleh penulis di bangku kuliah. 

E. PenelitianTerdahulu 

Penelitian seputar overmacht dalam hukum pidana telah banyak 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda 

dalam pengujian datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa 

literatur yang akan penulis jadikan sebagai previous finding (penelitian 

maupun penemuan sebelumya).   



 

 

Wahib Muslim
11

, 2011, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum 

Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Penelitian ini 

memfokuskan Permasalan Sanksi Pembunuhan menurut fiqh jinayah. 

Kesimpulan ini dapat dirumuskan bahwa dalam syariat Islam hukuman yang 

dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan 

dijatuhi hukuman yang sama menurut  apa sudah ia lakukan yaitu hukuman 

qishash atau hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dan terhalangnya 

mendapatkan warisan bila ia seorang ahli waris sebagai hukuman tambahan. 

Wisnu Tegar
12

, 2014 , “ Penggunaan Daya Paksa Sebagai Alasan 

Pemaaf Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. Penelitian ini merumuskan kesimpulan bahwa Hakim dapat 

memtuskan perkara pidana karena daya paksa  memutus bebas terdakwa 

dengan  menggunakan alasan pemaaf karena dalam pembuktiannya, yang 

menjadi pertimbangan apakah memang benar terdakwa melakukan tindak 

pidana dikarenakan daya paksa atau sesuai dengan Pasal 48 KUHP  tentang 

daya paksa. 
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Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, beda 

antara yang penulis lakukan adalah pada aspek sanksi pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pembunuhan  overmacht ditinjau dalam fiqh jinayah dan dalam 

hukum pidana Indonesia. Untuk itu penelitian ini penulis anggap penting dan 

perlu dilakukan. 

   F.  Metode Penelitian 

  Setiap penulisan karya ilmiah harus memakai suatu metode, karena 

metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat 

terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam 

penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yaitu 

penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. 

Penulis akan mengumpulkan karangan ilmiah, pendapat para ahli, 

maupun teori-teori yang ada dalam buku atau kitab yang ada 

relevansinya dengan skripsi ini.   

2. Jenis  Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu terdiri atas 

buku: Teori Hukum dan Peradilan Penulis Mucmad Ali, Asas-asas 

Hukum Pidana Penulis Andi Hamzah, Tafsir Ayat Ahkam Penulis Muh 



 

 

Kadar Yusuf, Pembunuhan dalam Hukum Islam Karya Imaning Yusuf, 

Terminologi Hukum Penulis Andi Hamzah, Al-Quran Departemen 

Aganma, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Hadis 

Shohe Riwayat Muslim.  

3. Analisis Data  

a. Metode Analisis  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data 

deduktif, yaitu menganalisis litelatur-litelatur yang bersifat umum, 

kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. 

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengekplorasi data yang 

terdapat pada bab II dan III. 

Penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, yaitu 

menganalisa data yang berbeda dengan jalamn membandingkan 

untuk diketahui kelebihan, kelemahan, mana yang benar dan mana 

yang lebih kuat. Metode ini digunakan untuk menguraikan pokok 

permasalahan pada bab IV. 

b. Pendekatan 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif 

yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan 

perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. 

Dalam skripsi ini pendekatan masalah dengan melihat dan membahas 
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suatu permasalahan dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yang 

berkaitan dengan hukum Islam, serta melihat dan membahas suatu 

permasalahan yang menitik beratkan pada aspek-aspek hukum pidana 

seperti KUHP dan juga dengan penerapan kaidah-kaidah hukum.   

 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah beserta tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan 

penelitian,  penelitian terdahulu, metodelogi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Berisikan bahasan mengenai ketentuan pidana yang menyajikan 

landasan yuridis terkait dengan overmacht. Detailnya, dalam bab 

dua ini meliputi; dasar peniadan pidana, macam-macam 

overmacht, kriteria berlakunya overmacht, menurut hukum pidana 

Indonesia. 

BAB III  : Berupa analisis terhadap bab-bab sebelumnya, yaitu analisis 

mengenai dasar hukum, kriteria, serta penerapan sanksi overmacht 

dalam tindak pidana pembunuhan. 

BAB IV : Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan 

penutup. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

TENTANG PEMBUNUHAN, SANKSI DAN OVERMACHT 

A. Pengertian Pembunuhan 

 Dalam Bahasa Arab  ًأٌمت berasal dari kata   ً٠متً  –لت  yang artinya 

membunuh
13

. Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai suatu 

perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Karena 

Pembunuhan merupakan perbuatan keji yang tidak manusiawi.  

 Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah perbuatan manusia 

yang menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang 

lain. Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses 

perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang 

dilakukan oleh orang lain.
14

 Pengertian proses dalam hal ini mencakup 

pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan 

tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang 

yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia 

merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang 

turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut 
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Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir,(Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) 

hlm. 1243 
14

 Abd Al-Qadir Audah, (Dar Al-Kitab Al-„Arabi, t.th2009) Jurnal  Vol 12 April 2009. 1-10. 
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dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk 

pelaku dalam suatu tindak pidana. 

B. Macam-macam Pembunuhan 

Menurut para ulama pembunuhan terbagi tiga bagian : 

1. Pembunuhan sengaja (qatl al-amd)  

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan terhadap seseorang 

dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Adapun Amir 

Syaifudin mengemukakan bahwa pembunuhan sengaja adalah 

pembunuhan yang terdapat unsur kesengajaan baik dalam sasaran 

ataupun kesengajaan dalam alat yang digunakan.
15

 Dalam ajaran 

Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang 

yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagai suatu jarimah, 

juga merupakan dosa paling besar. 

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu : 

a) Korban adalah orang yang hidup.  

b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.  

c) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. 

2. Pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalahan (qatlu al-khatha) 
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Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2008 hlm. 259. 



 

 

Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang disebabkan 

karena salah dalam perbuatan. Dalam pembunuhan ini tidak ada 

unsur kesengajaan dalam melakukan pembunuhan, namun terjadi 

karena kelalaian dari pelaku. 

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu ;  

a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. 

b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. 

c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan 

kematian korban.
16

 

3. Pembunuhan semi sengaja (qatlu syibhul amd)  

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan penganiayaan terhadap 

seseorang tidak dengan maksud membunuh, tetapi mengakibatkan 

kematian.  Bentuk inilah yang diperselisihkan keberadaanya, namun 

mayoritas ulama mengakui keberadaanya sebagai salah satu bentuk 

pembunuhan. Terdapat tiga unsur dalam pembunuhan semi sengaja, 

yaitu ;  

a) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.   

b) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.   

c) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan 

kemtian korban.
17
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Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003). hlm. 36. 
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C.  Pengertian Sanksi 

 Sanksi dalam fiqh jinayah disebut uqubah atau hukuman 

menurut bahasa berasal dari kata: (ػتة) yang artinya: mengiringnya 

dan datang dibelakangnya. Sesuatu disebut hukuman karena ia 

mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu 

dilakukan. 

 Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa 

atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menurut kamus bahasa 

Indonesia karangan S.Wojowasito, hukuman berarti siksaan atau 

pembalasan kejahatan (kesalahan dosa).
18

 

 Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan 

pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban 

akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan 

penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai 

balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau 

balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran. Hukuman harus 

mempunyai dasar, baik dari Al-Quran, Hadits atau lembaga legislatif 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),hlm. 140. 
18

 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal 61. 

 



 

 

yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus 

tazir.  

D. Macam-macam Sanksi dalam Fiqh Jinayah 

 Menurut Djazuli (2008: 28-30) dalam bukunya fiqh jinayah (Upaya 

Menanggulai kejahatan dalam Islam). hukum dibagi menjadi beberapa 

macam sesuai tindak pidananya. 

a. Hukum ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nasnya dalam         

Al-quran dan hadis. Maka hukum dapat dibagi menjadi dua:  

1. Hukum yang ada nasnya yaitu : hudud, qishash, diyat dan kifarat. 

Misalnya hukum bagi pezinah, pencuri, perampok, pemberontak 

pemberontakan , pembunuh dan orang yang menzihar istrinya. 

2. Hukum yang tidak ada nasnya, hukum ini disebut hukum takzir, 

seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan 

amanah, sanksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas. 

b. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman 

yang lain, hukuam dapat dibagi empat :  

1. Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyah) yaitu hukuman yang asal 

bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan 

hukuman jilid seratus kali bagi pezinah ghayr muhshan. 

2. Hukuman pengganti (al-uqubat al-badaliyah) yaitu hukuman 

yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok 
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itu tidak dapat dilaksanakan, karena suatu alasan hukum seperti 

hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan sengaja yang 

dimaafkan qishashnya oleh keluarga . 

3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti 

hukuman penjara atau pengasingan. 

4. Hukum harta, yaitu hukum yang dikenakan kepada harta, seperti 

diyat, denda dan perampasan.
 19

 

 

E. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia 

 Macam sanksi dalam hukum pidana Indonesia termaktub dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 yang terdiri dari pidan 

pokok dan tambahan, Yaitu: 

a. Pidana Pokok 

1. Pidana Mati 

 Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang 

dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, 

misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan 

dan pemberontakan. 

2. Pidana Penjara 
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 A.Djajuli,  Fiqih Jinayah(Upaya Menanggulai kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja 
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 Pidana Ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, 

yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara 

lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai 

kejahatan. 

3. Kurungan  

 Pidana Kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih 

ringan anatara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang 

diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan 

terhukum sehari-hari. 

4. Denda 

 Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran 

juga diancamkan terhadap pelaku kejahatan yang adakalanya 

sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan 

pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang 

jumlah maksimum tidak ditentukan diatur dalam pasal 30 KUHP. 

b. Pidana Tambahan 

1. Pencabutan hak-hak tertentu  

 Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim 

dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau 

dalam undang-undang umum lainya, ialah : jabatan, kekuasaan 

perwalian dan lainnya. 
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2. Perampasan barang tertentu 

 Barang rampasan itu adalah barang hasil kejahatan atau 

barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan 

kejahatan. 

3. Pengumuman putusan hakim 

 Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan 

kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian 

masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. 

Biasanya detentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, 

atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.
20

 

F. Sebab-Sebab Gugurnya Sanksi 

 Pembatalan hukuman adalah tidak dapat dilakukannya suatu putusan 

pengadilan yang telah dijatuhkan berkenaan berbagai sebab, baik sebab itu 

pada diri terhukum maupun usaha-usaha terhukum, atau berkaitan dengan 

masalah waktu hukuman. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara 

terhapusnya hukuman dengan pembatalan hukuman. Pada terhapusnya 

hukuman, tidak terdapat pertanggung jawaban pidana, karena perkaranya 

tidak diproses sehingga tidak ada keputusan hakim. Adapun pada pembatalan 

hukuman, pertanggung jawaban pidana itu  ada dan telah diproses di 

pengadilan sehingga terdapat keputusan hakim. Namun karena sebab-sebab 
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 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, ( Jakarta: Gramedika, 2009) Hal 45. 



 

 

seperti tersebut di atas, keputusan tersebut tidak dapat dilaksakan kepada 

terhukum.
21

 

        Berikut ini beberapa hal atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya 

gugurnya hukuman. 

1.  Meninggalnya si pembuat jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan 

kepada si pelaku menjadi batal pelaksanaannya bila si pelakunya 

meninggal. Namun, hukuman yang berupa harta seperti denda, diyat 

dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.  

2.Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Dalam kasus 

jarimah qishash, hukuman berpindah kepada hukuman diyat. 

3. Bertobat, menurut para ulama tobat ini hanya ada pada jarimah 

hirabah. Namun mereka juga memberikan keleluasaan bagi ulil amri 

untuk memberikan sanksi tazir demi kemaslahatan umum.  

4. Korban (dalam hal masih hidup) dan wali/ahliwaris (dalam hal 

korban mati), memaafkannya (dalam qishash dan diyat) ataupun 

ulul amri dalam kasus tazir yang berkaitan dengan hak 

perseorangan.  
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5. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali /ahli 

warisnya dalam kasus jarimah qishash /diyat.  

 Berbeda dengan hapusnya hukuman karena sebab-sebab tersebut 

maka yang dimaksud dengan gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat 

dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan 

oleh hakim. 

 Dalam kaitan dengan hapusnya hukuman karena keadaan pelaku, 

hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang 

terganggu, misalnya karena gila, dipaksa, mabuk, atau masih dibawah 

umur.
22

 

                 Asbab raf‟ al uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak 

mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap 

pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak 

memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. 

Diantara sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam: 

1. Paksaan (al ikrah) 

 Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah 

kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah 
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suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan 

menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang 

mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan 

kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas 

orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan 

sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya. 

2. Mabuk (al sukru) 

 Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya 

akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang 

sejenisnya. Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf 

berpendapat bahwa orang mabuk  itu adalah orang yang banyak 

mengigau pada pembicaraannya.  

3. Gila (al jununu) 

 Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian hilangnya 

akal, rusak atau lemah. Definisi tersebut merupakan definisi secara 

umum dan luas, sehingga mencakup gila (junun), dungu (al-„ithu), 

dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan 

idraak (kemampuan berfikir).Beberapa jenis penyakit, baik yang 

menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya.    

4.   Dibawah umur(shighar assinni). 
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 Pertanggungjawaban hukum bagi anak kecil berbeda dengan 

orang dewasa seiring berdasarkan perbedaan perbedaan fase-fase 

yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu 

sempurnanya kekuatan berfikir (idraak) dan pilihan (ikhtiyar). 

Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan 

akal dan pilihan yang lemah kemudian sedikit demi sedikit mulai 

terbentuk hingga akhirnya manusia dapat memahami sampai batas 

waktu tertentu hingga akhirnya  

pertumbuhan akalnya menjadi sempurna.
 23

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa 

apabila sebab hapusnya hukuman tersebut tidak terdapat pada pelaku, maka 

tetap dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan yang ada. Namun, jika sebab 

hapusnya pidana tersebut terdapat pada perbuatan maupun kondisi pelaku, 

maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman. 

G. Overmacht dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia 

1. Overmacht dalam  Fiqh Jinayah  

 Overmacht dalam hukum islam ialah Ikrah dan Dharurah Secara 

bahasa ikrah berasal dari kata  ا وش ٖ -اوش ٖ  -ٖ ااوشا  yang artinya memaksa.
24
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Secara terminologis, terdapat beberapa pendapat yang berbeda tentang 

pengertian ikrah seperti dibawah ini: 

Abdul Qadir Audah memberikan pengertian ikrah Suatu perbuatan yang 

ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa 

suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang 

dituntut oleh pemaksa darinya.
25

 Sedangkan Muhammad Abu Zahrah adalah 

sebagai berikut menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya. 

 Apabila kita perhatikan dari beberapa pengertian tersebut di atas, 

maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama 

yaitu suatu ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang yang dipaksa 

yang membuatnya harus melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan 

padanya. Paksaan biasanya disertai dengan ancaman dapat berupa 

penyiksaan, ancaman pembunuhan, pemukulan, dan lain-lain.   

Darurat dapat dipersamakan dengan ikrah. Perbedaanya hanya pada sebab 

timbulnya perbuatan di mana dalam ikrah seseorang mendapatkan ancaman 

yang berasal dari orang lain manusia, sedang dalam darurat seseorang tidak 
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diancam oleh orang lain melainkan ia mendapat dorongan dalam suatu 

keadaan yang mengharuskan ia melakukan perbuatan yang terlarang.
26

 

 Dharurah menurut makna leksikal berasal dari kata                               

ضش  -٠ضش  –ضش   yang artinya bahaya. Secara terminologis Muhammad Abu 

Zahrah memberikan pengertian dharurah sebagai menghilangkan sesuatu 

yang diharamkan karena bisa menyebabkan bahaya sedangkan Wahbah al-

Zuhaily mendefinisikan dharurah sebagai datangnya bahaya atau kesulitan 

(masaqqah) yang amat berat  pada manusia yang membuat dia khawatir akan 

terjadinya mudarat atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, 

akal, harta dan bertalian denganya. 

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa darurat 

adalah situasi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian atau 

mendekati kematian. Dengan kata lain, pengertian tersebut mengarah kepada 

tujuan pemeliharaan jiwa. Wahbah Zuhaili menilai pengertian-pengertian 

tersebut kurang lengkap, karena dharurah mencakup semua yang berakibat 

dibolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib. Maka ia 

menambahkan selain memelihara jiwa, dharurah juga memelihara akal, 

kehormatan dan memelihara harta.  
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 Keadaan darurat tidak dapat mempengaruhi tindak pidana 

pembunuhan, pelukaan dan pemotongan anggota badan. Orang yang berada 

dalam keadaan darurat tidak boleh membunuh, melukai, atau memotong 

orang lain, dalam upaya menyelamatkan dirinya dari kematian. Dicontohkan 

suatu kelompok orang berada dalam sampan yang hampir tenggelam karena 

beratnya muatan, penumpang tidak boleh melemparkan penumpang yang 

lain ke dalam air untuk meringankan beban sampan dan dalam upaya 

menyelamatkan diri dari kematian. 

 Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dipaksa 

membunuh terjadi perbedaan pendapat:  

 Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika ada 

seseorang  memaksa seseorang untuk membunuh orang yang tidak berhak 

dibunuh, maka keduanya wajib dihukumi qishash. Alasan mereka adalah 

keduanya telah bersekutu. Orang yang memaksa menjadi sebab pembunuhan  

sedangkan orang yang dipaksa menjadi orang yang melakukan perbuatan 

langsung dalam pembunuhan. Orang yang memaksa meskipun tidak 

melakukan pembunuhan secara langsung tetap dihukum qishash. Begitu pula 

orang yang dipaksa, paksaan tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk 

dihukumi qishash. Untuk itu keduanya wajib dihukumi qishash. 
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Pendapat ulama Hanafiah
27

 terdapat 3 pendapat, Yaitu: 

 Pertama, Zufar menyatakan bahwa qishash berlaku pada orang yang 

terpaksa, bukan orang yang memaksa karena perbuatan membunuh itu 

dilakukan oleh orang yang terpaksa. 

 Kedua, Abu Yusuf menyatakan bahwa qishash tidak berlaku baik 

pada orang yang terpaksa membunuh maupun si pemaksa, akan tetapi 

berlaku diyat bagi pemaksa. Pemaksa tidak dikenai qishash karena dia 

memang bukan pelaku pembunuhan dan bagi orang yang dipaksa tidak 

dikategorikan sebagai pembunuh karena pada dasarnya perbuatan bukan 

lahir dari dirinya, dan  sama sekali tidak diinginkan oleh orang yang dipaksa. 

 Ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang yang 

memaksa orang lain untuk membunuh orang lain, dan mengancam 

membunuhnya atau dengan ancaman lain dan orang tersebut takut dan 

kemudian melakukan pembunuhan tersebut, maka qishash hanya wajib 

diberikan kepada orang yang memaksa, sedangkan orang yang dipaksa tidak. 

Begitu juga jika orang yang diperintah berada dibawah kuasa orang yang 

memerintah, maka orang yang diperintah hanya menjadi alat bagi pemaksa. 

 Ulama Syafiyah berpendapat barang siapa memaksa orang 

membunuh manusia yang tak berhak dibunuh maka keduanya wajib 
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diqishash karena orang yang memaksa yang melakukan kerusakan kepada 

orang seperti membunuh memakai panah dan mukrah membunuh dengan 

sengaja karena permusuhan dan kezaliman untuk melangsungkan kondisinya 

seperti orang membunuh dalam keadaan darurat membunuh orang untuk 

mendapatkan makanan, hal tersebut lebih utama dari pada paksaan. Karena 

orang yang dalam keadaan darurat yakin akan menghadapi kesulitan, 

berbeda dengan orang yang dipaksa. 

 Menurut pendapat Ibnu Qudamah, wajib qishash bagi pemaksa 

dengan pertimbangan bahwa pemaksalah yang menyebabkan pembunuhan 

itu terjadi. Dan bagi orang yang dipaksa wajib diqishash pula karena dialah 

yang membunuh dengan sengaja dan zalim untuk eksistensi dirinya yang 

diumpamakan seperti membunuh dalam keadaan darurat (kelaparan) untuk 

mendapatkan makanan. 

 Dari penjelasan pendapatan ulama diatas dapat disimpulakan bahwa 

hukuman bagi pelaku pembunuahan Overmacht adalah qishash, diyat dan 

takzir. 

2. Overmacht dalam Hukum Pidana Indonesia 

 Overmacht dalam hukum pidana diatur dalam pasal 48 KUHP yang 

menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya 
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paksa, tidak dipidana”.
28

  Menurut bunyi pasal tersebut, daya paksa 

(overmacht) menjadi  

dasar peniadaan hukuman. Undang-undang hanya menyebut tidak dipidana 

seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya 

yang memaksa. Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud 

dengan daya paksa (overmacht). Pengertian dan penjelasan tersebut 

diberikan oleh para sarjana hukum.
29

 

 Kata “daya paksa” dalam pasal tersebut adalah salinan kata Belanda 

overmacht, yang artinya suatu keadaan, kejadian yag tidak dapat dihindarkan 

dan terjadi di luar dugaan (di luar kekuasaan manusia).   

 Moeljatno memberikan pengertian overmacht sebagai kekuatan atau 

daya paksa yang lebih besar. Surjanata Mihardja menerjemahkan kata 

overmacht dengan berat lawan, sedang Jusuf Ismail menerjemahkannya 

dengan  terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan. 

 Terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda mengenai penjelasan 

overmacht, yang bukan tidak mungkin dapat menimbulkan kesalah pahaman 

atau kebingungan, apabila tidak dijelaskan. Menurut Van Hammel, 

overmacht yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya suatu 
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ketidakmungkinan untuk memberikan perlawanan. Menurut Memorie van 

Toelichting (MvT) mengenai  

pembentukan pasal  48 KUHP tersebut, overmacht disebut sebagai suatu 

yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan telah dirumuskan 

sebagai kekuatan yang datang bukan dari diri sendiri. Setiap paksaan, setiap 

tekanan dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang 

tidak dapat memberikan perlawanan.
30

 

 Dalam hukum pidana Indonesia, overmacht diatur dalam BAB III 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 yang berbunyi:  

“Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak 

dipidana” 

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur;  

1) Melakukan perbuatan. 

Suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana, dengan kata 

lain mempunyai relevansi dari sudut pandang hukum pidana.  

2) Karena pengaruh daya paksa . 

3) Tidak dipidana.  

Tidak dipidana maksudnya terdakwa diputus lepas dari segala 

tuntutan hukum jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 
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yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 

tidak merupakan suatu tindak pidana. 

 Macam-macam Overmacht  dalam Hukum Pidana Indonesia.  

Hazewinkel-Suringa
31

 membagi overmacht menjadi 3,yaitu: 

1) Daya paksa absolut (absolute overmacht/vis absoluta)  

 Paksaan absolut adalah suatu keadaan dimana paksaan dan 

tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak 

dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa 

dilakukan atau apa yang terjadi.  Daya paksa absolut ini bisa 

berupa paksaan fisik, paksaan psikis. Contoh daya paksa absolut 

yang berupa paksaan fisik adalah seorang yang kuat menerjang 

seorang anak yang berdiri di dekat kaca, membuat anak itu 

terpental dan mengenai kaca dan pecahlah kaca tersebut. Contoh 

daya paksa absolut oleh adanya paksaan psikis dari perbuatan 

manusia, seorang yang berada dalam keadaan dihipnotis diperintah 

untuk membakar sebuah mobil.  

2) Daya paksa relatif (relative overmacht/ vis compulsiva)  

 Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa 

menekan seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba 

salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap 
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dan berbuat yang pada kenyataanya melanggar Undang-undang, 

yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan 

berbuat lain berhubung resiko dari pilihan perbuatan itu lebih 

besar terhadap dirinya. Contohnya adalah seorang anaknya diculik 

kemudian dia dipaksa untuk membunuh orang lain dengan 

ancaman anaknya akan dibunuh.  

3) Keadaan Darurat (noodstoestand)  

Noodtoestand atau keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana 

suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk 

menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada 

kenyataanya melanggar kepentingan hukum yang lain. 

 Overmacht ini merupakan kekuatan yang datang dari luar, yang 

disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi, atau juga yang dipaksa 

oleh orang lain. Overmacht dapat digambarkan sebagai peristiwa dimana 

seseorang karena ancaman bahaya, dipaksa melakukan suatu tindak pidana. 

Orang tersebut bisa melawan ancaman tersebut, tetapi apabila hal ini 

dilakukannya akan merupakan suatu perbuatan kepahlawanan atau perbuatan 

nekad yang berakibat fatal bagi dirinya. Misalnya seseorang yang diancam 

oleh orang lain dengan sebuah pistol, kemudian menembak mati orang lain, 

apabila hal ini dibenarkan dapat dianggap sebagai overmacht. Ia tidak 
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dipidana karena tunduknya pada ancaman tersebut, diakui sebagai suatu yang 

dapat dimaafkan. 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulakan sanksi pidana  

pembunuhan Overmacht tidak bisa dipidana atau bisa lepas dari segala 

tuntutan apabila pasal 48 KUHP dapat terbukti dalam persidangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Overmacht dalam Fiqh Jinayah 

 Menurut fiqh jinayah suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak 

pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup 

yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan 

anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya 

dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.
32

 

 Hukum sebagai suatu aturan pada hakikatnya mengatur  terpenuhinya 

hak individu atau umum pada satu sisi dan kewajibannya pada sisi lain, 

sehingga menampakkan keseimbangan atau keadilan yang menjadi sifat 

hukum sendiri. Dalam konteks hukum Islam, pengaturan  hak dan kewajiban 

seperti ini dikenal dalam istilah jarimah hudud, qishash dan tazir.   

 Orang yang dipaksa ketika memilih melakukan  pembunuhan berarti 

dia akan menimpakan bahaya kepada orang lain, sedangkan ketika memilih 

ancaman, berarti dia akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Keduanya 

adalah hal yang dilarang oleh hukum Islam. Islam melarang manusia 

membunuh orang lain dan sekaligus melarang manusia mencampakkan 

dirinya dari kematian. 
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Allah berfirman dalam Al-Quran (QS. Al-Isra : 33) : 

ٚال تمتٍٛ ا ٌٕفظ ا ٌتٝ حش َ ا هلل اال تا ٌحك 
لا 

ٚ ِٓ لتً ِظٍٛ ِا فمذ جؼٍٕا ٌٛ ١ٌٗ عٍطٕا فال ٠غش ف 

فٝ ا ٌمتً 
صا 

 ٣٣ا ٔٗ وا ْ ِٕصٛ س .

 Menurut M.Quraish Shihab
33

 menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan, dan 

janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang 

dibenarkan  agama. Dan bagi yang dibunuh secara zhalim maka ahli warisnya 

berhak untu menuntut qishash atau ganti rugi kepada keluarganya si pembunuh 

melalui hakim yang berwenang. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu adalah 

orang yang telah dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil melalui 

ketetapan Allah 

Manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tentunya mengenal 

norma-norma yang harus ditaati, yang memuat suatu ketentuan dengan segala 

macam cara atau menghalalkan segala cara sehingga dapat menyebabkan suatu 

tindakan pidana dalam perbuatan yang bisa diancam dengan hukum. Jadi apabila 

seseorang melakukan tindakan pidana terhadap orang lain dan terbukti 

melalukannya, maka si pelaku akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan 

tindakannya. 

Fuqaha berbeda pendapat mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada 

pelaku overmacht dalam tindak pidana pembunuhan. Malikiyah dan 

Hanabilah berpendapat bahwa jika seseorang  dipaksa untuk membunuh 
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orang yang tidak berhak dibunuh, maka hukumannya adalah qishash, karena 

menjadi orang yang melakukan perbuatan langsung dalam pembunuhan. 

 Pendapat ulama Hanafiah terdapat 3 pendapat. Pertama, Zufar 

menyatakan bahwa qishash berlaku pada orang yang terpaksa karena 

perbuatan membunuh itu dilakukan oleh orang yang terpaksa. Kedua, Abu 

Yusuf menyatakan bahwa qishash tidak berlaku pada orang yang terpaksa 

membunuh akan tetapi berlaku diyat bagi pemaksa. Orang yang dipaksa 

tidak dikategorikan sebagai pembunuh, karena pada dasarnya perbuatan 

bukan lahir dari dirinya, dan  sama sekali tidak diinginkan oleh orang yang 

dipaksa. Ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang yang 

dipaksa tidak dikenakan qishash melainkan diyat, karena orang yang dipaksa 

hanya menjadi alat bagi pemaksa.
34

 

 Ulama Syafiyah berpendapat bahwa orang dipaksa membunuh 

manusia yang tak berhak dibunuh dihukum qishash. Yang termasuk 

membunuh dengan sengaja seperti membunuh dalam keadaan darurat untuk 

mendapatkan makanan. Hal tersebut lebih utama daripada paksaan. Karena 

orang yang dalam keadaan darurat yakin akan menghadapi kesulitan, 

berbeda dengan orang yang dipaksa. 
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Dari beberapa pendapat di atas, terjadi perbedaan mengenai jenis hukuman 

bagi dan pelaku pembunuhan, karena overmacht. Ulama Malikiyah, 

Hanabilah, Syafiyah berpendapat bahwa hukumannya adalah qishash. 

Sedangkan Abu Yusuf dan Imam Abu Hanifah menjatuhkan hukuman diyat 

dan tazir. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Muhammad, Daud al-Zahiri, Imam 

Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafii, dalam salah satu pendapatnya bahwa 

hukuman bagi orang yang dipaksa membunuh adalah tazir.
35

 Hal ini 

berdasarkan hadis Rasulullah saw.; 

ا هلل تجا ٚ ص ػٓ ا  ػٓ ا تٓ ػثا ط س ضٟ  هللا ػّٕٙا ا ْ س عٛ ي ا هلل صٍٟ ا هلل ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ا ْ

 ِتٟ ا ٌخظا ٚ ا ٌٕغ١ا ْ ٚ ِا ا عتىش ٘ٛ ا ػ١ٍٗ ) س ٚ ا ٖ ا تٓ ِا جٗ (

Artinya: “Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa sesungguhnya 

Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni 

beberapa perilaku umatku, yakni keliru, lupa dan apa yang 

dipaksakan terhadapnya.” (HR.  Ibnu Majah)   

 Atas dasar inilah jumhur fuqaha menetapkan bahwa diantara syarat 

dapat diberlakukannya qishash adalah pembunuhan harus dilakukan atas 

kehendak sendiri, bukan karena paksaan.
36

 Hukum Islam yang melarang 
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pembunuhan dengan alasan darurat. Hukuman yang dijatuhkan atas 

perbuatan ini sama dengan hukuman dalam ikrah atas pembunuhan.  

 Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembunuhan, Islam tidak 

terpaku hanya pada satu hukum saja, akan tetapi memberikan alternatif baik 

pembunuhan itu sengaja atau pembunuhan yang tidak disengaja. Bahkan 

Islam memberikan pilihan bagi keluarga terbunuh dalam memberikan sanksi 

terhadap pelaku antara qishash atau memaafkan dan disuruh pilih pula 

memberikan maaf  dengan tidak memberikan ganti apa-apa.   

 Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam beraneka 

ragam. Selain hukuman qishash terdapat pula hukuman yang lain seperti, 

hukuman diyat, tazir, kifarat. Hal ini membantu para hakim dalam 

melaksanakan sanksi pidana sesuai dengan jarimah yang dilakukan. Adapun 

tujuan penerapan sanksi adalah untuk memperbaiki jiwa dan mendidiknya 

serta berusaha menuju ketentraman dan keberuntungan masyarakat manusia. 

Kemudian dalam penerapan hukuman mati syariat Islam tidak 

menghalanginya sama sekali, tetapi Islam mengadakan aneka rupa syarat 

untuk menyempitkan pelaksanaan hukuman tersebut dan memberikan 

keringanan apabila ada maaf dari pihak terbunuh.  

 Hukum Islam  menerapkan hukuman dengan tujuan untuk 

menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah 
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perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dalam masyarakat. 

Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dengan memberikan 

perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. 

  Dengam demikian, maka dapat di pahami bahwa dalam hukum 

Islam, tujuan hukum qishash adalah, untuk melindungi hak Allah atas hamba 

dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang. Sebagaimana 

disebutkan dalam (Q.S al-Baqarah ayat 179);  

 ٚ ٌىُ ف ا ٌمصا ص ح١ٛ ج ٠ا ٚ ٌٟ ا ال ٌثة ٌؼٍىُ تتمٓ 

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

hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.
37

  

 Dari ayat ini maka dapat dilihat bahwa qishash merupakan akibat dari 

kejahatan terhadap manusia. Tujuannya  adalah untuk menjamin 

kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian artinya, jika qishash itu 

dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia di dunia akan terjamin. Dari 

ayat diatas jelas menunjukan bahwa hukuman merupakan sarana sebagai 

sebuah jaminan terhadap hak-hak dan kelangsungan hidup manusia.   

 Secara umum si korban tidak memiliki hak untuk memaafkan 

hukuman, akan tetapi ketentuan itu tidak berlaku bagi tindak pidana 
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pembunuhan. Pemaafan berupa pilihan yang bersyarat, sebagaimana 

disebutkan bahwa diyat adalah langkah alternatif sebagai pengganti qishash. 

Pemaafan pada hukuman qishash oleh keluarga korban tidak dikhawatirkan 

akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.   

 Menurut penulis, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

sanksi bagi pelaku pembunuhan overmacht adalah qishash. Hukuman qisas 

atas pembunuhan yang disebabkan karena ikrah dan darurat merupakan 

hukuman yang tertinggi dalam nash. Hakim dalam kasus ini dapat 

menentukan hukuman diyat atau takzir yang lebih rendah atas persetujuan 

korban atau walinya.  

B. Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Overmacht dalam Hukum Pidana 

Indonesia 

 Prinsip yang dipakai dalam pasal 48 KUHP ini yaitu mengorbankan 

kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau 

mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. Kriteria yang dapat 

digunakan dalam menentukan suatu paksaan merupakan perbuatan yang 

dibenarkan sehingga termasuk dalam overmacht adalah pada resiko yang 

akan dihadapi itu harus seimbang atau lebih berat dari perbuatan yang 

dilakukanya. Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari 
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kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa 

(overmatch), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum.   

 Wiryono Projodikoro memberikan kriteria yang berbeda mengenai 

overmacht. Beliau berpendapat bahwa apabila kepentingan yang 

dikorbankan hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, 

atau kepentingan itu sama beratnya, maka ada hal yang memaksa dan pelaku 

tidak dikenai hukuman pidana.
38

 Kriteria ini tentu memberikan pengertian 

bahwa dalam kondisi terpaksa diperbolehkan memilih bahaya yang lebih 

berat atau sama berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan. Ukuran 

seimbang atau lebih berat yang dimaksud adalah terletak pada akal manusia 

pada umumnya. Jadi di sini terdapat ukuran objektif yang sekaligus subjektif. 

Ukuran subjektif yaitu terletak pada akal manusia, sedangkan ukuran objektif 

adalah bagi orang normal pada umumnya. Ukuran subjektif dan objektif ini 

haruslah digunakan secara bersama. Tidak boleh subjektif saja misalnya 

hanya pada akal dan perasaan si pembuat, tetapi harus pada akal pikiran bagi 

orang pada umumnya. Hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan 

telah dipenuhinya syarat subjektif maupun objektif tersebut, dan dia harus 

mampu menangkap akal pikiran bagi semua orang terhadap resiko atas suatu 

pilihan perbuatan tertentu berdasarkan akal budi yang dimilikinya. 
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 Apabila resiko perbuatan yang dilakukanya lebih kecil, maka disini 

tidak ada daya paksa relatif. Misalnya orang dipaksa untuk membunuh orang 

lain dengan ancaman akan ditempeleng (ancaman kekerasan) sana, tidaklah 

cukup menjadi alasan pembenar jika orang itu benar melakukan 

pembunuhan.   

 Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan yang 

dilakukan karena overmacht  tidak dipidana, karena adanya peniadaan pidana 

yang didalamnya terdapat alasan pembenar yang menyebabkan hapusnya  

sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa 

menjadi  perbuatan yang patut dan benar. Tidak pidananya terdakwa karena 

perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Meskipun 

dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak 

pidana. Akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa 

tidak dipidana. 

 Selain alasan pembenar, juga terdapat alasan pemaaf karena orang 

yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh overmacht itu sebernarnya 

terpaksa melakukan karena didorong oleh suatu tekanan batin yang 

datangnya dari luar, maka fungsi batinnya menjadi tidak normal. Oleh karena 

itu seseorang yang melakukan pembunuhan karena dalam keadaan terpaksa 

dan dalam pembuktian di persidangan benar-benar terbukti adanya 
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overmacht, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Namun 

jika dalam pembuktian tidak terbukti adanya  

overmacht dalam tindak pidana pembunuhan, dengan mempertimbangkan 

kaidah terdapat dalam psal 48 KUHP, maka pelaku dapat dijatuhkan 

hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP mengenai kejahatan 

terhadap nyawa khususnya pasal 338 KUHP.
 39

 

 Menurut hukum pidana Indonesia, meski perbuatan tersebut 

kenyataannya telah memenuhi unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, 

namun karena keadaan darurat (overmacht), perbuatan tersebut tidak 

dipidana.   

 Menurut pendapat penulis, hukum pidana Indonesia cenderung 

memanjakan pelaku dengan adanya overmacht sebagai alasan menghapuskan 

hukuman. Tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai tindak pidana 

murni dan hanya termasuk dalam wilayah hukum publik, sehingga 

wewenang penjatuhan hukuman berada sepenuhnya pada penguasa atau 

negara, tanpa campur tangan dari pihak keluarga korban untuk menuntut 

ganti rugi terhadap pelaku dengan mengganti hukuman lainnya.   
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 Dari paparan di atas, terdapat persamaan dalam fiqh jinayah dan 

hukum pidana Indonesia yaitu keduanya mengkatagorikan overmacht dalam 

tindak pidana pembunuhan sebagai pembunuhan sengaja.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Dalam menetapkan sanksi hukum bagi pelaku overmacht dalam tindak 

pidana pembunuhan dalam fiqh jinayah lebih menitikberatkan pada tindak 

pidana pembunuhan, karena adanya overmacht tidak dapat mempengaruhi 

hukuman. Sanksi hukuman  Pelaku  pembunuhan overmacht dalam Islam 

terdapat perbedaan munurut ulama, ulama Malikiyah dan Hanabilah bagi 

orang yang memaksa dan dipaksa membunuh keduanya dihukum qishash 

alasannya keduanya bersekutu, sedangkan  sedangkan menurut ulama syafii 

hukuman bagi orang yang dipaksa membunuh adalah takzir dan menurut 

Abu Yusuf orang yang memaksa dan dipaksa hukumanya diyat karena 

pemaksa bukan pelaku dan yang terpaksa dasar perbuatan bukan lahir dari 

dirinya. 

2. Sanksi Overmacht dalam tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana 

Indonesia, karena adanya peniadaan pidana yang didalamnya terdapat alasan 

pembenar dan pemaaf maka pelaku tindak pidana pembunuhan karena 

overmacht dinyatakan lepas dari segala tuntutan sesuai kaidah terdapat 

dalam pasal 48 KUHP. 

B. Saran 



 

 

 Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik terhadap 

fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dan didukung oleh sumber-sumber 

referensi yang melengkapi kajian ini. Bukan tanpa alasan penulis melakukan 

penelitian ini. Tetapi ada semangat dalam diri penulis untuk lebih 

mengetahui sejauh mana konsepsi overmacht dalam tindak pidana 

pembunuhan sebagai wacana bahan bacaan bagi para penikmat baca untuk 

bisa dijadikan bahan kajian dan diskusi yang memang perlu untuk lebih 

dipahami. 

 Dalam penulisan ini penulis mengandung maksud: Pertama, kepada 

pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterprestasikan  dan 

merenungkan  kembali konsepsi overmacht dalam perspektif  fiqh jinayah 

maupun dalam hukum pidana Indonesia. Kedua, dalam overmacht  tindak 

pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan masalahahnya demi 

terciptanya nuansa hukum di Indonesia yang adil. Dan yang ketiga, untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya 

diharapkan  dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan 

kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia. 
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