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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Kejahatan Mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana 

pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa 

orang lain melainkan iya juga memotong-motong setiap bagian tubuh si 

korbannya. menurut beberapa ahli kejahatan pidana, biasanya kejahatan ini terjadi 

tergantung pada keadaan Psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami 

gangguan kejiwaan, pada pendapat lain ahli berpendapat bahwa kejahatan ini 

merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan,dengan maksud 

untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukan lah pemutilasian 

tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika 

diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya. 1 

Jinayah adalah merupakan tinjauan hukum pidana yang di atur didalam 

ajaran syariat-syariat islam yang bersumberkan menurut Al-qur’an dan Hadist 

serta pendapat-pendapat para kalangan ulama.2 

Manusia ingin tentram, tertib, damai, dan berkeadilan. Artinya, tidak 

diganggu oleh perbuatan jahat. Untuk itu semua muslim wajib 

mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya, sehingga  

                                                           
1Ricki Ardiansyah, http://journal.labanursongo/2011/01/makalah-mutilasi.html. 

(Download:  01 September 2015) 
2Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah, Rafah Press, (Palembang:2009)hlm. 12 
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mampu memisahkan antara perilaku yang dibenarkan (halal) dengan perbuatan 

yang disalahkan (haram).3 

Suatu kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP dengan macam-macam 

bentuk, sifat, dan akibat hukumnya. Salah satu bab yang termaktub didalamnya 

menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa (pasal 338-350). Kejahatan 

terhadap nyawa yang dapat disebut dengan atau merampas jiwa orang lain. Setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas jiwa orang lain adalah 

pembunuhan. Sehingga memunculkan bermacam-macam kejahatan ini ditujukan 

terhadap jiwa manusia.4 

Orang-orang tidak mengetahui istilah jarimah, karena dalam hukum pidana 

positif hanya dikenal dengan istilah “ delik atau tindak pidana “. Menurut fiqh 

jinayah, jarimah adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara’ 

yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan 

syara’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak 

melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan.5 

Adapun jarimah dalam hukum pidana yang dimaksut dengan delik 

kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah 

peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidan. Perbuatan pidana 

didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

                                                           
3Andianas. “fiqih-jinayah-pembunuhan” http//journal .fiqh.pembunuhan.co.id-1. 05 

(Download 23September 2015) 
4Ibid.  fiqih-jinayah-pembunuhan/html- 

5Imaning Yusuf. 2009. Op.Cit. hlm.29. 
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mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya.6 

Tindak pidana pembunuhan memang sudah lama di kenal oleh Hukum 

Nasional kita melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bab XIX KUHP 

menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan 

terhadap nyawa. Jenis pembunuhan yang diatur dalam yakni pembunuhan dengan 

sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), pembunuhan anak 

setelah lahir oleh Ibu (Pasal 341-342), Mati bagus (Pasal 344) dan pengguguran 

kandungan (Pasal 346-349). Sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang 

mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan pemotongan 

tubuh korban. Keadaan ini tentu saja dapat menimbulkan masalah hukum tentang 

kepastian hukum dan keadilan bagi masyaakat. 7 

Membunuh orang adalah dosa besar selain ingkar, karena kejinya 

perbuatan itu juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah 

yang Maha Adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang layak dengan 

kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat didunia atau dimasukkan dalam 

neraka dalam akhirat nanti. 

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau 

beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang 

meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari beberapa sifat perbuatan seseorang 

dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat 

                                                           
6
Ning Herlina. Viktimologi. Rafah Press(Palembang: 2009), hlm. 14 

7Susanto. Tindak pidana mutilasi  http// journal.-mff.peribadi./2011/09/tindak-pidana-
mutilasi/html (Download:25 September 2015) 
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diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi: disengaja (amd), tidak disengaja 

(khata) dan semi disengaja (syibhu al-amd).8 

Allah swt adalah satu-satunya dzat yang memiliki hak atas kehidupan dan 

kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian tak 

seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain, kecuali berdasarkan hak 

yang telah Allah tetapkan. Allah swt, telah berfirman : 

Ÿωuρ(#θ è=çF ø)s?}§ø�̈Ζ9 $#ÉL ©9 $#tΠ §� ym ª!$# āω Î)Èd,ys ø9 $$ Î/3 tΒuρŸ≅ ÏF è%$YΒθè=ôà tΒ ô‰s)sù$ uΖù=yèy_Ïµ Íh‹Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜù=ß™Ÿ
ξ sù’ Ì�ó¡ ç„’Îpû È≅÷F s)ø9 $#(… çµ̄ΡÎ)tβ% x.# Y‘θ ÝÁΖtΒ∩⊂⊂∪ 

(QS Al-Isra’:33) 

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah 

menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur telah menceritakan kepadaku Sa'id 

bin Jubair -atau dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Hakam dari Sa'id bin 

Jubair berkata, Abdurrahman bin Abza menyuruhku, katanya, Tanyalah kepada 

Ibnu Abbas tentang dua ayat ini dan apa maksudnya, yaitu yang pertama firman 

Allah dalam QS al Isra` ayat 33: ("Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah kecuali dengan haq (alasan yang benar)  dan yang kedua firman 

Allah dalam QS an Nisaa' ayat 93: ("Dan barangsiapa yang membunuh orang 

beriman dengan sengaja). Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, maka dia 

menjelaskan, Ketika turun firman Allah yang serupa ini pada surah al Furqan, 

orang-orang musyrik penduduk Makkah berkata, Sungguh kita telah membunuh 

jiwa yang diharamkan Allah dan kita juga menyembah selain Allah dan kita telah 

                                                           
8Ali Zainudin. Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika.( Jakarta:2007), hlm. 24 
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banyak berbuat maksiat, maka Allah menurunkan firman-Nya yang artinya: 

kecuali siapa yang bertaubat dan beriman,(QS al Furqan ayat 70) Nah, ayat-ayat 

ini turun untuk mereka. Adapun ayat yang ada dalam surah an Nisaa' adalah bila 

seseorang telah mengenal Islam dan syari'atnya, kemudian dia membunuh 

seseorang dengan sengaja maka balasan baginya adalah neraka jahannam, 

Kemudian keterangan ini aku sampaikan kepada Mujahidmaka dia 

berkata,Kecuali siapa yang menyesali perbuartannya 

Akan tetapi sayang sekali masih banyak orang yang tidak paham akan 

masalah tersebut. Sehingga  begitu mudahnya bagi sebagian dari mereka yang 

menghilangkan nyawa orang lain. Menurut sejarah peradaban manusia, jenis 

kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan 

oleh Qabil terhadap Habil. Akibat adanya evolusi pertumbuhan negara dan 

perkembangan mesin-mesin pemerintah yang mengatur relasi sosial dengan satu 

kekuasaan  atau kekuatan dengan tujuan agar tidak timbul konflik-konflik antara 

perorangan  dengan interest-interest kelompok, maka kejahatan juga ikut 

berkembang. Sedangkan kualitas perbuatan juga menjadi semakin berat,semakin 

sadis,kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. 

  Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas 

mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab, akibat lebih jauh dari perbuatan 

tersebut tidak hanya merugikan si korban melainkan juga terhadap masyarakat. 

Bahkan Allah menyatakan bahwa membunuh seseorang sama saja membunuh 

semua manusia. Islam menghormati hak-hak manusia secara mutlak berdasarkan 
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peninjauan dari sisi manusiawi seperti hak hidup, karna hal ini adalah hak yang 

suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya. 

  Peristiwa pembunuhan dan penganiayaan terus mengalami perkembangan 

yang diiringi dengan gaya bahkan model yang sangat beragam, dari cara yang 

paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Terkadang pembunuhan itu di 

lakukan dengan cara yang beragam seperti disiksa terlebih dahulu, dibakar dan 

bahkan dimutilasi, yaitu dengan memotong-motong tubuh korban. Adrianus 

meliala, kriminologi UI berpendapat dari sisi ilmu kriminologi, secara defenitif 

yang dimaksut dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari 

anggota tubuh yang lainnya oleh sebab yang tidak wajar, lebih ironis lagi adalah 

ternyata motif dari pembunuhan itu terjadi dikarnakan oleh masalah-masalah yang 

sepele, misalnya karena uang, saling mengejek, sedikit miliknya diambil atau 

diganggu dan masalah lain-lain yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan 

kedewasaan dan kejernian berfikir. 

  Tidak terlalu banyak kasus mutilasi yang terungkap kepermukaan 

umum/publik, hal ini dikarenakan sulitnya mengidentifikasi korban yang telah 

dimutilasi yang bagian-bagian tubuhnya dibuang ketempat yang berlainan dengan 

maksut untuk menghilangkan jejak/bukti. Adapun dampak dari mutilasi sangat 

berpengaruh pada keluarga korban, dalam hal ini kesadisan dari pelaku yang 

selain membunuh juga melukai jasadnya dengan memotong-motong tubuh korban 

hingga tidak bisa dikenali lagi serta trauma dan kesedihan yang 

mendalam/berkepanjangan. Sementara pelakuy bisa dijerat dengan pasal 340 

KUHP tentang pembunuhan berencana dan dakwaan subsider pasal 338 KUHP 
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tentang pembunuhan biasa, padahal dilain pihak pelaku juga melanggar pasal 181 

KUHP tentang orang yang mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau 

menghilangkan mayat dengan maksut untuk menyembunyikan kematian orang 

tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, perbuatan membunuh dikenakan 

hukuman kisas atau diyat. 

  Menurut hukum Islam, dari  pembunuhan mutilasi tersebut telah terjadi 

suatu gabungan dalam melakukan tindak pidana, yaitu satu orang telah melakukat 

beberapa peristiwa pidana yang masing-masing dari perbuatannya itu 

belumditemukannya putusan akhir. Adanya gabungan peristiwa pidana ini 

menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi, gabungan pemidanaan ada 

karena adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum 

mendapat putusan akhir. 

   Pelanggaran terhadap jiwa terjadi denganmembunuh atau dengan yang 

lebih yang lebih ringan dari itu, seperti memotong anggota tubuh atau melukainya, 

biar bagaimanapun jika pelanggaran itu merupakan pelanggaran kejahatan 

pembunuhan  diwaktu itu jugalah diberlakukannya hukuman kisas. Seperti juga 

mutilasi termasuk pada pembunuhan yang mayatnya dipotong-potong yang 

menjadi beberapa bagian, mungkin hukumannya akan lebih berat karena selain 

bembunuh juga melukai jasadnya yang dipotong-potong secara sadis dan kejam, 

disini termasuk merusak mayat yang pelakunya juga akan mendapat sanksi 

hukuman. 

 Akibat dari adanya perbedaan jenis hukuman ini, menyebabkan orang merasa 

tidak perlu memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman, jika seseorang 
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sekaligus melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana dikarnakan tidak 

menghadapi kesukaran apapun. 

  Berdasarkan paparan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih 

jauh  kriteria pembunuhan yang diawali dengan penghilangan jiwa secara sengaja 

dan direncanakan kemudian diakhiri dengan tindakan mutilasi dan ingin meneliti 

lebih mendalam tentang“TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP 

PEMBUNUHAN YANG DISERTAIDENGAN MUTILASI “ 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apa Sanksi Pidana Yang Diberlakukan Bagi Pembunuhan Yang Disertai 

Dengan Mutilasi ?   

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pembunuhan Yang 

Disertai Dengan  Mutilasi ? 

 

C.  TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN   

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui sanksi yang diberlakukan terhadap pembunuhan yang 

disertai dengan mutilasi. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih jinayah tentang pembunuhan yang 

disertai dengan mutilasi. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun penulis berharap agar penelitian ini berguna sebagai berikut: 

a. Untuk menambah referensi dan sebagai sumber informasi serta ilmu 

pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan 

lainnya yang membutuhkan informasi tentang pembunuhan yang disertai 

dengan mutilasi bilah ditinjau dalam hukum islam maupun hukum pidana 

di indonesia. 

b. Untuk membantu meminimalisir tindak pidana pembunuhan yang disertai 

dengan mutilasi dan mengajak khususnya bagi kita selaku mahasiswa yang 

intelek agar bisa menambah/menanamkan pribadi yang lebih baik,baik 

dihadapan allah SWT maupun dikalangan masyarakat. 

D.  PENELITIAN TERDAHULU  

   Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini 

No               Peneliti    Penelitian 
Terdahulu 

Penelitian Sekarang 

1. Drs. P.A.F lamintang 
SH. Theo Lamintang 
SH.  Jakarta: Sinar 
Grafika,2012 Dalam 
buku yang berjudul 
Delik-delik Khusus 
Terhadap Nyawa 

Pembunuhan mutilasi 
bermaksud 
menghilangkan jejak 
pembunuh, dan 
identitas korban. 

Dalam hal ini 
pembunuh 
melakukan tindakan 
tersebut dikarnakan 
ingin mencapai titik 
klimaks kepuasan di 
dalam dirinya 
sendiri. 

2. 
 

Lina Irawati Kusuma 
Ningrum,Fakultas 
Syariah UIN Sunan 
Kalijaga Yogjakarta, 
2008 dalam skripsi yang 
berjudul Sanksi Tindak 
Pidana Pembunuhan  

Segala sesuatu yang 
termasuk perbuatan 
yang menghilangkan 
nyawa maka akan 
dikenakan khisas 

Pembunuhan itu 
dilakukan dengan 
sengaja karena telah 
adanya niat dari 
pelaku untuk 
memutilasi. 
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F.  METODELOGI PENELITIAN  

1.Jenis Penelitian  

  Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis 

Normatif 9, yang ditunjukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang 

dilakukan melalui studi kepustakaan library Research10, yaitu dengan melakukan 

penelusuran terhadap Literatur tentang permasalahan ini. 

2.Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data penelitian hukum normatif, dan penelitian ini 

hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier. 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,  terdiri dari: 

a. Al-Quran 

b. Al-Hadits 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti buku-buku, Rancangan Undang-Undang , hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer, diantaranya adalah 

                                                           
9
. Saipul Anwar, Metodologi Penelitian. Rafah Press. (Palembang:2005), hlm.  112 

10. Ibid.  
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Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, Makalah, Surat Kabar dan lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian 

3.Teknik dalam Pengumpulan Data 

Pengantarpenelitianhukumdikenal paling sediki ttiga jenis alat 

pengumpulan data yaitu, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamtan dan 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan cara 

membaca, menelaah, mengkaji dan menganilisis buku-buku tentang Pembunuhan 

dalam presfektif Islam. 

Proses melalui pengelolaan dan penyajian data dengan melakukan editing 

yaitu data yang diperoleh,dipriksa,dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, 

kejelasan,dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan 

kemudian dilakukan evaluasi, yaitu memeriksa ulang dan meneliti kembali data 

yang telah diperoleh, baik kelengkapan dan kejelasasn maupun kebenaran atas 

masalah jawaban masalah yang ada. 

.4.Teknik Analisis Data 

Deskriptif Komperatif yaitu menguraikan seluruh masalah yang ada dengan 

tegas dan jelas tentang fiqh jinayah atau hukum islam. Kemudian ditarik 

kesimpulan secara deduktif yakni menarik suatu simpulan dari uraian tersebut 

yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat 

dipahami dengan mudah. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN  

          Dalam hal pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika dengan 

maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi skripsi ini kedalam 4 
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(empat) bab, dimana dalam masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yang 

merupakan pembahasan dari bab-bab utama. Adapun sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut:   

 BAB I Pendahuluan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, 

Metodelogi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II Sejarah HukumPidana di Indonesia, pengertian menurut kamus besar 

bahasa indonesia, pengertian pembunuhan serta Jenis-jenisnya, pengertian 

mutilasiserta faktor penyebab mutilasi, konsep dasar sanksi menurut hukum 

pidana, pengertian fiqih jinayah beserta Unsur-unsurnya. 

 BAB III Sanksi Pidana yang diberlakukan bagi Pembunuhan yang disertai dengan 

mutilasi, Serta Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap pembnuhan yang disertai dengan 

Mutilasi 

 BAB IV Merupakan bab penutup dari beberapa penjelasan pada bab sebelumnya 

serta mengemukakan kesimpulan dan saran, agar apa yang telah di kaji penulis 

nantinya bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai arahan dalam sebuah 

permasalahan yang terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM  

 

A. Sejarah Hukum Pidana Di Indonesia 

Membicarakan sejarah hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa 

indonesia. Bangsa indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang 

hingga sampai saat ini. Beberapa kali periode mengalami masa penjajahan dari 

bangsa asing. Hal ini mempengaruhi secara langsung hukum yang berlaku di 

Negara ini, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum 

publik, mempunyai peranan penting pada tata hukum dan Negara. Aturan- aturan 

dalam hukum pidana mengatur agar munculnya sebuah keadaan yang 

menciptakan sebuah tata sosial yang damai dan sesuai keinginan masyarakat. 

 Mempelajari sejarah hukum akan mengetahui bagaimana suatu hukum 

hidup dalam masyarakat pada periode tertentu dan pada Wilayah tertentu, sejarah 

hukum mempunyai pegangan penting bagi pemula untuk mengenal budaya dan 

peranan hukum. Desakan pembentujan segera KUHP nasional sebagai sebuah 

Negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing, hukum yang berlaku di indonesia 

secara langsung dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara 

penjajah. Negeri belanda yang merupakan Negeri dengan sistem hukum 

Continental menurunkanbenntuknya melalui asas kankordasi, peraturan yang 

berlaku di negara jajahan harus sama dengan aturan hukum Negeri Belanda. 

Hukum pidana Straffrech merupakan salah satu hukum yang diwariskan oleh 

penjajah. 
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Kitab undang-undang di Indonesia yaitu KUHP dominan merupakan 

duplikasi wetboek van strafrech voor nedherland ibdie, yang pada dasarnya sama 

dengan KUHP Belanda, yang man KUHP tersebut diberlakukan sejak 1 

September 1886 itupun merupakan kitab Undang-Undang yang cendrung meniru 

pandangan Code penal perancis, yang sangat banyak dipengaruhi oleh hukum 

Romawi.11 

Pada tahun 1965 LPHN ( Lembaga pembinaan hukum nasional ), memulai 

seatu usaha pembentukan KUHP baru. Pembaharuan hukum pidana di indonesia 

harus segera dilakukan. Sifat Undang-Undang yang selalu tertinggal dari realitas 

sosial menjadi landasan dasar ide pembaharuan KUHP, KUHP  yang masih 

berlaku hingga saat ini merupakan produk kolonial yang diterapkan dinegara 

jajahan untuk menciptakan ketaatan. Indonesia yang kini menjadimNegara yang 

bebas dan merdeka nhendaknya menyusun sebuah peraturan pidana yang sesai 

dengan jiwa bangsa.12 

1. Pengertian Hukum Pidana 

 Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, artinya hukum pidana 

mengatur hubungan antara warga dan Negara dan menitik beratkan kepada 

kepentingan umumdan kepentingan publik, pompe perna menyatakan bahwa 

hukum pidana adalah keseluruhan, aturan, ketentuan, perbuatan-perbuatan yang 

dapat dijatuhkan hukuman yang bersumber dari aturan pidana.13 

                                                           
11Dirjosisworo.PengantarIlmuHukum. Raja Grafindo (Jakarta:Persada.2007). hlm.156 
12Ibid, Hlm 157 
13Sudarsono.Asas-AsasHukumPidana Islam. BumiAksara. (Jakarta:2001), hlm 548 
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 Menurut Prof. Moeljatno hukum pidana merupakan suatu sistem sanksi 

yang negatif, diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadahi, maka hukum 

pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga 

tindakan yang bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang 

dirasakan merugikan orang yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan 

pidana untuk memberikan alasan pembenaran. 

Menurut kartanegara,bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, 

yaitu :  

a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang 

mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap 

pelanggaran diancam dengan hukuman. 

b. Hukum pidanan arti sujektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak 

negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang 

dilarang. 

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang 

ada, maupun dalam berbagai literatur hukum yang menjelaskan tentang devenisi 

pidana Strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan sebagai berikut: 

1. Perbuatan pidana 

Menurut Prof. Moeljadno, S.H. menerjemahkan istilahStrafbaar 

feitdengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana 

menunjuk pada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat 

tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi. 
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 Mungkin memang telah menjadi realitas segala sesuatu yang diperbuat 

manusia menjadi tanggung jawab bagi dirinya sendiri.nselain itu kata perbuatan 

lebih condong kepada arti sikap yang diperlihatkan oleh seseorang yang bersifat 

aktif yaitu  melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi ada juga 

bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum. 

Kesimpulannya ialah perbuatan pidana yang bisa disebabkan oleh manusia 

ataupun oleh faktor alam, dimana perbuatan yang memenuhi unsur pidana  karena 

dilakukan oleh manusia, contohnya pemerkosaan pasal 285 KUHP, pemerkosaan 

adalah suatu perbuatan yang diambil kehormatan seorang wanita secara paksa, 

dengan kekerasan dan berada dibawah ancaman si pelaku.14 

2. Peristiwa pidana  

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodokoro 

dalam perundang-undangan formal indonesia, istilah peristiwa pidana pernah 

digunakan secara resmi dalam UUD yaitu dalam pasal 4 ayat 1. Secara subtansi 

pengertian dari istilah pristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang 

dapat timbul baik oleh perbuatan manusia maupun oleh geolak alam. Oleh karena 

itu, didalam percakapan sehari-hari sering didengar ungkapan bahwa kejadian itu 

merupakan peristiwa alam. Maka kesimpulannya ialah apabila suatu rangkaian 

peristiwa yang memenuhi unsur perbuatan kejahatan maka dapat dikenakan 

hukum pidana. 

 

 

                                                           
14Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hlm 75 
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3. Tindak Pidana 

Untuk istilah tindak pidana memang telah lazim digunakan dalam peraturan 

perundang-undangan kita, walaupun dapat diperdebatkan juga ketepatannya. 

Tindak pidana bermaksut menunjukan kepada manusia ke dalam kelakua positif 

semata, dan tidak termasuk manusia yang pasif atau negatif karena tindak pidana 

termasuk kotoran-kotoran didalam lingkingan sosial. 

4. Delik 

Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggran Undang-

Undang tindak pidana. 

a. Delik Aduan yaitu pelanggaran (perbuatan,tindak pidana) berupa 

penginaan,fitnah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis 

atau lisan terhadap nama seseorang dan dapat dituntut didepan 

pengadilan jika adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. 

b. Delik Pers yaitu tulisan disurat kabar atau media pers lainnya yang 

melanggar Undang-Undang. 

2. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 dijelaskan 

tentang hukuman atau pidana, yakni: 

Pidana terdiri atas: 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana Mati 

b. Pidana Penjara 

c. Pidana Kurungan 
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d. Pidana Denda 

e. Pidana Tutupan 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

B. Pengertian pembunuhan 

 Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, 

atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, 

menghilangkan, menghabisi; mencabut nyata, Pembunuhan adalah perbuatan 

manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah 

menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain dari 

definisi tersebut disimpulkan bahwa perbuatan seseorang terhadap orang lain yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan 

sengaja maupun tidak sengaja.15 

Pembunuhan juga ialah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan 

atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang 

meninggal dunia.Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan 

manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.Hukuman bagi orang yang 

membunuh orang islam dengan sengaja,sebagaimana dijelaskan dalam AL-Quran, 

dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka 

                                                           
15MakhrusMunajat, DekonstruksiHukumPidana Islam. LogungPustaka, (Sleman:2003), 

hlm. 53 
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balasannya ialah jahanam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan 

mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya (An-Nisa,93) 

C. Jenis-jenis pembunuhan 

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud 

mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang 

ditunjukkan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang 

terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350. 

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-

kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di 

atas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah 

bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan 

orang terhadap nyawa orang dengan member kejahatan tersebut dalam lima jenis 

kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut. 

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkannyawa orang lain dalam 

pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-

undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan 

menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah 

dilakukannya dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan 

direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya moord. Doodslag diatur 

dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam Pasal 340 KUHP. 

2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang 

baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya 

pembentuk Undang-Undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan 
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menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang 

dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan 

terdahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai 

kinderdoodslag dan diatur dalam Pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan 

yang disebutkan kemudian adalah kindermoord dan diatur dalam Pasal 342 

KUHP. 

3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas 

permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, 

yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 344 KUHP. 

4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri 

atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 345 KUHP. 

5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau 

menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. 

Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut 

dengan kata afdrijving. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk 

undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis  afdrijving 

yang dipandangnya dapat terjadi di dalam praktik, masing-masing yaitu: 

a. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukanorang atas 

permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 

346 KUHP. 
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b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa 

mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang 

telah diatur dalam Pasal 347 KUHP. 

c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan 

mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang 

telah diatur dalam Pasal 348 KUHP. 

d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang 

pelaksanaannyatelah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau 

seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang telah diatur dalam Pasal 

349 KUHP. 

Ditinjau dari rumusan-rumusannya ataupun ditinjau dari penempatannya 

dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, yakni dalam hal undang-undang telah tidak 

menyatakan secara tegas bahwa unsur opzet itu juga harus dipandang sebagai 

telah disyaratkan bagi suatu tindak pidana pembunuhan tertentu, orang dapat 

mengetahui bahwa bagi jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang telah 

disebutkan diatas, undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur opzet atau 

unsur kesengajaanpada diri pelakunya. Artinya para pelaku itu harus mempunyai 

opzet yang ditunjukkan pada akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki 

oleh undang-undang, atau dengan kata lain mereka itu harus mempunyai suatu 

kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang telarang atau yang tidak dikehendaki 

oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain. 

Disamping mengatur ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan-

kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang di dalam Buku ke-II Bab ke-XIX 
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KUHP tersebut di atas itu, pembentuk undang-undang juga telah mengatur 

beberapa ketentuan pidana mengenai berbagai tindak pidana yang menyebabkan 

orang lain kehilangan nyawa secara terpisah dalam beberapa bab dari Buku ke-II 

KUHP. 

Diantara tindak pidana tersebut yang terpenting dan karenanya juga akan 

dibicarakan dalam bab pertama ini ialah tindak pidana karena salahnya telah 

menyebabkan meninggalnya orang lain seperti yang diatur dalam Buku ke-II Bab 

ke-XXI Pasal 359 KUHP, dan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut 

sebagai tindak pidana menyebabkan kematian karena kesalahan. 

Dari kata kesalahanitu sendiri kiranya sudah jelas, bahwa bagi tindak 

pidana tersebut undang-undang bukan mensyaratkan adanya unsur opzet pada diri 

pelakunya, melainkan hanya mensyaratkan adanya  unsur ketidaksengajaanpada 

diri pelakunya. Artinya untuk terpenuhinya tindak pidana ini, pelaku harus 

mempunyai ketidaksengajaan atas timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak 

dikehendaki oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain 

D. Pengertian Mutilasi 

 Mutilasi merupakan sebuah budaya yang pada dasar nya telah terjadi 

selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, banyak sukusuku di dunia yang telah 

melakukan budaya mutilasi diamana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas 

mereka terhadap dunia, seperti suku aborigin, sukusuku brazil, amerika, meksiko, 

peru dan suku conibos. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum 

perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang 

sering disebut dengan Female Genital Mutilation FGM, FGM merupakan 
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prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dariorgan genital 

perempuan yang paling sensitif.16 

Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam 

suatu kebudayaan dimana terdapat unsur dan nilai- nilai estetika serta nilai 

filosofis, tetapi, Mutilasi sudah termasuk kedalam suatu modus operandi 

kejahatan dimana para pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan 

untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit 

untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta meghilangkan jejak dari 

para korban seperti memotong bagian bagian tubuh korban menjadi beberapa 

bagian, seperti kepala, tubuh dan bagian bagian lain tubuh, yang kemudian 

bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah. 

E. Faktor Penyebab Mutilasi 

Membunuh dan memutilasi korban sesungguhnya adalah tindak kejahatan 

yang mengerikan dan sulit diterima nalar. Dalam pandangan psikologi klasik, 

kekerasan, perilaku sadistis termasuk di dalamnya tindak kejahatan memutilasi 

korban atau yang disebut perilaku agresif manusia pada dasarnya diyakini terjadi 

karena insting bawaan yang telah terprogram secara filogenetik. Menurut teori 

insting ini, agresi berasal dari dorongan fitrah biologis manusia untuk bertindak 

merusak dan destruktif. Sigmund Freud (1915), misalnya, mengemukakan bahwa 

agresi manusia pada dasarnya berasal dari insting atau keinginan untuk mati 

(death wish) yang dimiliki setiap manusia secara alamiah. Sedangkan, agresi 

                                                           

             16Mertokusumo, Sudiknodan A. Pitlo, Bab-Bab tentangPenemuanHukum, Citra 
AdityaBakti, (Bandung: 1993), hlm. 2 
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sesungguhnya bersumber dari semangat bertempur (fighting spirit) yang dimiliki 

manusia seperti juga spesies binatang yang lain (Khisbiyah, 2000). 

Memang, pada masyarakat yang telah mengenal budaya dan berbudaya, 

naluri biologis manusia untuk bertindak agresif sering kali dapat diendapkan dan 

disublimasikan secara simbolis dalam bentuk peraturan dan tatanan yang 

mendasari terwujudnya sebuah kehidupan bersama yang stabil, harmonis, dan 

damai. Tetapi, ketika ada anggota masyarakat yang hidup dalam situasi yang 

teralienasi, mengalami anomi, dan dibesarkan dalam lingkungan sosial yang 

keliru, bukan tidak mungkin tatanan dan norma sosial-budaya yang berlaku akan 

dihindari, bahkan disingkirkan karena desakan nafsu agresif yang meledak-ledak 

di kepalanya. 

Tindakan mutilasi kepada korban oleh pelaku dipicu berbagai macam 

alasan. Pertama, seseorang memutilasi korban karena ingin menghilangkan barang 

bukti atau membuat badan korban susah untuk diidentifikasi. Kedua, dipicu 

temperamen dan agresi. Ketiga, semata merupakan tujuan tindak kejahatan 

tersebut. Keempat, fetisisme, yaitu seseorang melakukan tindakan mutilasi 

sebagai simbol kegemaran mereka. 

Seseorang yang sejak kecil tumbuh dalam iklim kekerasan dan terbiasa 

sejak awal melakukan tindak kekerasan untuk mencapai tujuan hidupnya 

cenderung sangat rentan dan mudah dipengaruhi oleh faktor atau lingkungan 

sosialnya. Seorang anak yang sejak kecil menjadi korban tindakan child abuse 

tidak mustahil ketika dewasa tanpa sadar cenderung bertindak agresif dan 



 

 

25 

 

melakukan berbagai kekerasan kepada anak-istrinya atau orang lain seperti yang 

sering dia alami di masa lalunya yang penuh penderitaan. Agresi dan tindakan 

jahat seseorang pada dasarnya terbentuk karena pembelajaran dari lingkungan 

sekitarnya melalui pengalaman atau mengamati perilaku orang lain. Agresi terbagi 

menjadi 2 yaitu Agresi lunak dan Agresi jahat cara membedakan agresi tersebut 

ialah, Agresi lunak bersifat defensif bagi manusia, biasanya dimaksudkan untuk 

mempertahankan hidup spesies atau individu, bersifat adaptif biologis dan hanya 

muncul jika memang ada ancaman. Sementara itu, agresi jahat, yakni sifat kejam 

dan destruktif, merupakan karakter manusia yang biasanya mempergunakan 

ancaman dan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan instrumentalnya. 

Substansi agresi jahat ini dapat dikurangi bila kondisi sosial ekonomi yang 

merugikan seseorang digantikan dengan kondisi yang menguntungkan bagi 

perkembangan penuh tuntutan dan kemampuan murni manusia untuk 

perkembangan aktivitas diri manusia dan daya kreasi mereka sesuai tujuan 

masing-masing. Tetapi, ketika seseorang terus-menerus mengalami eksploitasi, 

alienasi dan anomi, semua itu niscaya akan mengerdilkan dan menghilangkan 

sifat-sifat baik manusia dan menjadikannya sebagai orang yang sadis dan 

destruktif. 

Seorang psikopat umumnya justru akan menikmati tindakan kejam yang 

mereka lakukan, baik sebagai ekspresi balas dendam maupun media penyaluran 

nafsu jahat yang ada di kepala mereka. Tindak membunuh dan memutilasi korban, 

bagi manusia normal, tentu tidak mungkin dilakukan. Tetapi, bagi seseorang yang 

tumbuh di lingkungan sosial yang salah, jangan kaget jika kemudian menjelma 
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menjadi sosok yang mengerikan: menjadi monster yang tak segan menghilangkan 

nyawa orang lain hanya gara-gara dipicu hal yang sepele.  

F. Konsep Dasar Sanksi Menurut Hukum Pidana 

Istilahdari sanksi adalah hukuman, artinya suatu beban hukum yang 

dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan 

maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa suatu ancaman pidana 

kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma, yang mempunyai tugas agar 

norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. 17 

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan 

(tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian 

menaati ketentuan. 

Para sarjana hukum Indoesia membedakan istilah hukuman dan pidana, 

yang dalam bahasa Belanda hannya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu 

straf. Istilah hukuman adalah istilah umum  untuk segala macam sanksi baik 

perdata, adminnistratif, disiplin dan pidana. Pidana adalah suatu nestapa yang 

dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Pidana ini bukan 

merupakan tujuan akhir melainkan tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana 

dan tindakan, karena   tindakan juga dapat berupa nestapa, tetapi bukan tujuan. 

Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki 

pembuat.18 

                                                           

            17Ibid 
            18Ibid 
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Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil intisari 

bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-

akibat lain yang tidak menyenangkan , yang diberikan dengan sengaja oleh badan 

yang berwenang kepada seseorang yang cukup menurut hukum, yang telah 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau peristiwa pidana. 

Menurut hukum pidana Islam, hukuman (uqubah) adalah seperti 

didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut. Hukuman adalah 

pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena 

adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’. 

G. Pengertian Fiqh Jinayah 

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata jinayah 

yaitu bentuk jama’ dari bentuk kata mufrad “jinayah” yang artinya: perbuatan 

dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqh, jinayah ialah perbuatan 

yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.19 

Menurut Dra. Hj. Imaning Yusuf bahwa jinayah adalah perbuatan yang 

diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan 

agama, jiwa, akal, atau harta benda.20 

Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan 

hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh 

orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang 

terperinci dari al-Qur’an dan hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah 

                                                                                                                                    

 
19Mujib, MasailFiqiyahBerbagaiKasus yang dihadapiHukum Islam. KalamMulia.  

(Jakarta.:2008),  hlm, 141 
20Imaning Yusuf. FiqhJinayah. Rafah Press. (Palembang.:2009), hlm, 1 



 

 

28 

 

tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan 

peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. 

Hukum pidana Islam merupakan syari’at Allah yang mengandung 

kemslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syari’at 

islam dimaksud secara materil mengandung kewajiaban asasi bagi setiap manusia 

untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari’at, yaitu menempatkan 

Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang 

ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi 

perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang 

lain.21 

1. Unsur-Unsur dalam Jinayah 

 Di dalam hukum islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum,kecuali 

semua unsur-unsurnya adapun unsur tersebut ialah : 

a. Rukun syar’i (yang berdasarkan syara’) atau disebut juga unsur formal, 

yaitu adanya nas syara’ yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan 

dan apabila dilakukan akan dikenakan hukuman. Nas syara’ ini 

menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam 

hukum pidana islam, sehingga dikenal suatu prinsip (tidak ada 

hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas). 

b. rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan 

pidana yang dilakukan 

                                                           
21ZainudinAli, PengantarHukum Islam di Indonesia.SinarGrafika.(Jakarta:2006) Hlm. 1 
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c. rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu 

dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggung 

jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila, atau orang terpaksa 

melakukan tindakan tersebut22 

2. Pengertian Jarimah 

a. Pengertian Jarimah 

Pengertian Jarimah menurut bahasa berasal dari kata jarama kemudian 

menjadi bentuk masdar jaramatan yang artinya: perbuatan dosa atau perbuatan 

salah, dan pelakunya dinamakan Jarim, dan yang dikenai perbuatan itu adalah 

mujaram ‘alaih. 23 

Had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, 

sedangkan Ta’zir adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan 

oleh penguasa. Pengertian jarimah diatas adalah pengertian umum, dimana 

jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata 

tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik 

pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrowi.24 

b. Macam-macam Jarimah 

Setelah sedikit menguraikan tentang pengertian jarimah, maka sekarang 

penulis akan menguraikan macam-macam jarimah, dan diantara pembagian 

jarimah yang paling penting adalah yang ditinjau dari segi hukumannya, yaitu 

sebagai berikut: 
                                                           

               22Ibid 
23MuslichWardi, HukumPidanaMenurut Al-Quran. Diadit Media. (Jakarta.:2007),hlm, 9 
24Ibid.,hlm 9-10 
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a. Jarimah hudud 

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan 

ancamannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman yang 

dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat 

dihapuskan oleh perorangan 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah 

hudud itu adalah sebagai berikut: 

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut 

telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak 

manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.25 

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah 

disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan 

(orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang 

diwakili oleh negara. 

Jarimah hudud ada tujuh macam antara lain sebagai berikut: 

1) Murtad 

2) Al-Bagyu 

3) Hirabah 

4) Zina 

5) Qazaf 

6) Meminum minuman keras atau khamar 

                                                           
25Ibid, hlm 17 
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7) Mencuri.26 

b. Jarimah Qishash dan Diat 

Jarimah qishashdan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

qishas atau diat. Baik qishashdan diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan 

pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau 

melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya 

dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, 

sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia, disamping itu prbedaan 

yang lain adalah karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka 

hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan 

hukuman had tidak dapat dimaafkan.27 

 Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan 

penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu: 

1) Pembunuhan sengaja 

2) Pembunuhan menyerupai sengaja 

3) Pembunuhan karena kesalahan 

4) Penganiayaan sengaja 

5) Penganiayaan tidak disengaja 

c. Jarimah Ta’zir 

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir, 

pengertian ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran, ta’zir 

juga diartikan dengan arraddu wal man’u yang artinya menolak dan mencegah 

                                                           
26ImaningYusuf.Op.Cit.hlm. 5-6 
27MuslichWardi,Op.Cit. hlm 18 
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sedangkan pengertian ta’zir menurut istiah sebagaimana dikemukakan oleh al-

mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara”, dan wewenang 

untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu dari definisi 

tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta’zir adalah sebagai berikut:  

1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuam tersebut 

belum ditentukan oleh syara’ dana ada batas minimal dan maksimal 

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri)28 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana 

islam ada tiga macam yaitu Had, Qishas atau diat dan ta’zir. Had maksudnya 

adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah 

ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan 

hukuman ta’zir adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama, 

hukuman ta’zir mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh 

manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam had, dipandang sebagai 

pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat, atau teguran dan sebagainya 

hingga tamparan atau pukulan dan penjara atau kurungn. 

1. Unsur-unsur Jarimah 

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam 

suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan 

jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

                                                           
28Ibid.,hlm 19 
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a. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi 

pelakunya, di  Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur 

formil. 

b. Tingkah laku yang membentuk pernuatan jarimah, baik berupa perbuatan 

nyata melanggar perbuatan syara’ maupun dalam bentuk sikap tidak 

berbuat sesuatu yang diperintahkan syara’. Dalam hukum pidana positif, 

unsur ini disebut dengan unsur materil. 

c. Pelaku jarimah yakni seseorang yang telah mukallaf atau orang yang telah 

bisa dimintai pertanggung jawaban secra umum. Dalam unsur hukum 

pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.29 

Jarimah dalam tindak pidana perseorangan dan dan tindak pidana 

masyarakat: 

 1. Tindak Pidana perseorangan 

 yaitu tindak pidana yang persyarataan hukumannya untuk menjamin 

kemaslahatan pribadi yang sekalipun secara langsung berkaitan dengan 

kepentingan pribadi namun didalamnya juga terkait kepentingan masyarakat, 

seperti halnya tindak pidana pembunuhan,pencurian pelakuan tersebut merupakan 

hak pribadi dan termasuk kedalam jarimah ta’zir 

2. Tindak pidana masyarakat  

yaitu merupakan tindak pidana yang persyaratan hukuman yang 

dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan umat dan menjaga ketertiban serta  

 

                                                           
29Sirojuddin.EnsklopediHukumIslam. PT Inter Masa. (Jakarta: 2003), hlm, 806 
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keadilan masyarakat baik dari segi korban yang dilakukan dalam tindak 

pidana,baikpun dari segi pribadi,masyarakat,mauput tindak pidana yang terkait. 
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  BAB III 

A. Sanksi Pidana Yang Diberlakukan Bagi Pembunuhan Yang Disertai 

Dengan Mutilasi  

 

Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang 

diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan (misdrijven) yang 

ditempatkan dalam buku ke II dan pelanggaran (overtredingen) yang ditempatkan 

dalam buku ke III. Sebuah tindakan dapat disebutsebagai kejahatan jika memang 

didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yang ditentukan dalam Undang-undang 

sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukumpidana yang mengatur tindak 

pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas. Namun tidakberarti pelaku dapat dengan 

bebas melakukan perbuatannnya tanpa ada hukuman.Tindak mutilasi pada 

hakekatnya merupakan tindakan yang sadis dengan maksud untukmenghilangkan 

jiwa, meniadakan identitas korban atau penyiksaan terhadapnya. Olehkarena itu 

sangatlah jelas dan benar jika tindak mutilasi ini dikelompokan sebagaitindak 

pidana bentuk kejahatan.Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, 

KUHP sebenarnyamemberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi 

sebagai salah satubentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau tindak 

pembunuhan. Hanya saja memangsangat diakui dalam kasus yang terjadi, 

sangatlah jarang pelaku melakukan mutilasibermotifkan penganiayaan. Tindakan 

mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaiantindakan lanjutan dari tindakan 

pembunuhan dengan tujuan agar bukti mayat tidakdiketahui identitasnya.30 

                                                           
30

 E.Y. kanter&S.R. sianturi,Opcit, hlm. 20 
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Dalam menegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus 

diperhatikan, yaitu kepastianhukum, kemanfaatan dan keadilan. Masyarakat tentu 

mengharapkan adanya kepastian hukum,karena dengan adanya kepastian hukum 

masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum adalahuntuk manusia, maka dalam 

penegakan hukum itu harus memberi manfaat atau kegunaan bagimasyarakat. 

Kemudian, yang perlu juga diperhatikan adalah masalah keadilan dalam 

penegakanhukum. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 

menyamaratakan. Sedangkankeadilan bersifat subjektif, dan tidak 

menyamaratakan.31 

Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya Ladenmar paung, hukum 

pidana hanya dipergunakan jika sudah dipertimbangkankemanfaatannya ke arah 

asas utilitas. Pada intinya, Bentham menghendaki agar prinsip hukumtidak 

dipergunakan untuk pembalasan orang yang melakukan kejahatan, tetapi hanya 

untukmencegah kejahatan. Melihat hal ini, maka tujuan penjatuhan hukuman 

dalam hukum pidanaadalah untuk melindungi, memelihara ketertiban, dan 

mempertahankan keamanan masyarakat sebagai satu kesatuan.32 

Adapunmacam-macamSanksi pembunuhan pada hukum pidanapositif 

adalah sebagai berikut : 

1. Pembunuhan Sengaja, dalam bentuk hukuman atau pokok diatur dalam Pasal 
 
 338 KHUP:barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan pidna penjara paling lama lima belas tahun”. 
 

2. Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. 

                                                           
31Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya 

Bakti, (Bandung:1993), hlm, 2 
32LadenMarpaung,Opcit, hlm. 4 
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baragsiapa sengaja dan dengan berencana 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. 

 

3. Pembunuhan Tidak Sengaja. Diatur dalam Pasal 359 KUHP 

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kekurangan paling lama 
satu tahun. 

 

Dari berberapa jenis sanksi pembunuhan tersebut diatas maka penulis 

menyatakan bahwa sanksi pidana yang pantas untuk pembunuh yang disertai 

mutilasi adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama 

waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Yang tercantum dalam pasal 340 

KUHP yaitu termasuk kedalam pembunuhan berencana baragsiapa sengaja dan 

dengan berencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena 

pembunuhan dengan berencana (moord). 

Didalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan juga meupakan 

suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman 

dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut.  

Pembunuhan sengaja merupakan bentuk umum, pokok atau biasa dari 

suatu tindak pidana pembunuhan sedangkan pembunuhan berencana, sangat 

terkait batin si pelaku pada dasarnya, istilah direncanakan terlebih dahulu adalah 

suatu pengertian yang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu dilakukan pada suasana hati 

yang tenang. 

b. Dari sejak adanya keputusan atau kehendak akan berbuat sesuatu sampai pada  
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pelaksanaan ada tenggang waktu yang cukup yang dapat digunakan untuk 

berfikir kembali. 

c. Dalam melaksanakan perbuatannya, dilakukan dalam suasana hati yang 

tenang, Artinya ketika melakukan perbuatan dalam kondisi yang tidak 

dipengaruhi oleh emosi dan tidak tergesas-gesa.33 

Keberadaan sanksi merupakan senjata pamungkas dalam menjaga 

ketertiban dalam masyarakat. Adanya suatu pelanggaran atau kejahatan maka 

penentuan sanksi akan disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan 

tersebut. Penentuan ini diserahkan kepada negara dan dalam hal ini adalah hakim. 

Sanksi dalam pidana Pasal 10 KUHP dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Hukuman Khusus 

a. Pidana mati, pidana ini adalah pidana terberat diantara semua pidana. 

Pidana ini diancam atas kejahatan yang sangat berat, seperti pembunuhan 

berencana (Pasal 340 KUHP) dan pencurian dengan kekerasan (365 ayat 4 

KUHP). 

b. Pidana penjara, adalah hukuman yang membatasi kemerdekaan atau 

kebebasan seseorang. Hukuman penjara ini lebih berat dari pada hukuman 

kurungan karena diancam atas berbagai kejahatan. Hukuman penjara 

minimum satu hari dan maksimum penjara seumur hidup. Hal ini diatur 

dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

(1). pidana penjara ialah seumur hidup atau dalam waktu tertentu. 
(2). Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan 

paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun 
berturut-turut. 

                                                           

             33Adam chazi,Opcit, hlm. 27  
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(3). Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua 
puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya 
hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup 
dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana 
penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; 
begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab 
tambahan pidana karena berbarengan (concursus), pengulangan 
(resedivie) atau karena ditentukan pasal 52. 

(4).  Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh 
melebihi dua puluh tahun. 

 
3. Pidana kurungan adalah hukuman yang lebih ringan daripada hukuman 

penjara karena merupakan ancaman untuk pelanggaran atau kejahatan 

karena kelalaian. Lamanya hukuman kurungan dibatasi paling sedikit satu 

hari dan paling lama satu tahun. 

4. Denda, hukuman denda ini dapat diancam selain pada pelaku pelanggaran 

juga dapat diancam pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai 

alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan minimum dua 

puluh lima sen dan jumlah maksimumnya tidak ada ketentuannya. 

Hukuman denda ini dapat dilunasi oleh siapapun baik dari pihak keluarga 

atau kenalan. 

b. Hukuman Tambahan 

Dalam perundang-undangan khusus tesebut dikenal juga penjatuhan 2 

macam pidana pokok yaitu penjara/kurungan ditambah dengan pidana denda. 

Pidana denda tersebut wajib dibayar oleh terpidana. Apabila tidak, dapat dipaksa 

dengan cara menyanderanya (gejzeling) atau melalui penyitaan harta kekayaannya 

sebagai harta lawan. Selain pidana denda ini masih ada beberapa pidana tambahan 

seperti: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan 

pengumuman putusan hakim. 
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1. Pencabutan hak-hak tertentu, hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang 

berbunyi: 

(1). hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam 
hal-hal ditentukan dalam undang-undang ini, atau dalam aturan umum 
lainnya yaitu: 
a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. 
b. Hak memasuki angktan bersenjata. 
c. Hak dipilih atau memilih dalam pemilihan yang diadakan dalam 

aturan-aturan umum. 
d. Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut hukum 

(gerechetelijt bewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas, 
pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak 
sendiri. 

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri. 

f. Menjalankan pencarian (beroep) yang tertentu 
 

(2).  hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika 
dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan 
itu”. 
Lamanya pencabutan hak tersebut diserahkan kepada keputusa hakim. 
 

2. Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang hasil kejahatan 

atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. 

Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP: 

(1). Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 
atau sengaja digunakan untuk kejahatan, dapat dirampas. 

(2). Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan 
sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan 
perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam ungdang-
undang. 

(3). Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan pada pemerintah, teapi hanya atas barang-barang yang 
telah disita”. 

 
3. Pengumuman putusan hakim. Bertujuan untuk memberitaukan kepada seluruh 

masyarakat agar masyarakat lebih dapat berhati-hati terhadap si terhukum dan 

prosedurnya diatur didalam KUHP Pasal 43 yaitu: 
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“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan 
kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus 
menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya 
terpidana”.34 
 

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembunuhan Yang Disertai Dengan  

Mutilasi  

Berbicara masalah kriteria pembunuhan mutilasi ini memang tidak diatur 

secara menditail dalam fiqh jinayah, tetapi disinilah uniknya dapat kita kaitkan 

dengan berbagai hal, jinayah dapat pula dibedakan berdasarkan niat pelakunya, 

cara mengerjakannya, korban perbuatan, dan tabiatnya yang khusus. Dilihat dari 

sudut niat pelaku pidana, jinayah terbagi dua, yaitu sengaja dan tidak sengaja. 

Jinayah yang sengajah adalah tindak pidana yang secara sadar mengetahui bahwa 

tindakannya itu adalah tindakan terlarang. Jinayah yang tidak sengaja ialah tindak 

pidana yang dilakukan secara tidak sadar dan tidak diniatkan untuk dilakukan atau 

tidak dimaksudkan untuk menimbulkan hal yang fatal bagi korban. Tindakan itu 

terjadi karena kekeliruan atau kesalah pahaman.35 

Untuk itu mutilasi ini memiliki beberapa kriteria menurut fiqh jinayah itu 

sendiri, yang antara lain sebagai berikut: 

1. Adanya niat dari si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, niat 

adalah unsur yang fundamental dalam kasus pembunuhan. 

2. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian 

korban. 

3. Adanya unsur menganiaya mayat korban 

                                                           
34E.Y. Kanter &S.R. Sianturi, Opcit), hlm. 34 
35Imanin Yusuf, FiqihJinayah, RafahFress, (Palembang:2009), hlm. 9 
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4. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan matinya korban, maksudnya dari 

unsur yang kedua bahwa korban mati kerena perbuatan si pelaku, dalam 

hal ini tidak ada aturan tentang bentuk dan frekuensinya bisa berupa 

pemukulan, pemabakaran, peracuran dan lain sebagainya.36 

5. Terjaga darahnya (ma’shum ad-dam). Hal ini mencakup semua jiwa yang 

mendapatkan perlindungan negara seperti kaum muslimin, dzimi (ahli 

zhimah), orang kafir yang di bawah perjanjian (al-mu’ahad), dan orang 

kafir yang meminta perlidungan (al-musta’min). Dengan demikian 

seseorang dihukumi membunuh dengan sengaja, apabila dia mengetahui 

bahwa orang yang dia inginkan untuk terbunuh adalah manusia dan 

terlindungi jiwannya menurut syariat islam. 

6. Alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh baik senjata tajam 

atau yang lainya. 

7. Terpisahnya bagian anggota tubuh korban menjadi beberapa bagian, 

dengan cara memotong-motong tubuh korban.37 

Sebagai salah-satu kasus yang harusnya menjadi delik pembunuhan yaitu 

kasus mutilasi. Akan tetapi dalam kontruksi hukum pidana indonesia, hal itu tidak 

dapat menjadi suatu bagian yang secara khusus mengaturnya atau dengan kata lain 

tidak adanya pasal yang secara khusus mengaturnya. 

Mutilasi adalah memotong-motong tubuh si mayat, ini termasuk 

perbuatan sadis dan tidak berprikemanusiaan. Di dalam fiqih jinayah hal ini 

                                                           

36H.A. Djazuli, Opcit, hlm. 28 
37Ubaidillah, fikih umum,http://Journal ekonomisyariat.com/fikih-umum/pembunuhan-

dengan-sengaja.html,(Didownload 12 Desember) 
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termasuk hal yang terlarang. Mengenai tindak pidana mutilasi, dalam rumusan 

KUHP hanya ada Pasal yang sedikit menyentuh permasalahan ini yaitu Pasal 340 

KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu 

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan yang direncanakan 

(moord) dengan hukum mati, atau penjara seumur hidup atau penjara sekurang-

kurangnya 20 tahun”. 

Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang tidak 

hanya murni satu jenis, karena ada niat untuk melakukan satu macam jarimah, 

namun yang terjadi justru beberapa jarimah dilakukannya, sehingga dari 

perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan gabungan pemidanaan. 

Kejahatan terhadap jiwa seseorang maka hukuman yang setimpal adalah 

pembalasan jiwa terhadap pembunuh. Namun disini timbul masalah, apakah 

pelaku pembunuhan mutilasi hukumannya juga harus dimutilasi, karena perbuatan 

pemidanaan pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishash adalah 

pembunhan sengaja, dimana pelaku pembunuhan itu memang berniat untuk 

menghilangkan nyawa orang lain. Jika dilihat dari cara melakukan 

pembunuhannya, pembunuhan secara mutilasi dilakukan dengan sengaja, semua 

ini ditunjukan dengan adanya bukti yaitu pelaku dengan sengaja memotong-

motong mayat tubuh si korban yang di bunuhnya menjadi beberapa bagian yang 

kemudian potongan mayat tersebut di buang secara terpisah di tempat yang 

berbeda. 

Mengenai tindak pidana mutilasi dalam fiqh jinayah, memang tidak ada 

peraturan yang lebih eksplisit maupun hukuman yang harus dijatuhkan kepada 



 

 

44 

 

pelaku. Walaupun tidak ada penjelasan yang lebih rinci yang mengaturnya, tetapi 

Allah s.w.t berfirman: 

$oΨ ö;tFx. uρ öΝÍκ ö� n= tã !$pκ� Ïù ¨βr& }§ø� ¨Ζ9$# Ä§ø�̈Ζ9 $$Î/ š÷yèø9 $# uρ È ÷yèø9 $$Î/ y#ΡF{ $# uρ É#ΡF{ $$Î/ šχ èŒ W{ $#uρ 

ÈβèŒ W{ $$Î/ £Åb¡9$# uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $# uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 yϑ sù šX £‰|Ás? ÏµÎ/ uθßγsù ×οu‘$¤� Ÿ2 …ã&©! 4 tΒ uρ óΟ ©9 

Ν à6 øts† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ tβθßϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊆∈∪     

 

 (Q.S Al-Maidah 45) 

 
Syariat islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain, 

hukum qishash adalah had dan tiada mengenal perbedaan apakah yang terbunuh 

itu orang dewasa atau orang kecil, laki-laki atau perempuan,  setiap insan berhak 

untuk hidup dan tidak diperbolehkan secara hukum diganggu hak hidupnya 

dengan cara apapun.38 Ayat terebut menggambarkan adanya balasan terhadap 

kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan dimuka umum.  

Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni adalah kejahatan yang 

termasuk kelompok yang diancam hukuman qishash dan diyat, yaitu: 

pembunuhan, tindakan menghilangkan bagian/anggota badan, dan tindakan 

pelukaan, yang pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada korban 

kejahatan.39 

Pembunuhan yang dibenarkan (al-qatl bi al-haqq)adalah bentuk 

pembunuhan yang diperintahkan Allah. Oleh sebab itu pembunuhan tersebut tidak 

mengakibatkan dosa. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan, 

                                                           
38Sayyid Sabig,Fiqh Sunnah. 14 Jilid, Daral Fiqh (Yogyakarta:1983), hlm, 23 
39 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, PT RajaGrafindo Persada, 

(Jakarta: 2008), hlm, 420 
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dan pembunuhan orang dalam rangka melaksanakan eksekusi peradilan oleh 

algojo atas suatu tindak pidana.40 

Jika diteliti dari kata jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau 

dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal 

atau harta benda. Sedangkan mutilasi itu sendiri jika dilihat dari terminologi kata 

atau istilah mutilasi hal ini memilikipengertian atau penafsiran makna dengan kata 

amputasi sebagaimana yang seringdipergunakan dalam istilah medis kedokteran. 

Jadi dalam hal ini fiqh jinayah memandangnya dengan jenis pembunuhan secara 

mutilasi ini dengan pembunuhan sengaja dengan niat benar-benar ingin 

membunuh dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan.41 

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanann 

(direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan 

dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, 

pembuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan  kriminal yang dapat 

disanksi pidana. 

Berbicara masalah pembunuhan pastilah dalam benak kita sudah terfikir 

bahwa hilangnya nyawa seseorang di dalam raganya atau meninggalnya orang 

tersebut, sebenarnya pembunuhan ini tidak asing lagi ditelingah kita karena sering 

terjadi dimana-mana, akan tetapi jika berbicara masalah mutilasi ini mungkin 

masih agak asing untuk ditelingah kita. Pembunuhan semacam ini terbilang unik 

dan sadis tidak berprikemanusiaan dengan cara memotong-motong atau 

memisahkan anggota badan si korban seperti kasus yang baru-baru ini seorang 

                                                           

 40HasanSaleh,Opcit, hlm. 425 
41Imaning Yusuf, Opcit,hlm.7 
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warga negara indonesia dibunuh dihongkong yang berinisial Sumarti Ningsih asal 

Cilacap dan Seneng Mujiasih asal Sulawesi yang dibunuh secara sadis yaitu tubuh 

korban dimasukan dalam koper dengan, dan dimasukan kedalam koper dengan 

cara memisahkan bagian tubuhnya. Dan yang tidak kalah menarik lagi kasusnya si 

jagal Ryan dari Jombang yang membunuh sebelas orang dan memutilasi korbanya 

lalu dimakamkan disamping sekitar rumanya sendiri, dengan harapan agar tidak 

diketahui oleh masyarakat. 

Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si 

pelaku, dimana si pelaku cenderung megalami gangguan ke jiwaan, kejahatan 

memutilasi merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan 

dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukan 

pemutilasian tubuh korban, sehingga tidak diketahui keberadaannya ataupun jika 

diketahui maka akan menghambat penyidik untuk mengungkap identitasnya. 

Dari sisi ilmu kriminologi secara defenitive yang dimaksud dengan 

mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya 

oleh sebab itu yang tidak wajar. Beberapa penyebab terjadinya mutilasi 

disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga merupakan faktor kesengajaan atau motif 

untuk melakukan tindakan jahat (criminal) dan bisa juga oleh faktor lain-lain. 

Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanya pelaku melakukan tindakan 

mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban 

terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu.42 

                                                           
42http://qnoyzona. Blogdetik. Com/index.php/2010/06/21opini-mutilasi-dan-matinya-

logika-hukum-di-indonesia/, (DidownloadSeptember: 2015) 
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Dalalm hal ini tindak pidana mutilasi ini merupakan suatu kejahatan yang 

merugikan orang lain, jika kita mengacu kepada berbagai macam delik. Mutilasi 

ini dapat digolongkan dalam delik material yang selain dari pada tindakan 

tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih ada akibat yang timbul dari tindakan 

itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). 

Misalnya: Pasal-Pasal 187 (pembakaran dan sebagainya), 338 (pembunuhan), 378 

(penipuan), harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya 

korban, pemberian suatu barang. Dan tidak hanya itu dapat disangkutkan juga 

dalam delik komisi yang artinya tindakan aktip (active handeling) yang dilarang 

yang untuk pelanggaranya diancam pidana.43 

Mutilasi merupakan tindakan memotong-motong organ tubuh seseorang, 

baik dalam keadaan korban masih hidup maupun sudah tidak bernyawa dengan 

alasan untuk menghilangkan jejak korbannya maupun karena alasan dendam. 

Maraknya terjadi pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia menimbulkan banyak 

pertanyaan di benak kita. Mengapa seseorang dapat melakukan mutilasi ?apakah 

perbuatan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak perbuatannya atau 

pelaku mengalami kelaianan jiwa? 

Ditinjau dari berat-ringannya macam hukuman yang diancamkan, ada 

beberapa bentuk hukuman, yaitu: 

1. Jarimah Hudud. Hudud adalah bentuk jama’ dari kata had yang asal artinya 

sesuatu yang membatasi diantara dua benda, menurut bahasa, kata had berarti 

al-man’u (cegahan). Adapun menurut syar’i, hudud adalah hukuman-hukuman 

                                                           
43 E.Y. kanter &S.R. sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indosesia dan Penerapanya, 

Storia Grafika, (Jakarta: 2002), hlm, 237  
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kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara’ untuk mencegah terjerumusnya 

seseorang kepada kejahatan yang sama. Seperti kejahatan atas badan, jiwa dan 

angggota-anggota badan, yaitu yang disebut pembunuhan (al-qatl) dan 

pelukaan (al-jarh.). 

2. Jarimah Qishas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishash. Qishas 

adalah yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Ia terdiri dari apa yang 

dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau 

crimes against persons. Yang termasuk jarimah ini adalah pembunhan dengan 

sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotongnya 

atau terlukanya anggota badan. 

3. Jarimah Ta’zir. Jarimah ta’zir adalah hukuman yang tidak dipastikan 

ketentuannya dalam nash, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada 

penguasa untuk menentukannya 

4. Jarimah Qishas Diyat adalah kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan yang 

diancam hukuman serupa (qishas)atau diyat (ganti rugi 

dari pelaku kepada si korban atau walinya).44 

Berdasarkan sanksi pembunuhan secara mutilasi, orang boleh mencabut 

hak hidup seseorang dengan lima hal sebagai berikut: 

1. Hukuman qishas yang dikenakan bagi seorang penjahat yang membunuh 

seseorang dengan sengaja. 

2. Dalam perang, mempertahankan diri (jihad)melawan musuh islam. Merupakan 

hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh. 

                                                           
44Nurhidayathttp://Journal.ilhamihwan.blogsopt.com/2012/05/sekilas-tentang-fiqh-

jinayah.htm|m=1,(Didownload: 11 November 2015) 
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3. Hukuman mati bagi para penghianat yang berusaha menggulingkan 

pemerintahan islam. 

4. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman hadd karena 

berzina. 

5. Orang yang merampok/membegal (hirabah).45  

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan ini sendiri di dalam hukum pidana 

islam ada beberapa jenis. Garis besarnya adalah hukuman itu terdiri dari hukuman 

pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pada tindak 

pidana pembunuhan adalah qisash. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, 

maka hukuman pengantinganya adalah diyat dan jika sanksi qisash atau diyat itu 

dimaafkan maka akan ada hukuman takzir dan hukuman tambahan yang dimaksud 

adalah seperti pencabutan hak waris. 

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga 

berbeda, yaitu sebagai berikut: 

1. Hukuman Pembunuhan Sengaja 

Hukuman pokoknya adalah qisash atau balasan setimpal. Yang dimaksud 

dengan balasan setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka 

balasanya juga kematian. Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T pada Q.S Al-

Baqarah ayat 178-179: 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u|= ÏGä.ãΝä3ø‹ n=tæÞÉ$|Á É)ø9 $#’Îû‘n=÷F s)ø9 $#(”�çtø: $# Ìh�çtø: $$ Î/ß‰ö6 yè ø9 $#uρÏ‰ö7 yè ø9 $$Î/4 s\ΡW{ $#uρ4s\ΡW

{ $$Î/4ô yϑsùu’ Å∀ãã… ã&s!ô ÏΒ ÏµŠÅzr&Ö óx«7í$ t6 Ïo?$$ sùÅ∃ρã�÷èyϑø9 $$ Î/í !#yŠ r& uρÏµø‹ s9 Î)9≈|¡ ôm Î*Î/3y7 Ï9≡ sŒ ×#‹Ï�øƒrB ÏiΒ öΝä
                                                           
45Abdur Rahman I Doi, Tidak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1992), hlm, 1  
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3În/§‘ ×πyϑôm u‘uρ3Ç yϑsù3“ y‰tGôã$#y‰÷èt/y7 Ï9≡ sŒ…ã& s#sùë>#x‹ tãÒΟŠÏ9 r&∩⊇∠∇∪ öΝä3s9 uρ’ ÎûÄÉ$|Á É)ø9 $# ×ο4θ uŠym’Í<'ρé' ¯
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(Al-Baqarah 178-179) 

Apabila qisash tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-

syarat pelaksanaannya maupun mendapat maaf dari keluarga korban maka 

hukuman pengantinganya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) 

ekor unta kepada korban. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad S.A.W 

kepada penduduk Yaman: 

2. Pembunuh Semi Sengaja 

Hukuman pokok adalah diyat mughalladzah artinya diyat yang 

diperberat.dari hukuman diyat mughalladzah ini adalah : 

Perbedaan diyat pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja 

terletak pada pembebanan dan waktu pembayaran. Pada pembunuhan sengaja, 

diyat dipikul oleh pelaku sendiri dan pembayaran tunai sedangkan pada 

pembunuhan semi sengaja, diyat dibebankan kepada keluarga pelaku atau aqilah 

dan pembayaran dapat diansur selama tiga tahun. 

Hukuman kifarat terhadap pembunuhan semi senganja adalah memerdekan 

hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut 

jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan 

dikenakan hukuman takzir yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai 

dengan perbuatan si pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja 

sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu tidak dapat 

mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya. 
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3. Hukman Pembunuhan Karena Kesalahan. 

Hukuman pokok yang dijatuhkan adalah diyat mukhaffafa, yaitu diyat 

yang diperingankan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: 

a. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqilah (keluarga). 

b. Pembayaran dapat diansur selama tiga tahun. 

c. Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok. 

- 20 ekor sapi betina, berusia 1-2 tahun. 
- 20 ekor sapi betina yang besae. 
- 20 ekor sapi jantan yang sudah besar. 
- 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun. 
- 20 ekor unta yang sudah besar, nerusia 4-5 tahun. 
 

Hukuman pokok lainnya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau 

diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut dan hukuman tambahan adalah 

tidak dapat mewarisi harta dari orang yang telah dibunuhnya walaupun 

pembunuhnya karena kesalahan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Dari hasil Penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai 

sanksi pidana terhadap pembunuhan yang disertai dengan mutilasi , maka 

sanksi yang tepat untuk pembunuh yang memutilasi asalah pidana mati 

atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama 20 

tahun yang mana tercantum dalam pasal 340 KUHP  yaitu termasuk dalam 

katagori pembunuhan berencana, barangsiapa sengaja dan dengan 

berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam hukuman 

seperti yang tersebut diatas. 

2. Dari hasil tinjaun Fiqh Jinayah  maka penulis menyimpulkan bahwa 

Sanksi yang paling pantas untuk pembunuhan secara mutilasi menurut 

hukum Islam adalah qishas yang merujuk pada ayat Q.S Al-Baqarah ayat 

178-179, atau sebaliknya dimaafkan oleh wali keluarga si terbunuh dengan 

catatan membayar diyat. 

B. SARAN 

Dari hasil pembahasan mengenai Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap 

Pembunuhan Disertai Mutilasi, maka penulis memberikan saran yang diharapkan 

dapat menjadi pembelajaran bagi pembacanya yang juga merupakan harapan bagi 

penulis semoga kita selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari perbuatan yang 

keji : 
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1. Hendaklah kita mengisi kegiatan dengan hal – hal yang positif. 

2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

3. Hendaklah kita semua menyadari, menghayati dan mengamalkan hukum 

agar tetap terjaga ketertiban, keamanan, serta saling bertoleransi dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

 

 

 


