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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukuman Perampokan Menurut Hukum 

Islam Dan Undang-Undang Malaysia. Seiring dengan perkembangan zaman yang 

membawa dampak di berbagai bidang, yang merupakan perbuatan sangat 

berbahaya bagi keselamatan jiwa dan raga manusia serta dapat mengancam 

keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan agar seseorang 

tidak mudah menumpahkan darah terhadap orang lain dalam rangka melindungi 

jiwa, kehormatan maupun harta benda yaitu dengan melakukan pembelaan ketika 

seseorang diserang atau dirampas haknya.  

Demikian skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, 

dalam kajian ini penulis akan mengangkat kajian dari sisi hukum Islam mengenai 

hukuman yang telah ditetapkan bagi perampok berdasarkan Al-quran di dalam 

surah Al-maa’idah pada ayat 33 dan 34 serta diperbandingan dengan Undang-

undang Malaysia yang telah diletakkan di bawah seksyen 390 sehingga seksyen 

402 yang telah membincangkan tentang hukuman bagi pelaku perampokan. 

Adapun tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk mengetahui aturan perbandingan 

hukuman tentang perampokan. 

Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  sumber  primer  

dan sekunder, data penelitian dihimpun dengan pembacaan, dan kajian teks (teks 

reading) dan selanjutnya, dari latar belakang masalah yang ada, kemudian 

melakukan penelitian dengan metode deskriptif-komparatif- analitik, penyusun 

menggunakan analisa ayat al Qur’an dan hadith pada hukum Islam dan Kanun 

Keseksaan pada undang-undang Malaysia. Hasil penelitian ini. dapat diketahui 

bahwa wujudnya persamaan dan perbedaan di dalam sanksi terhadap kesalahan 

pelaku perampokan ini. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam kitab undang-

undang pidana Malaysia melarang sama sekali melakukan perbuatan perampokan 

dan telah meletakkan hukuman bagi pelaku. Kemudian di dalam hukum Islam 

pada dasarnya juga mengharamkan perbuatan tersebut dan juga telah menetapkan 

hukuman bagi pelaku perbuatan tersebut. 
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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 ت

 Tsa s ث

 Jim j ج

 Ha h ح

 Kha kh خ

 Dal d د

 Zal z ذ

 Ra r ر

 Zai z ز

 Sin s س

 Syin sy ش

 Sad sh ص

 Dlod dl ض

 Tho th ط

 Zho zh ظ

 ’ Ain‘ ع

 Gain gh غ

 Fa f ف

 Qaf q ق

 Kaf k ك

 Lam l ل

 Mim m م

 Nun n ن

 Waw w و

 Ha h هـ

 ‘ Hamzah ء

 Ya y ي

 Ta (Marbutoh) t ة

 

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal 

tunggal dan vokal rangkap (diftong). 

1. Vokal Tunggal 

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

------------------  Kasroh 
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------------------  Dlommah 

 

Contoh : 

 Kataba =   كتب

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

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 ي

 Fathah dan waw au a dan u و

 

Contoh : 

 kaifa : كٌف

 alā‘ : على

 haula : حول

 amana : أمن

 ai atau ay : أي
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

يا  Kasroh dan ya ī 
 

i dan garis di atas 

 Dlommah dan waw ū u dan garis di atas أو

 

Contoh : 

 qāla subhānaka : قال سبحانك          
 shāma ramadlāna : صام رمضان         

 ramā : رمً       

 fīha manāfi’u : فٌها منافع  

 yaktubūna mā yamkurūna : ٌكتبون ما ٌمكرون   
 iz qāla yūsufa liabīhi : إذ قال ٌوسف ألبٌه   

 

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/. 
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4. Pola penulisan tetap dua macam. 

Contoh : 

 Raudlatul athfāl روضة األطفال

 Al-Madīnah al-munawwarah المدٌنة المنورة

  

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   =      نزل   Robbanā  = ربنا

 

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 التواب

 Al-syamsu Asy-syamsu الشمس

 

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 البدٌع

 Al-qomaru Al-qomaru القمر

 

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 : 

 umirtu =       أمرت  Ta’khuzūna   =     تأخذون
 Fa’tī bihā =     فأتً بها  Asy-syuhadā’u   =     الشهداء
 

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 
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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 وإن لها لهو خٌر الرازقٌن

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فأوفوا الكٌل والمٌزان
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 خري الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia lain” 

 

PERSEMBAHAN 

KARYA ILMIAH INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA : 

 IBUNDA, SHAMSIAH BINTI ABU BAKAR YANG DICINTAI YANG SENTIASA 

MENJADI PENGUAT MEMBERI MOTIVASI, MENASIHATI, MENJAGA DAN 

MENDIDIKKU BERSAMA ALMARHUM AYAHNDA CHE MAT BIN KARIM AGAR 

KU MENJADI SEORANG YANG HARI INI LEBIH BAIK DARI KEMARIN. 

 SELURUH AHLI KELUARGA, ABANG-ABANG, KAKAK, ADIK-ADIK SERTA 

SAUDARA-SAUDARA YANG DISAYANGI YANG SENTIASA MEMBERI 

DOKONGAN DAN DORONGAN SERTA MENCINTAIKU DENGAN SEBAIKNYA 

 SAHABAT-SAHABAT YANG KU KASIHI, YANG SELALU MENDAMPINGI. 

MENASIHATI DAN MEMBERI MOTIVASI UNTUK MENYELESAIKAN SARJANA 

INI. 

 SELURUH DOSEN DAN KARYAWAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN 

FATAH PALEMBANG. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد هلل ، وحمدي َوستعيىً َوستٍديً ، َوستغفري َوتوُ  لليوً ، َوعوُا  ونهلل روه أورَن  وفسوىن َ وي ن  

ره يٍدي هللا فال رضل لً ، َره يضلل فال ٌندي لً ، َ أٍد  ن ال للوً لال هللا َدودي ال أوريه لوً ،  ، عمنلىن

 َ أٍد  ن دمحما عبدي َن ُلً  صلى هللا عليً َعلى آلً َصحبً ، َ لم تسليمن كثيرا.

 . رن  عد 

 Segala puji bagi Allah SWT, tuhan sekalian alam yang telah memberikan 

nikmat, berkat, rahmat dan hidayahnya kepada peneliti sehingga dapat 

menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini berjudul “TINJAUAN 

HUKUMAN BAGI PERAMPOK MENURUT HUKUM ISLAM DAN 

UNDANG-UNDANG MALAYSIA” dengan tepat waktu dan dipermudahkan 

segala urusan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar, 

nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya sahabat dan para pengikutnya, karena 

berkat perjuangan beliaulah, kita dapat merasakan nikmat iman dan manisnya 

Islam serta dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batin. 

 Disamping itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-

tingginya atas peran orang-orang yang sangat berjasa dalam membantu dan 

memudahkan urusan penulis sewaktu penyusunan skripsi ini. Jutaan terima kasih 

setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada: 

1. Almarhum Ayahanda Che Mat Bin Karim beserta Ibunda Hajjah Shamsiah 

Binti Abu Bakar yang tercinta, yang telah mendidikku dengan sepenuh 

keikhlasan, perhatian dan kasih sayang. Serta telah banyak mendukung 

dan sentiasa memberikan kata-kata semangat dan motivasi kepadaku untuk 



 

xii 
 

terus bersemangat dalam meneruskan pendidikan dari kecil sehingga 

sekarang dan juga akan datang. 

2. Saudara kandungku Muhammad Sabri, Nurul Syuhada, Abdul Rahman, 

Yusof, Ummu Safiah, Farhanim Asma’ dan Ahmad Fahmi Hadi yang 

sentiasa disisi pada waktu susah dan senang, jatuh dan bangkit.  

3. Bapak. Drs. H.M . Sirozi, MA.,Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Fatah 

Palembang serta Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, selaku Dekan 

Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang. 

4. Bapak Muhammad Torik, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Perbandingan 

Mazhab dan Hukum dan Syahril Jamil,M.Ag selaku Sekretaris Prodi 

Perbandingan Mazhab. Serta Ibu Dra. Ema Fathimah M.HUM selaku 

dosen penasihat akademik. 

5. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A selaku pembimbing utama serta  Bapak Drs. 

Mat Saichon yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan 

dan bimbingan kepada peneliti. 

6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah 

Palembang yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya dan membimbing kami dalam perkuliahan. 

7. Teman-teman seperjuangan Nurul Syafiqah, Wan  Zaliha,  NurulAsyikin, 

Najwa, Eka Wahyudi, Afzali, Bima, Miss Haitee, Haziqah Hanin dan 

temen-temen lain yang telah banyak memberikan bantuan baik dari segi 

moral, ide maupun material. Semoga Allah permudahkan urusan mereka 

dalam penyusunan skripsi ini juga. 
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8. Dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang 

tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu samaada dari Malaysia, 

Indonesia, Thailand dan Kemboja. 

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan 

tersebut, sekali lagi peneliti mengucapkan penghargaan dengan lafaz 

Jazakumullah Khairan Kathira dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga. 

Semoga amal mulia yang mereka lakukan selama ini, bernilai ibadah dalam 

mendapatkan rahmat serta ridho di sisi-Nya. Dan semoga Allah SWT memberkati 

di setiap langkah kita di dunia ini dan merahmati kita di akhirat kelak.  

 Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, dan 

khususnya untuk peneliti sendiri, andai kata ada kesalahan dan kekhilafan dalam 

penulisan skripsi ini, semuanya adalah kelemahan peneliti dan peneliti memohon 

ampun kepada Allah dan kepada semua pihak. 

     

      Palembang,  4 Mei 2017 

      Hormat Peneliti 

 

 

 

 

      Aishah Solehah Binti Che Mat 

      13 15 90 01 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada asalnya, setiap manusia yang berada diatas dunia ini  memiliki fitrah 

yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia 

melebihi dari makhluk yang lain. Bahkan Islam juga mengatur semua urusan 

kehidupan manusia untuk hidup dalam bersyariat dengan syariat Islam. Ini sesuai 

dengan firman Allah:  

                     

 “Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab (Al-Qur’an), 

kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.” (QS. al-An’am: 38) 

 

Islam sebagai agama “Rahmatan lil-Alamin” dengan hukum-hukum syara‟ 

datangnya untuk menciptakan kemaslahatan manusia kembali,  pada lima aspek 

kehidupan yang tergabung ke dalam al- Dharuriyah al- khamsah, yaitu : (1) 

melindungi agama ( din ), (2) melindungi jiwa ( nafs) , (3) melindungi akal (aql), 

(4) melindungi harta benda ( mal ). dan (5) melindungi keturunan ( nasab ) atau 

kehormatan ( ird )
1
,  Dengan demikian Islam sangat melarang segala pelanggaran 

dan tindak kejahatan yang berkenaan dengan lima hal tersebut. Dan Allah telah 

menetapkan aturan-aturan untuk memelihara manusia dari segala kemusnahan, 

akan tetapi tabiat manusia yang bermacam-macam tersebut, apabila sampai pada 

                                                           
1
Yubi dan Muhammad Sa‟ad Bin Ahmad Bin Masu‟ud, “Maqasid Al-Syariah Al-

Islamiah”, (Dar: Al-Hijrah Linnasari Wattauzik. Cet 1, 1998), hlm. 182. 
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tingkatan teratasnya akan mampu memberikan dampak yang negatif jika tidak 

dapat dijaga atau di kontrol dengan baik. 

Ilmu fiqih yang merupakan kajian ilmu syariah yang menyangkut berbagai 

bidang ilmu sesuai dengan materi pembahasannya. Para ahli hukum Islam 

biasanya membagi ilmu itu menjadi enam, yaitu fiqih ibadah, fiqih muamalah, 

fiqih munakahat, fiqih mawaris, dan fiqih jinayah. Objek utama kajian fiqih 

jinayah yakni berkenaan dengan qishash, hudud dan ta’zir
2
. 

Manusia yang selalu merasakan ketidak cukupan dan selalu merasa 

kekurangan dalam kehidupannya sangat mudah terjerumus dalam „menghalalkan‟ 

segala hal yang dilarang oleh aturan Negara serta aturan hukum Islam itu sendiri, 

dalam melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, misalnya ketika 

seseorang menginginkan kekayaan secara cepat dan mudah, dia melakukan 

perbuatan yang dilarang seperti perampokan, pencurian, korupsi, penipuan dan 

lain-lainnya. 

Dan untuk urusan tindak pidana dalam Islam secara etimologis disebut 

jarimah atau jinayah.
3
 Pakar fikih telah mendefinisikan jarimah dengan 

perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman 

hukuman had atau ta’zir. Adapun istilah  jinayah kebanyakan para fuqaha 

memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan yang berhubungan dengan jiwa 

atau anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan 

kandungan dan sebagainya. 

                                                           
2
Nurul Irfan dan Masyrofah, “Fiqh Jinayah”, (Amzah, Jakarta, 2015) hlm 2 

3
Mardani, “Hukum Islam”, (Pustaka Pelajar, 2010) hlm 110 
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Kejahatan yang ada di muka bumi ini tidak terlepas dari perbuatan 

manusia, karena adanya niat untuk berbuat jahat di dalam diri orang tersebut. Di 

sisi lain, manusia ingin hidup secara tenteram, tertib, damai, aman dan adil. 

Artinya, tidak diganggu oleh tindak kejahatan. Islam juga sebagai agama yang 

berasal dari Allah, maka dalam teori hukumnya, pembuat undang-undang 

hanyalah Allah, karena itu, hukum Islam bersifat suci dan pada dasarnya tidak 

dapat dirubah. Hukum Islam (hukum syariah) tidak dibuat oleh sebuah negara 

atau untuk suatu negara, tetapi untuk seluruh dunia. Untuk itu kebanyakan dari 

hukum Islam tersebut beroperasi bahkan di luar negara yang dinamakan Islam. 

Menurut Garafalo, jinayah adalah tingkah laku anti-sosial yang berbahaya 

dan bertentangan dengan nilai moral masyarakat dan tingkah laku yang dianggap 

salah karena melanggar kepentingan sosial dan hak umum. Saat ini masih berlaku 

perlaksanaan undang-undang Inggris di seluruh Malaysia, dimana undang-undang 

tersebut sangat berkuasa dengan adanya bagian 3 dan bagian 5 di bawah akta 

undang-undang sipil 1956 dan bagian 5(1) dan bagian 5(2) Perlembagaan 

Persekutuan. 

Dengan adanya akta sipil 1956 kekosongan dalam undang-undang asli 

telah terisi dengan prinsip undang-undang Inggris
4
. Walaubagaimanapun 

perlaksanaan undang-undang Inggris di Malaysia terlihat pada dua perkara: 

1. Atas ketiadaan status asal. 

2. Sesuai dengan kegunaan asal dan boleh diterima. 

Pengelolaan undang-undang jinayah di Malaysia terbagi pada dua bagian: 

                                                           
4
Nur asiah, “Sistem perundangan islam”, Http://Onlyyoumylaw.Weebly.Com/Topik-1-

Sistem-Perundangan-Malaysia.Html,2015, Di download Pada 19/09/2016 

http://onlyyoumylaw.weebly.com/topik-1-sistem-perundangan-malaysia.html,2015
http://onlyyoumylaw.weebly.com/topik-1-sistem-perundangan-malaysia.html,2015
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a. Undang-undang substantif- berkaitan dengan perilaku yang dihukumkan 

sebagai jinayah dan dinyatakan hukumannya: kanun keseksaan (kk) 

b. Undang-undang prosedur berkaitan tatacara penyiasatan dan perbicaraan 

kasus jinayah: kanun acara jenayah (KAJ)
5
. 

Menurut undang-undang pidana Malaysia, ada beberapa tindak pidana 

yang memberikan kepada si pelaku sanksi mati, memenjarakan, memberi hukum 

cambuk dan lain-lain. seperti yang telah diatur di dalam Akta Kanun Keseksaan. 

Maka ia merupakan suatu penemuan baru setelah negara dahulunya sebuah negara 

Islam mengalami globalisasi dengan dunia barat di sudut perundang-undangan. 

Seharusnya perkara ini diteliti menurut perspektif Islam supaya kita sebagai 

Muslim dapat menyingkapi eksekusi hukuman dalam perundang-undangan 

Malaysia dengan benar menurut syariat. berhubungan dengan hal tersebut, maka 

penulis bermaksud untuk meneliti serta memaparkan berbagai hal, khususnya 

mengenai hukuman bagi perampok sebagai bahan perbandingan suatu hukum 

dengan hukum lainnya. 

Perampokan bukan hanya suatu pelanggaran terhadap manusia dan 

masyarakat melainkan juga berdasarkan kutipan ayat di atas seakan-akan 

merupakan suatu pernyataan perang terhadap Allah s.a.w dan rasulnya 

menggunakan kekerasan. Melakukan perang terhadap suatu masyarakat yang 

dapat mengakibatkan kekacauan, kerusuhan, dan hilangnya rasa ketenangan di 

pikiran dan hati. Oleh karena itu perampok adalah orang yang melakukan 

kekerasan terhadap orang-orang yang tak berdosa dan tidak mempunyai rasa 

                                                           
5
 Sa‟odah Ahmad,“Polisi Sosial Dan Undang-Undang FEM3106” (Fakulti Ekologi 

Manusia, UPM, 2016) hlm 9 
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permusuhan terhadap mereka sebelumnya. Beratnya hukuman untuk tindak 

perampokan ini tetap sama apakah ia dilakukan disebuah kota, desa ataupun di 

padang pasir, sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya, tidak memperoleh 

pertolongan atau dilarang berteriak untuk meminta tolong. Inilah bentuk 

perampokan yang sempurna menurut Imam Malik perampokan yang dilakukan 

baik diluar maupun didalam kota. 

Menurut Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Malik dalam 

hal ini bahwa jika tindakan semacam itu dilakukan dikota, maka ia tidak termasuk 

perampokan karena ada pihak berwenang yang akan melindungi warganya. 

Ulama‟ yang lain mengatakan sama saja halnya apakah dilakukan diluar atau 

didalam kota asalkan ia melakukan kekerasan maka itu temasuk dalam 

perampokan. Sedangkan Imam Syafi‟i menjelaskan bahwa pihak yang berwenang 

lemah, tak dapat menolong atau melindungi warganya maka perampok bersenjata 

mungkin saja terjadi didalam kota. 

Selain perampokan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sindikat dan 

mafia, seperti sindikat pencurian anak, mafia perampok bank dan rumah-rumah, 

sindikat pembunuh bayaran, termasuk dalam kategori hirabah. Ancaman ini 

berlaku bukan hanya apabila tindak hirabah itu dilakukan kepada pemeluk agama 

Islam, tetapi juga bila dilakukan kepada pemeluk agama lainnya yang hidup di 

bawah pemerintahan Islam. Mereka adalah kafir dzimmi yang berada dalam ikatan 

mu’ahadah dengan pemerintah Islam. 

Dalam sistem perundangan di Malaysia, seseorang itu akan melalui 

beberapa tingkat perbicaraan terlebih dahulu sebelum hukuman dilaksanakan. 
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Tingkat pertama ialah hukuman oleh Mahkamah Tinggi seterusnya Mahkamah 

Permohonan dan terakhir adalah Mahkamah Persekutuan. Jikalau ketiga tingkat 

mahkamah ini memutuskan keputusan bahwa terdakwa bersalah, satu upaya 

hukum berupa permohonan pengampunan terhadap kesalahan yang diajukan 

kepada Yang Di Pertuan Agong atau Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Yang Di 

Pertua Negeri, tergantung di mana kesalahan itu dilakukan. Keputusan yang 

diputuskan ini adalah dianggap keputusan yang telah ditetapkan dan bersifat 

mengikat dan apabila hukuman itu divalidkan, maka mahkamah akan 

memerintahkan supaya Jabatan Penjara menjalankan hukuman yang setimpal 

kepada yang bersalah. 

Di dalam undang-undang Malaysia telah ditetapkan bahwa bagi jinayah 

merampok adalah di bawah seksyen 390 sehingga seksyen 402 jika disabitkan 

kesalahan boleh dipenjarakan sehingga tiga puluh tahun. Demikian bagi hukum 

Islam hukuman bagi perampok adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan  

kakinya secara bersilangan, atau dibuang dari negerinya.  

Demikian antara hukuman bagi perampokan di dalam hukum Islam dan 

undang-undang Malaysia ada beberapa persamaan dan perbedaan di dalamnya, 

dengan persamaan dan perbedaan itu yang telah menarik minat penulis untuk 

lebih mengambil tahu, mengkaji dan meneliti judul ini secara lebih mendalam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hukuman bagi perampok menurut hukum Islam? 
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2. Bagaimana hukuman bagi perampok menurut Undang-Undang Malaysia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan  penelitian adalah: 

1. Mengetahui hukuman bagi perampok menurut hukum Islam. 

2. Mengetahui hukuman bagi perampok menurut Undang-Undang Malaysia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat di ambil dalam perbahasan ini adalah yang 

berikut: 

1. Dengan mengadakan penelitian ini harapan dapat menambah ilmu 

pengetahuan bagi penulis secara pribadi sekaligus dapat mengembangkan 

lagi ilmu dengan menjadikannya acuan dan landasan pemahaman bagi 

penulis. 

2. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam 

keilmuan tentang hukum Islam dan dapat memberikan kemudahan kepada 

semua pembaca dalam memahami hukum islam. 

3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almameter tempat penulis 

menuntut ilmu pengetahuan dan menambah literature bacaan di 

perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Hukum Islam adalah suatu hal yang wajib diikuti oleh semua orang Islam, 

walaupun itu suatu hal yang kecil maupun hal yang besar, disini kita coba meneliti 

salah satu dari hukum jinayah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui 
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Rasulullah s.a.w kepada umatnya untuk menjaga ketenteraman semua makhluk. 

Penelitian mengenai perampokan telah ada yang melalakukannya oleh peneliti 

terdahulu, namun dengan cara pendekatan yang berbeda, untuk itu peneliti akan 

menyebutkan beberapa literature yang akan penulis jadikan sebagai previous 

finding (penelitian maupun penemuan sebelumya). 

Dalam penelitian terdahulu, peneliti ini membicarakan tentang “Analisis 

Putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.76/pid.B/2007/pn.kdl Tentang Tindak 

Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Hirâbah APBD DPRD Kabupaten Kendal 

Perspektif Hukum Islam”.  Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini 

menegaskan bahwa apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh Hakim 

Pengadilan Negeri Kendal maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan. 

Demikian pula jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka dapat dikatakan 

kurang sesuai dengan semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas 

korupsi. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan atau singkat. 

Hasil penelitian skripsi seterusnya adalah milik Yongki Ardinata dari 

Fakultas Syariah di Institut agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 

2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kejahatan Perampokan Di 

Jalan Raya(Hirabah) Di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti” di dalam 

kesimpulannya ia menegaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya 

perampokan (hirabah) di Desa Karang Endah adalah disebabkan oleh faktor 

intern dan faktor eksteren, faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

si pelaku yang disebabkan oleh sifat keperibadian pelaku, lemahnya akal, penyakit 

jiwa, kebodohan dan lain-lain. Faktor eksteren merupakan faktor yang penyebab 
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terjadinya perampokan yang berasal dari luar diri si pelaku antara lain tidak 

adanya kerjasama aparat kepolisian, dan karena faktor ekonomi.
6
 

Selain itu, terdapat juga skripsi dari UIN Alauddin Makassar yang ditulis 

oleh Muhammad Muhtar, Fakultas Hukum dan Syari‟ah yang berjudul “Tinjauan 

hukum Pidana Islam (fiqih jinayah) Tentang Hirabah” tahun 2010 menyimpulkan 

bahwa hirabah adalah pembegalan atau pencurian yang besar, menamakan 

pencurian dengan pembegalan adalah bentuk majazi bukan hakiki, kerana mencuri 

adalah mengambil harta secara sembunyi. Akan tetapi, dalam pembegalan juga 

terdapat bentuk yang tersembunyi yaitu sembunyi pelaku dari iman 

(penguasa/kepala Negara) dari orang yang mewakilinya dari keamanan, karenanya 

pencuri itu tidak dinamakan pembegalan kecuali dia memenuhi beberapa 

ketentuan yang membuatnya dianggap sebagai pencurian besar.
7
 

Dari pencarian penulis, penulis telah meneliti dan hanya menemui 

penelitian yang menggunakan data hukum Indonesia sahaja. Namun ada 

penelitian yang membahas tentang undang-undang Malaysia tentang hukuman 

perampokan. Maka di dalam penelitian ini, penulis khususkan perspektif 

penelitian hanya pada hukum Islam dan undang-undang Malaysia.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

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

penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku,surat kabar,tulisan-

                                                           
6
Yongki Ardinata, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perampokan Di 

Jalan Raya (Hirabah) Di Desa Karang Endah KecamatanLengkiti”, 2014, hlm 71 
7
Mahathir Muhammad, Diakses Http;//Mahathir71.Blogspot,Com,2014 (didownload pada 

Tanggal 16/09/2016) 
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tulisan ilmiah dari website-website, artikel, serta literatur-literatur yang relevan 

dengan objek kajian. 

2. Jenis dan sumber data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Antara lain: 

a. Data primer 

Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). 

Bahan hukum tersebut terdiri  atas
8
   pokok  data  kajian Seperti: Kitab 

Fiqh Islam Wa adillatuhu karya wahbah Az-Zuhaili, At-Tasyri‟ al-Jinaiy 

al-Islamy karya Abdul Qadir Audah, dan Undang-undang Malaysia 

seksyen 390(1), (2) dan (3), dan peraturan perundang-undangan lain yang 

terkait di Malaysia, seperti Jinayah dan Konun Keseksaan. 

b. Data sekunder 

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen 

yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-bukuyang 

membicarakan beberapa permasalah hukum berhubungan dengan objek 

penelitian, skripsi, artikel, tesis, kamus-kamus. Publikasi tersebut 

merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau 

bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar, website, dan 

sebagainya. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Ali Zainuddin,“Metode Penelitian Hukum”,)Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,  2014),  

Hlm. 47 
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G. Pendekatan Penelitian 

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan 

pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan 

melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dengan kata 

lain bahwa pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan 

norma atau hukum melalui sumber hukum pidana undang-undang Malaysia dan 

sumber hukum Islam.
9
 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, 

dalam penelitian ini penulis akan menelusuri literatur-literatur yang relevan 

dengan objek kajian yang akan dibahas. Dari literatur yang ditelusuri akan diambil 

data-data  yang  masih  mentah  dan  bersifat  umum  kemudian  dianalisis  sesuai 

secara rinci guna memperoleh data yang valid. 

 

I. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian akan diklarifikasi dan dikritisi sesuai 

dengan referensi yang ada. Menggunakan metode analisis deduktif, yaitu suatu 

analisis-analisis data yang bertitik tolak pada kaidah atau norma yang bersifat 

umum kemudian diambil kesimpulan khusus. 

1. Teknik pengolahan 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan 

beberapa tahapan antara lain : 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, Suatu Tinjauan 

Singkat, (Rajawali Per, Jakarta,  2003), hlm. 33-37. 
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a. Editing (seleksi data), yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali 

kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat perlu 

dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.  

b. Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang 

diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun dengan 

sistematis.
10

 

c. Interprestasi, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap 

data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.  

 

2. Analisis data 

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam 

terhadap data yang diperoleh dengan cara memperbandingkannya, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan 

J. Sistematika Pembahasan 

Supaya penulisan skripsi ini terarah dan runtut, maka penulis 

mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut: 

BAB I  : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat 

Latar belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, 

Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II : Bab ini merupakan bab Tinjauan Pustaka yang isinya antara lain 

memuat tentang definisi-definisi terkait, sejarah, teori dan hal-hal 

                                                           
10

Burhan Ashshofa, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta : Rineka Cipta, 2013) cet.ke-7, 

hlm.124.   
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yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil pembacaan penulis. 

Termasuk definisi perampokan serta macam-macam perampokan. 

BAB III : Pada bab ini akan diutarakan secara sekilas tentang undang-undang 

Malaysia. Dan membincangkan secara umum mengenai hukuman bagi 

perampok (hirabah) dalam kajian hukum islam dan undang-undang 

Malaysia,  

BAB IV : Dalam bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi 

kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas. 
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BAB II 

PERAMPOKAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM 

 

A. Definisi Perampokan 

Perampokan atau hirābah adalah salah satu dari jarīmah sanksi yang telah 

di tetapkan oleh syariah Islam di dalam kategori hudūd, hudūd adalah bentuk 

jamak dari kata had. Pada dasarnya had berarti pemisah antara dua hal atau yang 

membedakan antara yang satu dengan yang lain. Dalam pengertian ini termasuk 

juga dinding rumah atau pembatas tanah. Secara bahasa, had berarti cegahan. 

Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut 

hudūd, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang 

dijatuhkan dengan hukuman itu tidak mengulangi perbuatan  yang menyebabkan 

dia dihukum. Menurut istilah syara‟ had adalah pemberian hukuman dalam 

rangka hak Allah. Had juga berarti larangan itu sendiri, sebagaimana dalam 

firman Allah: 

            

Artinya: 

“Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya”(QS. 

Al-Baqarah: 187) 

 

Perampokan menurut Islam termasuk dalam kategori hirābah, yang 

berasal dari kata „harb‟ yaitu bermaksud peperangan. Secara istilah Hirābah 

adalah bentuk mashdar dari kata حارب – ٌحارب – محاربة – حرابة yang secara 

etimologis berarti لاتله yang berarti memerangi atau dalam kalimat حارب هللا 
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berarti seseorang bermaksiat kepada Allah
13

. Adapun secara terminalogis, hirābah 

yang juga disebut qutta‟u al-tarīq dalam perompakan itu di definisikan oleh 

beberapa pengkaji. 

Di dalam Fikih Manhaji ada mengatakan bahwa hirābah dalam 

terminologi syariah adalah perbuatan terang-terangan mengambil harta orang lain, 

membunuh dan meneror, disertai pembangkangan, dengan perlawan senjata yang 

dilakukan di tempat yang jauh dari tempat penduduk sehingga korban tidak dapat 

berteriak meminta pertolongan, dan dilakukan oleh seorang mukallaf yang terikat 

hukum tanpa memandang apakah dia seorang dzimmī atau murtad. Maksud 

ungkapan „dengan perlawan bersenjata‟ adalah sebagai pengecualian terhadap 

perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi atau kabur setelah mengambil 

harta orang yang lemah. Dengan demikian, perbuatan tidaklah dinamakan hirābah 

dalam terminologi syariat, tapi lebih tepat disebut sebagai perampasan dan 

sejenisnya yang memiliki hukum sendiri
14

. 

Hirābah adalah pecahan dari pencurian yang terbagi menjadi dua macam, 

yaitu pencurian ringan (assirqatu sughrā) dan pencurian berat (assirqatu kubrā) 

dan hirābah ini terdiri dari pencurian besar (assirqatu kubrā), pencurian ringan 

adalah dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi, sedangkan pencurian 

berat adalah dengan mengambil harta orang dalam pengetahuan tuannya secara 

paksaan dengan menggunakan istilah lain sebagai hirābah. 

                                                           
13

 Ibrahim Anis, dkk, “Al-Mu‟jam Al-Wasi”, (Mesir: Dar Al-Ma‟rif, 1972), jilid 1, hlm. 

163 
14

 Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-khann, Ali al-syarbaji, “Fikih Manhaji”, (Darul 

Uswah, Yogjakarta, jilid II,2008), hlm. 602 
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Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan jarīmah sarīqah bahwa 

hirābah dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan hakīkī 

melainkan dalam arti majazī. Secara hakīkī pencurian adalah pengambilan harta 

milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan 

secara terang-terangan dengan melakukan kekerasan. 

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, bab hirābah, yang 

dimaksud dengan hirābah adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah 

Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak 

kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlaq, dan ketertiban 

umum, baik dari kalangan muslim maupun kafir. Fuqahā‟ telah sependapat bahwa 

pengertian hirābah adalah mengangkat senjata dan orang yang melakukan 

hirābah adalah orang yang darahnya terpelihara sebelum melakukan hirābah 

yaitu orang muslim dan dzimmī
15

. 

Imam Al-syafi‟ī dalam Al-umm menjelaskan bahwa para pelaku 

perampokan qutta‟u al-tarīq ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan 

membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku 

merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-

terangan dan berpendapat apabila perbuatan ini dilakukan di dalam kota yang jelas 

dosa mereka jauh lebih besar, walaupun jenis sanksi hukumnya tetap sama 

(apabila dilakukan di tempat terbuka), diantara pelaku tidak boleh dipotong 

tangannya kecuali telah terbukti mengambil harta senilai seperempat dinar atau 

                                                           
15

 Al-Sayyid Sabiq,“Fiqh Al-Sunnah”, (beirut: Dar Al-Fikr, 1983) cet. Ke 4, jilid II, hlm. 

393 
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lebih, hal ini di qiyāskan dengan hadis tentang sanksi bagi pelaku pencurian
16

. dan 

telah diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah tentang kadar nishab tersebut seperti 

berikut: 

ًَ  َعائَِشةَ  َعن   ه  َرِض ِ  َرسهىله  لَالَ : لَالَت   َعن َها للََاّ  َساِرق   ٌَذه  تهم َطعه  َل : )  وسلم علٍه هللا صلى للََاّ

بهعِ  فًِ إِّل  تّفَك  (   فََصاِعذًا ِدٌنَار   ره ٍ هِ  مه ِلم َواللّف ظه . َعلَ س  .  ِلمه بهَخاِريِ   َولَف ظه ٍ  بهعِ  فًِ اَل ٍَذه  تهم َطعه : اَل   ره

َمذَ  ِرَواٌَة   َوفًِ فََصاِعذًا ِدٌنَار   بهعِ  فًِ اِل َطعهىا ِِلَح  .كرَلِ  ِمن   أَد نَى ههىَ  فٍَِما تَم َطعهىا َوَل , ِدٌنَار   ره
17

 
Artinya: 

“Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh dipotong 

tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq 

Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan 

seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih." 

Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan 

jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu."  

 

Seterusnya dari Muhammad Abu Zahrah, ia mengutip dari pendapat dari 

kalangan Hanafiyah. Ulama kalangan Hanafiyah mendefinisikan hirābah atau 

qutta‟u al-tarīq adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang 

dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa, sehingga mereka terhalang-

halangi, tidak bisa lewat karena jalan terputus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara 

kelompok dan bisa juga individual yang jelas memiliki kemampuan untuk 

memutus jalan. Baik dilakukan dengan senjata, pedang atau alat-alat lain, seperti 

tongkat, batu, kayu dan lain-lain yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat 

tindakan-tindakan seperti itu, baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan 

cara bekerja sama langsung, maupun dengan kerja sama tidak langsung, dengan 

cara saling membantu dan mengambil (perang)
18

. 
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Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan dengan pencurian. 

Perbedaannya adalah cara yang dilakukan, pencurian dilakukan secara sembunyi-

sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai 

kekerasan
19

. 

 

B. Syarat-Syarat Perampokan  

Meski fuqahā‟ tidak menyepakati syarat-syarat hirābah, namun garis 

besarnya dijelaskan sebagai berikut: 

1. Taklif 

Para pelaku hirābah disyaratkan berakal dan balīgh, karena 

keduanya merupakan taklīf, yang merupakan syarat dalam penerapan 

hukum. Anak kecil dan orang gila tidak bisa disebut muharib (pelaku 

perampokan) meski turut serta dalam aksi-aksi hirābah karena secara 

syar‟i keduanya bukan mukallaf  (baligh dan berakal). 

Fuqahā‟ tidak berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi mereka 

berbeda pendapat jika anak-anak dan orang gila ikut serta dalam aksi 

hirābah, apakah hukuman gugur untuk seluruh yang ikut serta dalam aksi 

tersebut mengingat hukuman bagi anak-anak dan orang gila gugur (tidak 

berlaku).  

Hanafiah berpendapat bahwa hukumannya gugur. Manakala mazhab 

Maliki dan Zhahiri dan yang lainnya mengatakan, hukuman hanya gugur 

bagi anak-anak kecil dan orang-orang gila saja, tetapi tidak gugur bagi 

mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan 
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tindakan zalim dari dewasa dan berakal, kerna hukuman ini merupakan 

hak Allah. Dalam had ini tidak disyaratkan lelaki dan status merdeka, 

kerna feminitas dan perbudakan kadang berpengaruh terhadap kejahatan 

hirābah. 

2. Membawa senjata 

Fuqahā‟ berbeda pendapat tentang syariat ini, Imam Syafi‟i, Malik, 

Hanabilah, Abu Yusuf, Abu Tsaur, Ibnu Hazm menilai bahwa jenis atau 

jumlah senjata bukan menjadi ukuran, yang menjadi ukuran itu adalah 

tindakannya itu sendiri, Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang 

yang membawa benda yang bukan termasuk kategori senjata bukanlah 

muharib. 

3. Dilakukan dari tempat yang jauh dari perkotaan 

Sebagian fuqahā‟ mensyaratkan, aksi hirābah dilakukan di padang 

pasir (jauh dari keramaian). Jika mereka melakukan aksi itu dari 

perkotaan, mereka bukanlah muharib, kelompok lain berpendapat hukum 

tindakan yang mereka lakukan baik di perkotaan atau pun di padang pasir 

sama saja, kerna ayat menyebut siapa pun yang melakukan hirābah secara 

umum, dan justru yang terjadi di tempat yang jauh dari lokasi pertolongan 

dan di perkotaan adalah lebih berbahaya. Kelompok-kelompok yang 

melakukan tindak kejahatan seperti merampas, merampok dan membunuh 

juga termasuk dalam kategori ini. Demikian pendapat Imam Syafi‟ī, 

Hanabilah dan Abu Tsaur. Ini juga merupakan pendapat Auza‟i, Laits, 

Malikiyyah dan Zhahiriyyah. 
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Adapun maksud ungkapan „di tempat yang jauh dari lokasi 

pertolongan‟ adalah sebagai pengecualian bila kejahatan tersebut 

dilakukan di tempat yang dekat dari kota dan desa. Sehingga apabila  

korban berteriak meminta tolong, maka suaranya dapat didengar orang 

lain. Artinya, bila kejahatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat 

dimintai pertolongan disana, maka kejahatan tersebut al- hirābah
 20

. 

4. Aksi hirābah dilakukan secara terang terangan 

Ibnu Arabi Al-Maliki menyampaikan bahwa hirābah berlaku secara 

umum baik dilakukan di perkotaan atau ditempat tidak berpenghuni, 

walaupun sebagian diantaranya lebih keji, namun tetap saja disebut 

hirābah dan inti hirābah ada di sana. Misalnya, seseorang melakukan 

pembunuhan dengan tipu muslihat di perkotaan dengan pedang dan 

merampas barang korban, ini namanya pembunuhan disertai perampasan. 

Tindakan ini adalah lebih keji dari hirābah yang dilakukan secara terang-

terangan. Karena itu, pemberian ampunan berlaku dalam pembunuhan 

yang berlaku dalam pembunuhan yang dilakukan secara terang-terangan 

dan tidak berlaku dalam kasus pembunuhan dengan cara tipu muslihat. 

Dengan demikian hirābah mengharuskan hukuman mati. 

Qurthubi  menjelaskan bahwa orang yang membunuh dengan tipu 

muslihat sama seperti muharib. Maksudnya, seseorang yang melakukan 

muslihat untuk membunuh seseorang dengan merampas hartanya meski 

tidak menodongkan senjata. Hanya saja, ia masuk ke rumah dengan 

                                                           
20

 Opcit, Mushthafa al-Bugha, dkk, hlm. 602 
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menyelinap atau menemani seseorang dalam perjalanan kemudian diracuni 

hingga mati. Hukuman pelaku pembunuhan dengan tipu muslihat adalah 

dibunuh secara had, bukan qisās. Pendapat ini mirip dengan pendapat Ibnu 

Hazm
21

. 

 

C. Syarat-Syarat Mengenai Pelaku Perampokan  

 Syarat-syarat mengenai perampokan jalan ialah syarat-syarat biasa dalam 

jinayah hudūd. Abu Hanifah mensyaratkan perampokan itu hanya bagi lelaki, 

tetapi ahli perundangan yang terbanyak tidak membedakan diantara lelaki dan 

perempuan
22

. Dengan menggunakan firman Allah: 

                           

     

Artinya: 

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan 

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

Bijaksana.” (QS. Al-Maa‟idah: 38) 

 

Di karenakan itu syarat untuk hukuman bagi orang yang telah melakukan 

perampokan diberlakukan kepada:  

1. Pelaku harus berstatus mukallaf (baligh dan berakal). Oleh karena itu, 

hukuman had tidak bisa dijatuhkan terhadap pelaku anak kecil atau orang 

gila.  
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2. Pelaku memang sengaja dan bermaksud untuk melakukan perbuatan itu, 

yakni waktu keluar dari rumah ia berniat untuk merampok tanpa ada 

paksaan dan desakan dari berbagai pihak. Oleh itu Imam Malik 

menyatakan bahwa perampok itu semata-mata ingin menguasai harta 

korban, bukan karena masalah-masalah lain yang terjadi sebelum ini. 

3. Harta yang diambil adalah milik orang lain, hal ini penting karena kalau 

ternyata harta yang diambil itu milik pelaku, sekalipun dilakukan dengan 

sembunyi-sembunyi tetap tidak dapat disebut pencurian. Demikian pula 

kalau harta tersebut menjadi milik bersama antara pelaku dan korban, juga 

tidak termasuk dalam pencurian, ini adalah menurut Imam Syafi‟ī dan 

menurut Ahmad sebaliknya
23

. Alasannya adalah hadis berikut ini. 

 

Artinya: “Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya; 

bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Rasulullah saw untuk 

memperkarakan ayahnya. Ia berkata “wahai Rasulullah, sesungguhnya ia 

menginginkan hartaku.” Rasulullah saw bersabda “kamu dan hartamu 

adalah milik ayah kamu.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah.)
24

 

 

Berdasarkan hadis diatas, seseorang yang mengambil harta milik 

anak kandungnya tidak akan dihukum karena anak-anak dan hartanya 

dianggap milik ayahnya
25

. Rasulullah saw bersabda kepada seseorang 

sudah ditentukan syarat pada objek yang diambil, yaitu objek itu haruslah  

bukan miliknya, yang diambil haruslah harta mutaqawwim (harta yang 
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bernilai), harta yang bersifat bergerak, hartanya harus mencapai nishab, 

syarat pada yang terkorban harus orang Islam
26

. 

 

D. Syarat Tempat Perlakuan Jinayah Perampokan  

1. Jinayah perampokan itu hendaklah dilakukan dalam negara Islam 

2. Jinayah itu hendaklah dilakukan diluar bandar 

Menurut Abu Yusuf serta pendapat Maliki, Syafi‟I dan Hanbali, 

hukum melakukan perampokan jalan raya itu sabit dengan perampokan yang 

dilakukan di dalam bandar dan di luar bandar, keduanya sama karena 

wujudnya sebab yang mewajibkan hukuman itu, yaitu wujudnya perbuatan 

keganasan secara terbuka. Walau bagaimanapun bagi pendapat syafi‟i 

mensyaratkan perampok itu mempunyai kekuatan melawan orang lain tanpa 

mensyaratkan bilangan tertentu
27

. 

 

E. Macam-Macam Perampokan  

Menurut Imam Syafi‟i sebuah tindak pidana dianggap hirābah jika tidak 

keluar dari empat bentuk yaitu dengan (1) menakut-nakuti orang dijalan tanpa 

mengambil harta atau membunuh orang, (2) Hanya mengambil harta, tidak yang 

lain, (3) Hanya membunuh saja tidak mengambil harta, (4) Membunuh dan 

mengambil harta
28

. 
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1. menakut-nakuti orang dijalan tanpa mengambil harta atau membunuh 

orang, apabila seseorang itu keluar dari rumah dengan niat untuk 

mengganggu keamanan masyarakat tanpa menyakiti, melukakan atau 

mengambil harta. 

2. Hanya mengambil harta, tidak yang lain, apabila seseorang itu keluar dari 

rumah dengan untuk merampok dan mengambil harta tanpa menyakiti, 

melukai korban. 

3. Hanya membunuh saja tidak mengambil harta, yaitu apabila seseorang 

keluar rumah berniat untuk melakukan perampokan, akan tetapi terbunuh 

korban pada waktu ingin melakukan perbuatan perampokan tanpa mengambil 

harta. 

4. Membunuh dan mengambil harta, yaitu apabila seseorang keluar rumah 

berniat untuk merampok, akan tetapi terbunuh korban pada waktu ingin 

melakukan perbuatan perampokan dan telah mengambil harta si mangsa. 

F. Hikmah Pensyariatan Hukuman 

 Hukuman yang disyariatkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki 

tujuan yang mulia
29

. Di antaranya adalah: 

1. Hukuman bagi orang yang berbuat siksaan bagi orang yang berbuat 

kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman 

ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera untuk 

mengulangi dan dapat mendorongnya untuk istiqamah serta selalu taat 

kepada Allah s.w.t.  
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2. Mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Syaikh 

Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa di antara hikmah hudūd 

adalah membuat hukuman agar pelaku untuk tidak mengulangi dan 

mencegah orang lain agar tidak terjerumus padanya serta pensucian dan 

penghapusan dosa. 

                 

 Artinya:  

“Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 

sekumpulan orang-orang yang beriman.”(QS. An-nur: 2) 

 

3. Hudūd adalah penghapus dosa dan pensuci jiwa pelaku kejahatan tersebut.  

4. Menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya. 

5. Menolak keburukan, dosa dan penyakit pada masyarakat, kerna apabila 

kemaksiatan telah merata dan menyebar pada masyarakat maka Allah s.w.t 

akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya 

kenikmatan dan ketenangan. Untuk menjaga hal ini maka solusi terbaiknya 

adalah menegakkan dan menerapkan hudūd. Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

berfirman: 

                          

               

Artinya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada 

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar).”(QS. Ar-rum: 41) 
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G. Perlaksanaan Hukuman 

 Setelah adanya pengakuan dari sang pelaku sendiri (hukuman digugurkan 

apabila pelaku menarik balik pengakuan) atau dengan pengakuan dua orang saksi 

laki-laki yang adil, maka hukuman dilakukan seperti berikut: 

1. Kelompok perampok yang membunuh saja dikenakan hukuman mati. 

Hakim dan wali yang terbunuh tidak boleh memaafkan pelaku. 

2. Kelompok perampok yang membunuh dan mengambil harta benda 

dikenakan hukuman salib dan bunuh. 

3. Kelompok perampok yang hanya mengambil harta benda dikenakan 

hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang. 

4. Terhadap kelompok perampok yang hanya mengganggu ketenteraman atau 

lalulintas hanya dikenakan hukuman buang negeri. 

H. Perbedaan Antara Acara Jinayah Islam Dan Acara Jinayah Sipil Acara 

Jinayah Islam 

Dalam acara Islam, seseorang yang melakukan jinayah dibicarakan di 

mahkamah atas tiga saluran. Saluran pertama adalah melalui penyerahan diri, 

yaitu orang yang menganggap dirinya melakukan jinayah yang mana ia 

menyerahkan dirinya ke pengadilan untuk dihukum, keadaan ini berlaku karena 

orang yang melakukan jinayah itu telah insaf di atas kesalahannya, dan sadar 

bahwa setiap kesalahan pertamanya dalam kasus hudūd yang takluk kepada 

hukuman yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. 

Bagi mereka yang telah menerima hukuman di dunia berlandaskan hukum 

yang telah di tetapkan oleh Allah s.w.t akan diampunkan dosa-dosanya dan dia 
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terlepas dari hukuman di akhirat. Dalam sejarah Islam terdapat banyak kasus yang 

melibatkan penyerahan diri seperti ini
30

. 

Saluran yang kedua adalah pengaduan melalui laporan yang dikemukakan 

oleh orang awam kepada pemerintah, saluran ini menjadi tanggungjawab 

berasaskan prinsipal amru bil ma‟rūf wa nahyī anil munkar seperti yang 

diperintahkan oleh Islam. Pengaduan ini juga dikenali sebagai aduan hisbah, 

pengadu mestilah memenuhi syarat-syarat di antaranya: 

1. Benar-benar mengetahui perkara yang diadukan, jujur dan ikhlas dalam 

menyampaikan maklumat. 

2. Niat laporan itu adalah untuk menegakkan amar makrūf wa nahī 

 munkar semata. 

Selain itu, terdakwa juga boleh berlaku hasil dari maklumat yang 

diperolehi dari saluran ketiga, yaitu dari penguasa yang bertanggungjawab untuk 

memastikan tiada perkara yang dilarang itu berlaku atau lebih dikenali sebagai 

hisbah. Meskipun menjadi tanggungjawab hisbah dan orang awam untuk 

melaporkan kasus jinayah, namun terdapat beberapa batasan kepada 

tanggungjawab ini. Antaranya, Islam melarang seseorang itu mengintip atau 

mengintai seseorang di tempat sunyi untuk mendapatkan informasi. Ini karena 

perbuatan mengintip bisa menyebabkan perbuatan yang tidak baik kepada hak 

kebebasan individu dan ia mungkin bisa menimbulkan aib kepada orang yang 

diintainya
31

. Allah s.w.t berfirman: 
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Artinya: 

“wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-

sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang 

suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang.”.(QS.Al-Hujurat: 12). 

 

 

Acara Jinayah Sivil 

Dalam acara atau prosedur sipil dalam mengikuti undang-undang Islam, 

konsep yang penting adalah konsep al-dakwa (pendakwaan). Setiap dakwaan 

perlu mempunyai empat rukun iyaitu: 

1. Plaintif atau orang yang menuntut hak (al-mudda‟i) 

2. Orang yang didakwa (al-mudda‟i „alaihi) 

3. Perkara yang dituntut oleh plaintif kepada defendan (al-mudda‟i bihi) 

4. Dan al-da‟wā yaitu perkataan yang lahir dari plantif di hadapan hakim 

untuk menyatakan bahwa dia ada hak ke atas tanggungan defendan. 

 

I. Syarat-syarat menjadi hakim 

 Islam menetapkan cara yang menjamin dan meneguhkan tegaknya 

keadilan dalam aspek kehakiman, antaranya menetapkan batasan kekuasaan 

hakim dari pengaruh oleh pejabat yang lain . Syarat hakim, saksi, keterangan dan 
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adab mahkamah dan hakim harus dengan cara yang jelas dan wajib
32

. Antara 

syarat-syarat untuk menjadi hakim dalam islam adalah seperti berikut: 

1. Laki-laki merdeka 

Menurut mazhab Maliki, Syafi‟ī dan Ahmad, anak kecil dan wanita 

tidak sah menjadi hakim, namun Hanafi membolehkan wanita menjadi 

hakim dalam masalah pidana dan qisās karena kedua hal tersebut 

kesaksiannya tidak dapat diterima
33

. Sekiranya dilantik perempuan 

menjadi hakim maka pelantikan itu tidak sah dan hukumanya tidak 

diluluskan karena pekerjaan hakim termasuk dalam Wilayah Am yang 

tidak layak dilakukan oleh perempuan. Dan perempuan mempunyai fitrah 

(sifat semulajadi) yang tidak melayakkan mereka memegang pekerjaan 

hakim dan tidak dapat menjamin melaksanakan tugas dengan sempurna 

dan sopan menurut Islam.   

Mazhab Hanafi pula berpendapat haram melantik wanita sebagai 

hakim tetapi hukumannya dibebaskan. Dan terdapat juga dikalangan 

Mazhab ini mereka yang mengharuskan perempuan menjadi hakim dalam 

perkara yang tidak melibatkan jinayah dan hudūd. 

Dalam mengadili dipastikan ada acara berkumpul dengan para laki-

laki. Sedangkan, berkumpulnya laki-laki dan perempuan tidak menjamin 

terhindar dari fitnah. Selain itu, jika wanita ditunjuk menjadi hakim, hal itu 

akan melalaikan mereka dari tugas pokok mereka, yaitu mengurus rumah 

tangga dan anak-anak. Alasan lain, dalam mengadili dibutuhkan kekuatan 
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dan ketegasan agar orang tidak dapat mempengaruhi hakim, sementara 

wanita tidak memiliki sifat-sifat ini. 

2. Berakal (mempunyai kecerdasan) 

 Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama‟, hakim haruslah dari 

orang yang cerdas dan bijaksana, mampu memperoleh kebijaksanaan dan 

menanggapi sesuatu yang muskil. Selain itu, seorang hakim tidak hanya 

harus bersifat „berakal‟, tapi juga harus memiliki pemikiran yang benar, 

cerdas, tidak pelupa dan lalai, yang mana kecerdasannya diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah dan mengurai yang kusut. Dan inilah tugas utama 

seorang hakim. 

3. Beragama Islam 

Adapun alasan mengapa ke-islaman seseorang menjadi syarat 

seorang hakim, karena keislaman adalah syarat untuk menjadi saksi atas 

seorang muslim, demikian jumhur ulama‟. Karena hakim non-muslim 

tidak boleh memutuskan perkara orang muslim. 

Karena itu, dalam syariat tidak dibenarkan orang kafir menjadi 

hakim. Allah swt berfirman: 

                   

Artinya:  

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 

beriman.”(QS. An-Nisa: 141) 

 

 Tidak ada “jalan” yang lebih besar daripada jabatan hakim. Kerna 

jabatan itu adalah kedudukan yang agung, sekaligus berfungsi sebagai 
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pemegang kewenangan hukum dan jalan kekuasaan atas orang Islam. Dan 

tidak dibenarkan jug untuk menunjuk orang kafir sebagai hakim di negeri 

Islam, walaupun hanya sekadar untuk menghakimi orang-orang kafir yang 

tinggal di negeri Islam saja. Karena, tujuan utama dari pengadilan adalah 

untuk menetapkan hukum di antara manusia berdasarkan Kitab Allah Swt 

dan Sunnah Rasul-Nya. Sementara itu, orang kafir tidak mengetahui sama 

sekali kedua hal tersebut dan tidak dapat diberi kepercayaan dalam 

pengembannya
34

. 

4. Adil 

Seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, 

dipercaya kejujurannya, baik diwaktu marah atau tenang, dan 

perkataannya harus benar.  

5. Mengetahui segala pokok hukum dan macam-macamnnya 

Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan macam-macam hukum 

agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya.Seorang 

hakim tidak bisa ditunjuk dari seorang yang jahīl (tidak mengetahui) 

hukum-hukum syariat, dan juga orang yang baru bertaraf muqallid (مملذ) 

„pengikut‟, yaitu orang yang mengikuti mazhab Imamnya karena ketidak 

tahuannya akan seluk-beluk hukum syariat, serta ketidak mampuannya 

dalam mengemukakan dalil-dalil syariat. Selain itu untuk fatwa saja 

seorang muqallid tidak dibenarkan, apalagi untuk menduduki jabatan 

hakim. 
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6. Sehat (mendengar, melihat dan tidak bisu) 

Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena tidak dapat 

menyebut putusan yang dijatuhkan. Demikian pula orang tuli karena tidak 

dapat mendengar keterangan para pihak. Sedang orang buta tidak dapat 

melihat orang-orang yang berperkara
35

. 

Orang buta yang telah hilang seluruh penglihatannya tidak dapat 

diangkat menjadi hakim, begitu juga orang yang hanya mampu melihat 

bayang-bayang saja, atau orang yang tidak dapat melihat bentuk/gambar. 

Karena ia hanya mampu membedakan berdasarkan suara, sedangkan suara 

itu sendiri adakalanya serupa antara satu orang dengan yang lainnya
36

. 
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BAB III 

HUKUMAN BAGI PERAMPOK DALAM KAJIAN PERBANDINGAN 

HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA 

A. Tentang Hukum Islam dan Undang-Undang Malaysia 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam yang dipahami sebagai hukum yang memiliki rangkap 

balasan menyediakan undang-undang (aturan-aturan tentang kehidupan  ber-

hablun min Allah wa hablun min an-nas) yang mengandung nilai-nilai moral dan 

akhlak bagi setiap individu yang di antaranya adalah berhubungan dengan 

masyarakat sosial, yang memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap muslim 

pada khususnya dan kepada umat yang lain pada umumnya
38

. 

Setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan, dalam Islam  

apabila manusia melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapat pahala. 

Sebaliknya apabila melakukan perbuatan yang tidak baik, maka akan 

mendapatkan dosa. Penerapan hukuman dalam hukum pidana tidak hanya 

menyebabkan hilangnya jiwa, kebebasan dan milik individu, tetapi juga cacat 

sosial, keperihan dan penderitaan psikologi. Secara umum tujuan syara’ 

menetapkan hukuman adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik 

kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Namun apabila dilihat 

lebih spesifik, tujuan hukuman dalam hukum Islam ada lima macam, yang 

kemudian dikenal dengan sebutan maqāsid al-khamsah (lima tujuan). kelima 
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tujuan itu adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Barangsiapa yang 

menggangu lima perkara itu, maka ia akan berhadapan dengan urusan hukum
39

, 

dan tujuan itu adalah sama dengan tujuan negara untuk membentuk hukuman, 

semuanya adalah untuk memelihara di pelbagai sudut. 

2. Undang-undang Malaysia 

Undang-undang Malaysia berdasarkan sistem perundangan common law 

(undang-undang Inggris), sebagai hasil langsung penjajahan Tanah Melayu, 

Sarawak, dan Borneo Utara oleh Britain sejak awal 1800-an hingga 1960-an. 

Undang-undang tertinggi, yaitu Perlembagaan Malaysia, menggariskan rangka 

perundangan dan hak-hak kewarganegaraan Malaysia. undang-undang 

persekutuan disusun oleh Parlemen Malaysia berkaitan dengan seluruh negara. 

Terdapat juga undang-undang negeri (provinsi) yang disusun oleh Dewan 

Undangan Negeri (DUN) dan berkaitan dengan negeri berkenaan. Perlembagaan 

Malaysia juga membenarkan sistem kehakiman berganda yang unik, yaitu 

undang-undang sekular (jinayah dan sipil) dan undang-undang syariah. 

Pelaksanaan dan hubungan antara kedua sistem perundangan ini agak rumit dan 

pernah menimbulkan ketidak tentuan . 

Sebelum tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957, kebanyakan undang-

undang United Kingdom diimport lalu disesuaikan menjadi perundangan 

tempatan atau digunakan sebagai undang-undang. Undang-undang Malaysia juga 

berasaskan batasan kekuasaan yang lain seperti Australia dan India. Undang-
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undang jinayah di Malaysia, yaitu Kanun Prosedur Jinayah, berasaskan kanun 

jinayah India. Begitu juga, Akta Kontrak juga berdasarkan model India. Undang-

undang hartanah Malaysia pula berasaskan sistem Torrens Australia. Perundangan 

atau undang-undang bertulis adalah undang-undang yang telah disusun oleh badan 

penyusunan undang-undang lain. Istilah ini boleh merujuk satu undang-undang 

khusus, atau dari semua undang-undang yang telah disusun, di mana ia digunakan 

untuk merujuk kepada satu undang-undang khusus. Sebelum menjadi 

perundangan, ia terlebih dahulu dikenali sebagai rangkaian undang-undang. 

Dalam setengah batas kekuasaan, perundangan harus disahkan oleh cabang 

eksekutif kerajaan terlebih dahulu sebelum ia berkuasa sebagai undang-undang. 

Di bawah sistem Wesminster yang juga diwarisi oleh Malaysia, satu perundangan 

dikenali sebagai Akta Parlimen selepas enakmennya. Perundangan lazimnya 

dicadangkan, oleh suatu ahli perundangan (sebagai contoh wakil rakyat Parlimen 

atau Kongres) atau oleh cabang eksekutif, dan kemudiannya diperdebatkan oleh 

anggota-anggota legislatif dan dipinda sebelum diluluskan . 

 

a. Common Law (Undang-undang Inggris) 

Undang-undang Malaysia dapat dibagi kepada dua jenis undang-undang 

yaitu undang-undang tertulis dan adat kebiasaan. Adat kebiasaan ialah undang-

undang yang disusun dalam perlembagaan atau dalam perundangan. Adat 

kebiasaan adalah undang-undang yang tidak terkandung dalam apapun status serta 

boleh didapati dalam keputusan kasus. Ini dikenali sebagai common law (undang-

undang Inggris) atau case law. Dalam situasi di mana tiada undang-undang yang 
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menentukan keadaan tertentu, maka undang-undang Malaysia bisa digunakan. 

Jika tiada undang-undang Malaysia, maka digunakan undang-undang Inggris. 

Fungsi dari undang-undang Inggris atau common law ditentukan dalam 

peraturan-peraturan ini. Pasal 5 Kanun Prosedur jinayah menyatakan bahawa 

undang-undang Inggris bisa digunakan dalam kasus-kasus di mana tiada 

perundangan tertentu yang ditetapkan. Begitu juga, dalam konteks undang- 

undang sipil, seksyen 3 dan 5 Akta Undang-undang Sivil membenarkan 

penggunaan common law, peraturan-peraturan ekuiti, dan status-status dalam 

kasus-kasus sipil Malaysia yang mana tiada undang-undang tertentu pernah 

disusun. Prinsip stare decisis (duluan mengikat) juga dikenakan dalam undang-

undang Malaysia. Ini berarti dimana keputusan oleh mahkamah yang lebih tinggi 

akan mengikat mahkamah lebih rendah
40

. 

 

B. Hukuman Bagi Perampok Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang 

Malaysia 

1. Hukuman Menurut Hukum Islam 

Kedudukan hukuman atas perampok merupakan hak Allah yang telah 

ditetapkan dalam hukum hudud bab hirābah, sebagaimana firmanNya: 
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Artinya: 

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 

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

mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka 

dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 

yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan 

di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS. Al-Maa’idah: 33) 

 

Sebab turunnya ayat ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yazid bin Abi 

Habib bahwa Abdul Malik bin Marwan telah menulis sepucuk surat kepada Anas 

bin Malik yang menanyakan tentang latar belakang diturunkannya Ayat ke 33 dari 

surah Al-Maa’idah. Anas bin Malik menjawab surat itu dengan mengatakan, 

bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan bani Urainah yang murtad (keluar 

dari agama Islam) dan telah melakukan pembunuhan terhadap pengembala unta 

dan membawa lari unta-unta yang digembalanya, tujuan diturunkannya ayat ini 

sebagai ancaman hukuman bagi orang-orang yang membuat kerusakan di 

permukaan bumi, yaitu dengan mengadakan pembunuhan dan merampokan yang 

umum, kecuali mereka yang bertobat
41

. 

Ini karena merampok bisa menimbulkan dampak yang dapat 

membahayakan orang yang dirampok sehingga dapat terjadinya kematian. Kita 

tidak bisa merasa buruk atau merasa kejam akan hukuman tersebut. Adalah tidak 

patut berada di hati umat Islam walau sedikit pun perasaan merasa kejam akan 

hukum yang telah disyariatkan oleh Islam. Bayangkan jika sekelompok orang 

dapat menangkap pencopet, apa yang mereka akan buat ke pencopet tersebut? kita 

telah melihat sendiri bagaimana orang menghajar pencopet dan kita sendiri tidak 

sanggup melihatnya. Seperti yang dapat dilihat dari rekaman-rekaman video, 
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mematahkan tangan pencopet, dan mengajar dengan cara yang lebih parah lagi. 

Itu bukan cara Islam tetapi lebih kejam dari binatang. Islam menyuruh melakukan 

hukuman itu dengan dijatuhkan dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara 

yang menghinakan. Islam menjatuhkan hukuman dengan cara untuk 

menginsafkan manusia, berbeda dengan hukuman dari manusia yaitu dengan cara 

yang digunakan hanya sekedar ingin membuat orang merasa takut tapi dengan 

cara yang sangat sadis. Ketika hukuman tersebut tidak menginsafkan dan tidak 

juga mendekatkan manusia dengan Allah SWT, mereka mungkin akan melakukan 

kejahatan itu kembali dengan cara yang lain agar tidak ditangkap. Ketika 

dilaksanakan hukum had, dibacakan ayat Al-Quran tentang hudūd, 

diperdengarkan kepada orang-orang tentang kesalahan pelaku yang melanggar 

perintah Allah SWT, dan Allah SWT berkehendak agar dilaksanakan hukuman 

ini. Dan setelah hukuman dilaksanakan didoakan semoga Allah mengampuni 

dosanya. Bahkan mayat orang yang dihukum mati dimuliakan yakni dihukum 

dengan cara yang baik atau terhormat, tidak bisa dihina, dicaci, dicerca dan 

sejenisnya. Ini adalah karena dia telah bersedia menjalani hukuman dan semoga 

Allah menerima taubatnya
42

. 

Hukuman hirābah yang ditegaskan dalam Al-Quran adalah salah satu dari 

empat macam sebagai berikut: 

a. Dibunuh 

b.  Disalib 

c.  Tangan dan kaki dipotong secara bersilang 
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d.  Diasingkan 

Di antara empat jenis di atas, yang paling berbahaya adalah orang yang 

membunuh dan merampas harta. Dan yang paling rendah adalah orang yang 

hanya menakut-nakuti, namun tidak membunuh dan tidak pula merampas harta. 

Oleh karena itu, berbeda pula jenis hukumannya antara satu sama lain, sesuai 

dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan
43

. 

Mengenai hukuman yang dijatuhkan atas yang melakukan perampokan 

(hirābah), maka fuqahā’ telah bersepakat dan sependapat bahwa hukuman 

tersebut adalah berkaitan dengan hak Allah dan hak adami (manusia), disepakati 

pula bahwa hak Allah tersebut adalah hukuman mati, hukuman salib, dipotong 

tangan dan kaki dengan bertimbal balik dan hukuman pengasingan, sebagaimana 

yang telah ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang berkenaan dengan hirābah itu. 

Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah penjatuhan hukuman-hukuman 

tersebut didasarkan atas pilihan, ataukah urutan berdasarkan besar kecilnya 

perbuatan orang yang melakukan hirābah
44

.  

Imam Malik berpendapat, bahwa apabila ia membunuh, maka ia harus 

dibunuh pula, dalam hal ini penguasa tidak boleh memilih untuk memotong 

tangan atau kaki atau membuangnya, dan pemilihan tersebut hanya berlaku pada 

penjatuhan hukuman mati atau penyaliban atasnya. Apabila ia mengambil harta 

dan tidak membunuh, maka tidak ada pilihan untuk membuangnya. Pilihan akan 

berlaku pada saat ingin melakukan hukuman mati, penyaliban atau pemotongan 

tangan dan kaki secara timbal balik. Jika ia sekadar menakut-nakuti lalu lintas, 
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maka Imam Malik berpendapat bahwa penguasa boleh memilih antara hukum 

mati, menyalib, pemotongan tangan dan kaki atau membuangnya
45

. 

Menurut Imam Malik, yang dimaksudkan dengan pilihan adalah bahwa 

keputusan hukuman itu telah diserahkan kepada ijtihād penguasa. Jadi, jika orang 

yang melakukan perampokan (muharib) itu termasuk orang yang mempunyai 

kepandaian dan keahlian. Maka tuntutan ijtihād adalah agar ia dibunuh atau 

disalib, kerana sekedar memotong anggota badan tidak akan menghilangkan 

bahayanya. Jika ia tidak mempunyai kepandaian, tetapi mempunyai kekuatan dan 

senjata. Maka penguasa memotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik. 

Jika ia tidak memiliki salah satu pun dari kedua sifat tersebut, maka penguasa 

menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, yaitu pemukulan dan pengasingan
46

. 

Para ulama apabila memberikan takrifan hudūd mereka mengatakan:  

“Satu hukuman yang muqaddar (telah ditentukan i.e. kaedah pelaksanaan, 

jumlah, dll) di sisi syarak, ke atas sesuatu maksiat yang dilakukan, tertumpu 

kepada perkara yang membabitkan hak Allah”. 

Hukuman-hukuman tersebut disebutkan dengan kata hubung atau (au) 

sebagian ulama’ mengatakan, kata sambung menunjukkan menggunakan au (atau) 

menunjukkan pilihan. Artinya hakim boleh memilih hukuman yang sesuai dengan 

pandangannya demi kebaikan tanpa memandang kejahatan yang dilakukan oleh 

muharib. Sebagian besar ulama’ lainnya menyatakan bahwa kata au (atau) dalam 

ayat ini menunjukkan kata variasi, bukan pilihan. Artinya hukuman aksi hirābah 

yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat kejahatannya. Dan hukuman-
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hukuman diatas disebut berdasarkan urutan tindak kejahatan, bukan sebagai 

pilihan
47

. 

Pendapat fuqaha tentang variasi hukuman jika kejahatan yang dilakukan 

berbeda-beda, jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukuman hirābah bervariasi 

berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, dan berikut macam-macamnya: 

1) Perampokan dilakukan dengan maksud menakut-nakuti orang yang 

melintas, muharib tidak melakukan kejahatan lain selain itu. Hukuman 

bagi orang-orang seperti ini adalah dibuang. Artinya para muharib dibuang 

dari wilayah tempat kejadian peristiwa ke kawasan Islam lain. Kecuali jika 

pelaku ini kafir, mereka boleh dibuang ke negeri kafir. 

Ulama’ Hanafiah berpendapat, dibuang adalah maksudnya dipenjara, 

mereka harus ditahan sehingga terlihat baik, kerna penjara artinya 

meninggalkan dunia yang begitu luas menuju ke dunia yang begitu 

sempit
48

. 

2) Hirābah dilakukan dengan cara merampas harta orang tanpa disertai 

pembunuhan. Hukuman kejahatan ini adalah potong tangan kanan dan kaki 

kiri, kerna tindakan ini melebihi aksi pencurian. Selanjutnya bagian yang 

dipotong saat itu juga langsung dibakar dengan api, diberi minyak panas 

atau cara apa saja yang bisa menghentikan aliran darah agar yang 

bersangkutan tidak mati. 

Jumhūr ulama mensyaratkan bahwa jumlah uang yang dicuri harus 

mencapai satu nishab dan dicuri di tempat penyimpanan uang. Jika mereka 
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berkelompok, apakah bagian masing-masing mencapai satu nishab atau 

tidak. 

Di dalam kitab Fikih Manhajī ada mengatakan bahwa mereka yang 

hanya merampas harta tanpa membunuh, maka hukuman bagi mereka 

adalah dipotong tangan dan kaki secara bersebelahan. Artinya, dipotong 

tangan kanan dari pergelangan dan dipotong kaki kiri dari pergelangan 

kaki. dan jika dia melakukan lagi untuk kedua kali, maka dipotong tangan 

kiri dan tangan kanan dengan cara serupa. Disyaratkan untuk harta yang 

dirampas itu hendaklah mencapai satu nishab dalam perkara pencurian, 

yaitu seperempat dinar atau lebih, atau harta yang senilai dengan itu. 

artinya, jika harta yang dirampas tidak mencapai nishab yang 

dimaksudkan maka hukumannya diserahkan kepada hakim berupa ta’zīr 

yang dipandang layak dan pantas olehnya
49

. 

Ibnu Qudamah menjawab, jika mereka semua mengambil uang yang 

telah mencapai ukuran nishab, tapi bagian masing-masing tidak mencapai 

nishab, mereka semua dipotong tangan diqiyāskan pada pendapat kami 

dalam kasus pencurian. 

Imam Malik dikalangan ahli Zhahir tidak sepakat dengan pendapat 

ini. Mereka tidak mensyaratkan uang yang diambil mencapai nishab atau 

disimpan di tempatnya. Kerna, hirābah adalah tindakan yang 
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mengharuskan hukuman tanpa memperhatikan nishab ataupun disimpan di 

tempatnya sendiri
50

. 

3) Hirābah dilakukan dengan pembunuhan tanpa merampas harta, tindakan 

ini mengharuskan hukuman mati ketika hakim berhasil menangkap para 

pelaku. Semua pelakunya dibunuh walaupun yang dibunuh hanyalah satu 

orang. Dalam hal ini ampunan pihak wali korban yang terbunuh ataupun 

keridhaan yang menerima diyat tidak berlaku. Karena ampunan dan 

penerimaan diyat adalah hanya berlaku dalam qishash, bukan dalam kasus 

hirābah di dalam hudūd. 

Jadi, perbedaan hukuman mati dalam perkara dalam perkara hirābah 

dan qishash. Adalah bahwa kejahatan pembunuhan dalam perkara hirābah 

dilakukan bersama kejahatan meneror dan menghadang perjalanan yang 

dilalui orang lain. Selain itu kejahatan tersebut dilakukan dengan paksaan 

dan senjata. Pelaku hirābah juga tidak memandang siapa korban yang 

hendak dibunuh, namun mereka membunuh siapa saja yang melewati jalan 

tersebut. Karena itu maka pembunuhan dalam perkara hirābah menjadi 

hak Allah swt, dengan demikian maka kemaafan dari ahli waris korban 

yang terbunuh tidak dapat dijadikan sebagai penggugur hukuman mati 

sebagaimana dalam hukum qishash
51

. 

4) Hirābah atau perampokan yang dilakukan disertai dengan pembunuhan 

dan perampasan harta. Hukuman tindakan ini adalah hukuman mati atau 

disalib. Maksudnya, hukuman para pelaku kejahatan ini adalah disalib 
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hidup-hidup sampai mati. Pelaku diikat di atas kayu, tiang atau 

semacamnya dalam posisi berdiri dengan dua tangan terlentang kemudian 

ditikam hingga mati. Sebagian fuqahā’ berpendapat, pelaku tindakan ini 

dibunuh terlebih dahulu kemudian disalib agar menjadi pelajaran bagi 

yang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak boleh dibiarkan tersalib 

lebih dari tiga hari
52

. 

Hukum yang terakhir yaitu membunuh sekaligus dan merampas 

harta, hukuman bagi mereka adalah hukuman mati dan disalib di tempat 

yang tinggi, seperti salib yang terbuat dari kayu dan sebagainya. Hal ini 

untuk menambah siksa bagi mereka. Dan guna menjelaskan perbuatan 

mereka kepada khalayak ramai. Perlu dijelaskan bahwa mereka itu disalib 

setelah itu dimandikan, dikafani serta dishalatkan. Kerna kejahatan mereka 

tersebut tidak serta merta menjadikan mereka keluar dari islam, dan 

sebagaimana diketahui bahwa seorang Muslim itu ketika mati adalah wajib 

untuk di mandikan, dikafani dan dishalatkan
53

. 

Muharib Bertaubat Sebelum Ditangkap 

Ketika para pelaku hirābah dan pembuat onar di muka bumi dan bertobat 

sebelum ditangkap dan hakim kemungkinan bisa menangkap mereka, Allah SWT 

mengampuni kesalahan sebelumnya dan tidak memberlakukan hukuman khusus 

yang terkait dengan hirābah kepada mereka. Hal ini berdasarkan firmanNya: 
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Artinya: 

“Demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, 

dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang 

yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai 

(menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Maaidah: 33-34) 

 

lebih lanjut, sama ada perampok yang bertobat tersebut dibebaskan dari 

segala macam tuntutan hukum. Ibnu Rusyd pengarang kitab Bidyah al-Mujtahid 

meringkaskan pendapat-pendapat para ulama’ sepertimana tersebut: 

a) Tobat perampok tersebut hanya menggugurkan hukuman had dari 

kejahatan perampokan saja, sedangkan kejahatan lain yang berkaitan 

dengan hak Allah s.w.t dan hak manusia tidak dibebaskan. Ini adalah 

pandangan Imam Malik. 

b) Tobat hanya membebaskan hukuman had karena kejahatan perampokan 

dan semua pelanggaran atas hak Allah s.w.t seperti zina, peminum arak. 

Tetapi tidak menggugurkan dari hukuman karena hak-hak manusia 

yaitu harta benda dan darah. Kecuali ia dimaafkan oleh wali atau ahli 

waris korban yang terbunuh. 

c) Tobat menggugurkan hukuman karena melanggar semua hak Allah 

s.w.t, tetapi dipertanggung jawabkan atas darah dan harta benda yang 

masih ada di tangan perampok. 
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d) Tobat menggugurkan hukuman karena melanggar semua hak Allah 

s.w.t, tetapi dipertanggung jawabkan atas darah dan harta benda yang 

masih ada di tangan perampok
54

. 

 

 

 

 

5) Hukuman Menurut Undang-Undang Malaysia 

Di dalam undang-undang malaysia rampokan itu terdapat kecurian atau 

pemerasan. Kesalahan mencuri akan menjadi rampokan, jika bertujuan untuk 

melakukan atau sewaktu melakukan kesalahan mencuri itu, atau sewaktu mencoba 

membawa lari harta itu yang di dapati dalam kesalahan. Dan bagi orang yang 

melakukan kesalahan itu dengan sengaja telah menyebabkan atau coba 

menyebabkan kematian seseorang atau lebih, atau menyebabkan kecederaan, atau 

menjadi penyebab ketakutan seseorang. 

Demikian pemerasan akan menjadi rampokan apabila pelaku sewaktu 

melakukan pemerasan itu, ada di hadapannya korban yang dalam ketakutan bahwa 

dia atau orang lain dibunuh serta merta, atau dicederakan serta-merta atau 

dihalang dengan salah serta-merta. Dan pada ketakutan itu mendorong seorang 

korban atau lebih untuk menyerahkan segalanya yang dimintanya.  

Misalnya, A bertemu dengan B di jalanraya, A telah mengeluarkan pistol 

dan meminta uangnya B. oleh karena itu B menyerahkan uang yang ada padanya. 

Disini A telah memeras uang itu dari B dengan mendatangkan kepadanya 

ketakutan bahwa dia akan dicederakan serta merta dan berada di hadapannya 
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sewaktu melakukan pemerasan itu. Oleh sebab itu A telah melakukan 

perampokan. A sebagai pelaku dan B sebagai korban. 

Undang-undang malaysia telah menetapkan hukuman bagi kesalahan 

perampokan adalah di bawah seksyen 392 sehingga seksyen 402, manakala 

seksyen 398 adalah telah dimansuhkan. Di dalam buku Kanun Keseksaan (akta 

574) yang telah diterjemahkan dari International Law Book Services telah 

mengatakan bahwa hukuman paling berat bagi kesalahan perampokan ini adalah 

boleh dibunuh atau dipenjara sehingga tempoh tiga puluh tahun. Dan untuk lebih 

jelas seperti berikut. 

1. Seksyen 392 bagi hukuman perampokan 

Barangsiapa yang melakukan perampokan hendaklah dihukum 

dengan penjara selama empat belas tahun, dan harus juga dikenakan denda 

atau sebatan. 

2. Seksyen 393 bagi yang mencoba melakukan perampokan 

Barangsiapa mencoba melakukan perampokan hendaklah dihukum 

dengan dipenjara selama kurang lebih tujuh tahun dan harus dikenakan 

denda. 

3. Seksyen 394 bagi yang sengaja menyebabkan kecederaan semasa 

melakukan perampokan.  

Barang siapa sewaktu melakukan perampokan atau sewaktu 

mencoba melakukan perampokan, dengan sengaja menyebabkan seseorang 

cedera. Maka orang itu dan setiap orang yang terkait bersama yang 

bergabung sewaktu melakukan atau mencoba melakukan perampokan itu, 
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harus dihukum dengan dipenjara selama kurang lebih dua puluh tahun dan 

harus juga dikenakan denda atau sebatan. 

4. Seksyen 395 hukuman bagi perampokan berkelompok 

Barangsiapa melakukan perampokan secara berkelompok. Maka 

hendaklah dihukum dengan dipenjara selama periode dua puluh tahun dan 

juga harus dikenakan sebatan. 

Sebagai contoh kasus. Di Melaka pada tanggal 12/4/2014 jam 12.20 

malam, telah terjadi perampokan dimana seorang pengadu seorang warga 

Myanmar bernama Thu Rein Tun. Berdasarkan keterangan, saat pelapor 

pulang dari bekerja dan ingin pulang ke asrama karyawan secara tiba-tiba 

telah diekori oleh 3 orang pria India. Ketika sampai di asrama karyawan, 

ketiga pria India tersebut telah mengeluarkan senjata tajam dan meminta 

dari pengadu dan teman-temannya yang berjumlah 5 orang yang juga 

merupakan korban perampokan. Tertuduh telah membongkar serta 

mengambil uang tunai RM3,500, 7 ponsel berbagai brand milik pelapor 

dan korban-korban yang lain, dan ketiga yang dituduh telah melarikan diri 

bersama barang yang disamun. Tangkapan telah terjadi terhadap ketiga 

yang tertuduh, dan mereka telah membuat pengakuan terhadap tuduhan 

berikut. Hasil penyelidikan menunjukkan semua yang tertuduh tersebut 

akan ditempatkan dibawah bagian seksyen 395 yaitu atas kesalahan 

merampok secara berkelompok yang dapat dihukum dibawah bagian yang 

sama dan semuanya mengaku salah. 

5. Seksyen 396 bagi perampokan berkelompok serta membunuh orang 
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Jika seseorang dari dua orang atau lebih yang bersama melakukan 

rampokan berkelompok dan melakukan kesalahan membunuh orang 

sewaktu melakukan perampokan berkelompok itu. Maka setiap orang yang 

bersalah itu harus dihukum mati atau dipenjarakan selama kurang lebih 

tiga puluh tahun, dan jika hukuman itu adalah bukan hukuman mati, harus 

dikenakan sebat atau cambukan. Sebagai contoh kasus adalah seperti 

berikut. 

Kejadian yang terjadi di Sibu seorang warga emas pria dikenal 

sebagai Louis Lumpang telah tewas setelah ditikam dengan benda tajam di 

kepala ketika mempertahan istrinya yang berusia 64 tahun dari serangan 

dua perampok, ketika kejadian, korban dan istrinya sedang dalam 

perjalanan balik ke rumah terletak di Town Villa setelah menghadiri 

pernikahan sekitar 50 meter dari rumah. Kemudian mereka dihampiri dua 

yang tertuduh dari arah belakang yang turut berjalan kaki sebelum salah 

seorang mencoba merenggut tas istrinya tetapi tidak berhasil. Melihat 

kejadian itu, korban terus berlari mendapatkan istrinya sebelum diserang 

kedua tersangka. Kedua tersangka membiarkan korban tersungkur dan 

berlumuran darah di bagian kepala sebelum berbalik merampas tas istri 

korban. Dalam Tas itu berisi sepasang anting-anting emas, duit lebih 

kurang RM400, dokumen pribadi, kunci rumah dan kunci mobil milik 

korban dan istrinya. Investigasi awal sejauh ini rampok tetapi kasus ini 

masih diselidiki di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan karena 

membunuh. Jugmer diselidiki dibawah bagian seksyen 396. 
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6. Seksyen 397 bagi rampokan dengan bersenjata atau perampokan serta 

mencoba menyebabkan kematian atau cedera parah. 

Jika sewaktu melakukan atau mencoba melakukan perampokan, 

pelaku itu bersenjata atau menggunakan senjata tajam, atau menyebabkan 

cedera parah kepada korban, atau mencoba menyebabkan kematian atau 

cedera parah kepada korban, maka pelaku itu hendaklah dikenakan 

sebatan, selain dari apa-apa hukuman yang ia boleh dikenakan di bawah 

mana-mana seksyen dari kanun ini. 

7. Seksyen 399 bagi membuat persiapan bagi melakukan perampokan 

berkelompok. 

Barangsiapa membuat rencana persiapan untuk melakukan 

prampokan berkelompok, hendaklah dihukum dengan dipenjara selama 

kurang lebih dua puluh tahun, dan juga harus dikenakan sebatan (cambuk). 

8. Seksyen 400 bagi hukuman karena menjadi seorang dari kelompok 

perampok. 

Barangsiapa melakukan kesalahan seorang dari sekelompok orang 

yang bersekutu untuk bermaksud hendak melakukan perampokan 

berkelompok, hendaklah dihukum dengan penjara selama kurang lebih dua 

puluh tahun, dan juga harus dikenakan sebatan (cambuk). 

9. Seksyen 401 hukuman karena menjadi salah seorang dari anggota 

kelompok pencuri yang berkeliaran. 

Barangsiapa melakukan kesalahan maka orang yang tergabung dari 

anggota kelompok orang yang berkeliaran atau lain-lain kelompok sekutu 
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yang bermaksud ingin melakukan pencurian atau perampokan yang 

bukannya dari kelompok perampok. Harus dihukum dengan dipenjara 

selama kurang lebih tujuh tahun, dan juga dikenakan denda dan sebatan 

(cambuk). 

10. Seksyen 402 berhimpun bagi bermaksud mau melakukan perampokan 

secara berkelompok 

Barangsiapa yang termasuk dari dua orang atau lebih yang tergabung 

untuk maksud ingin mencoba melakukan perampokan secara 

berkelompok, maka ia harus dihukum dengan dipenjara selama kurang 

lebih tujuh tahun dan juga dikenakan denda atau sebatan
55

 . 

C. Persamaan Dan Perbedaan Hukuman Bagi Perampok Menurut Hukum 

Islam Dan Undang-Undang Malaysia 

Dari uraian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam tinjauan 

mengenai hukuman bagi perampok dalam hukum islam dan undang-undang 

Malaysia. Persamaan tersebut adalah hukuman paling berat bagi seseorang yang 

melakukan perampokan adalah harus dihukum mati. Adapun perbedaan tersebut 

adalah pada tempoh bagi hukuman yang digunakan dalam hukum Islam dan 

undang-undang Malaysia bagi kadar hukuman yang paling ringan yaitu tiada 

tempoh dibuang daerah bagi hukum Islam. Manakala bagu undang-undang 

Malaysia diberi tempoh sehingga 7 tahun. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan dan uraian yang penulis paparkan secara 

keseluruhannya,  maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil dari 

penelitian. Antara lainnya: 

1. Menurut hukum Islam ada beberapa bagian hukuman bagi perampokan, 

yaitu dibuang dari daerahnya atau dipotong bersilang tangan kanan dan 

kaki kiri atau hukuman mati kepada pelaku atau disalib sebagaimana yang 

telah ditetapkan di dalam surah Al-maai’dah pada ayat 33. 

2. Pelbagai macam hukuman bagi perampokan yang telah undang-undang 

Malaysia menetapkan, yaitu pada seksyen 393, seksyen 394, seksyen 395, 

seksyen 396, seksyen 397, sekseyen 399, seksyen 400, seksyen 401 dan 

seksyen 402. Dan akan tetapi seksyen 393 dengan sanksi yang paling 

ringan, yaitu dengan dipenjara tujuh tahun serta denda bagi kesalahan 

mencoba merampok. Dan sanksi akan menjadi lebih berat mengikut 

kejahatan yang dilakukan sehingga seksyen 402 menurut kejahatan yang 

dilakukannya. 
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B. Saran 

Adapun dari judul tinjauan hukuman bagi perampok menurut hukum Islam 

dan undang-undang Malaysia ini adalah dalam tindak pidana perompakan perlu 

dipertimbangkan tujuan bagi setiap hukuman yang dikenakan, agar apabila 

dijatuhi suatu hukuman itu akan menjadi pengajaran dan nasihat buat pelaku serta 

masyarakat. bukan hanya hukuman untuk menyakiti pelaku. 
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