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ABSTRAK 

STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU 

DARI HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG 

HUKUM PIDANA INDONESIA 
 

MUHAMAD ADIB FANANI 

D1A 113 188 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan 

sanksi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dengan kitab 

undang-undang hukum pidana indonesia, dan (2) mengetahui perbandingan sanksi 

tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dan kitab undang-

undang hukum pidana indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum  normatif. Hasil dari penelitiana ini adalah menjelaskan tentang bagaimana 

pengaturan tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dengan kitab 

undang-undang hukum pidana indonesia, serta bagaimana perbandingan sanksi 

tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dengan kitab undang-

undang hukum pidana indonesia. 

Kata kunci : Tidak Pidana Pembunuhan, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana 

Indonesia. 

 

ABSTRACT 

 

COMPARATIVE STUDY OF CRIMINAL ACTION KNOWLEDGED 

FROM ISLAMIC CRIMINAL LAW WITH THE BOOK OF THE 

CRIMINAL LAW OF INDONESIA 

MUHAMAD ADIB FANANI 

D1A 113 188 
  

The purpose of this research is (1) to know  how the sanction of criminal act of 

murder in accordance with Islamic criminal law with Indonesian criminal code 

law, and (2) to know comparison of sanction of criminal act of killing according 

to Islamic criminal law and criminal law Indonesia. This study uses normative 

legal research methods. The results of this research is to explain about how the 

arrangement of criminal act of murder according to Islamic criminal law with the 

Indonesian criminal law code, and how the comparison of sanction of criminal 

act of murder according to Islamic criminal law with Indonesian criminal law 

code. 

Keywords: Murder Crime, Islamic Criminal Law, Indonesian Penal Cod  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

Perlindungan hukum bagi nyawa manusia secara khusus diatur di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Diatur dalam Buku II Bab XIX 

tentang kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang lain diatur dalam Pasal 

338-350 KUHP. 

Apabila kita melihat ke negara lain, negara yang memiliki sistem hukum 

yang berbeda dengan Indonesia yaitu Negara Arab saudi. Negara yang menganut 

sistem Hukum Islam, dimana  penerapan dan penetapan suatu hukum di negara 

tersebut diambil dari Hukum Agama Islam yang menggunakan Al-Qur`an dan Al-

Hadits sebagai dasar pengambilan hukumnya.  

Dalam Hukum Islam hukum kejahatan disebut Jinayah atau Fiqih Jinayah.1 

Pengertian Jinayah secara istilah Fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Abdul Qadir Audah adalah : “Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang 

dilarang oleh syara`, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”. 

Didalam Hukum pidana Islam ada 3 Tiga Jenis Pembunuhan  antara lain 

Pembunuhan Sengaja (Al-Qotlul a`mdu), Pembunuhan menyerupai Sengaja (Al-

Qatlul Syibhul a`mdu), Pembunuhan Karena Kesalahan (Al-Qatlul Khata`)2. 

Dalam Wetboek Van Starfrecht (Wvs) atau Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan yang ditujukan 

kepada nyawa orang lain diatur dalam Pasal 338-350  KUHP.  Dari 12 Dua Belas 

                                                 
1 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, 

Jakarta Sinar Grafika 2004, hlm. 1-2. 
2 Ibid, Drs. H. Ahmad Wardi Muslisch, Hukum Pidana Islam, hlm. xi. 
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Pasal Tentang kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang lain dapat dibagi 

menjadi dua jenis pembunuhan berdasarkan unsur kesalahannya yaitu, 

Pembunuhan Sengaja (dolus), dan Pembunuhan Tidak Sengaja (Culpa). 

Pembunuhan Sengaja (dolus) diatur di dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, 

sedangkan dalamPembunuhan Tidak Sengaja (culpa) diatur di dalam pasal 349 

KUHP. 

Dalam Hukum Pidana Islam, dan Hukum Pidana Indonesia mempunyai 

sistem hukum dan sanksi yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana 

pembunuhan. Dalam Hukum Pidana Indonesia pengaturannya bersumber dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam 

pengaturannya bersumber dari Al-qur`an dan Al-Hadits. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaiman Pengaturan Tindak Pidana 

Pembunuhan di dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Indonesia ? 2). Bagaimana Perbandingan Sanksi Pidana antara Hukum 

Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ?. 

 Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : a). Untuk 

lebih mengetahui tentang Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan di dalam 

Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dan 

Untuk mengetahui tentang Perbandingan Sanksi Pidana antara Hukum Pidana 

Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. b).  Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang  
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ilmu  hukum umumnya dan khususnya hukum pidana  yang diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pengaturan, dan sanksi 

terhadap Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Positif Indonesia dan 

menurut Hukum Pidana Islam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

diteliti. Dalam  hal ini peraturan yang diteliti ialah Al-Qur`an dan Al-Hadits 

sebagi dasar pengambilan hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana sebagai dasar pengambilan hukum pidana di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

II. PEMBAHASAN 

Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana 

Islam dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia. 

Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam  atau yang 

dalam Hukm Islam dikenal dengan istilah Fiqih Jinayah ialah ilmu yang 

mengatur mengenai hal – hal yang dilarang oleh (syara`) atau aturan dalam 

Hukum Pidana Islam. Perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam 

disebut dengan istilah Jarimah. Menurut Abdul Qadir Audah Jarimah ialah 

suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara`, baik perbuatan 

tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.3  

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara` dalam Hukum 

Pidana Islam ialah pembunuhan atau yang dikenal dengan istilah Al-Qatl.  

Pembunuhan menurut para ulama diartikan sebagai suatu perbuatan yang 

menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki hanya membagi 

pembunuhan menjadi dua macam yaitu pembunuhan sengaja, dan 

pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Syafiiah, 

dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu:4 a) 

Pembunuhan sengaja (Qatl Al-Amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan 

terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, b) 

Pembunuhan pembunuhan semi sengaja (Qatl Syibh Al-Amd), yaitu 

perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk 

                                                 
3 Ibid, Drs.H. Ahmad Wardi Muslich. Hlm. ix  

4 Topo Santoso, S.H.,M.H, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta Gema Insani 2003, 
hlm.36 
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membunuh, c) Pembunhan karena kesalahan (Qatl Al-Khta`), yaitu 

pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam 

perbuatan, dalah dalam maksud, dan kelalaian.    

Tindak Pidana Pembunuhan, baik pembunuhan yang dilakukan 

dengan sengaja, maupun tidak sengaja dijelaskan dalam beberapa Surah 

Al-Qur`an antara lain, Dalam Surah Al- An`aam ayat 151, Surah Al-Israa` 

ayat 31, Surah Al-Israa` ayat 33, Surah Al-Furqan ayat 68. 

Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menjelaskan antara  Pembunuhan 

merupakan perbuatan menghilangkan nyawa dengan cara melanggar 

hukum, ataupun tidak melawan hukum. Pembunuhan dalam Kitab Undang 

– Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam Bab XIX tentang 

kejahatan terhadap nyawa orang, yang diatur dalam pasal 338-350 KUHP. 

Pembunuhan menurut Hukum Pidana Indonesia dibagi menjadi 2 

(dua) macam yaitun Pembunuhan Sengaja (Dolus), dan Pembunuhan 

Tidak Sengaja (Culpa). 

Sistematika pengaturan kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP 

dapat dijabarkan sebagai berikut 5, Pembunuhan (Pasal 338), Pembunuhan 

dengan pemberatan (Pasal 339), Pembunuhan berencana (Pasal 340), 

Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), Pembunuhan bayi berencana 

                                                 
5 Laden Marpung, S.H, Tindak Pidana Terhadap Nayawa dan Tubuh, Jakarta Sinar Grafika 

2005, hlm. 20.  
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(Pasal 342), Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344), 

Membujuk/membantu orang agar orang bunuh diri (Pasal 345), 

Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346), Penguguran 

kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347), Matinya kandungan dengan izin 

perempuan yang mengandungnya (Pasal 348), Dokter/bidan/tukang obat 

yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349), 

Pembunuhan Tidak Sengaja (359).  

Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP ialah merupakan 

kejahatan terhadap nyawa orang lain, dengan cara sengaja (dolus), ataupun 

tidak sengaja (culpa). Objek dari kejahatan terhadap nyawa adalah 

manusia, jadi bukan termasuk kejahatan terhadap nyawa apabila yang 

menjadi objeknya ialah hewan. 6 

Perbuatan menghilangkan nyawa, harus ada 3 (tiga) unsur pokok 

terpenuhi antara lain7, a ) Adanya wujud perbuatan, b) Adanya suatu 

kematian (orang lain) b) Adanya hubungan sebab akibat (causal verbad), 

antara perbuatan dan akibat kematian. 

Dalam Hukum Pidana Islam Pembunuhan dikategorikan menjadi 3 

(Tiga) jenis, yaitu, a) Pembunuhan sengaja (Al-Qatlul`amd), b) 

Pembunuhan menyerupai sengaja (Al-Qatlul Sybhul`amd), c) Pembunhan 

tidak sengaja (Al-Qatlul Khata`). Pengelompokan jenis pembunuhan 

dalam Hukum Pidana Islam, memiliki perbedaan dikalangan para ulama. 

                                                 
6 Op.Cit, Adami Chazwi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta Raja Grafindo 

Persada 2001, hlm. 55. 
7 Ibid, Adami Chawi, hlm. 57. 
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Menurut Iman Malik jenis pembunuhan dalam hanya ada dua jenis yaitu 

pembunuhan sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja, hal ini didasari 

karena di dalam Al-Qur`an hanya menyebutkan dua jenis pembunuhan 

saja. “Pembunuhan menyerupai sengaja hanya dijelaskan di dalam Hadits 

saja, namun Hadits yang menyebutkan tentang jenis pembunhan ini masih 

dianggap lemah karena riwayatnya mutdhtarib”.8  

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam 

dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia. 

Agama Islam merapkan hukuman bagi suatu tindak pidana, kerap 

dianggap kejam, dan keras bagi segelitir orang yang memandang sepihak 

tanpa mengkaji lebih dalam dari tujuan diberlakukannya sanksi yang tegas 

dalam hukum islam. 

Dalam Hukum Pidana Islam ada 4 (empat) jenis sanksi antara lain, 

a) Hukuman Hudud ialah hukuman yang telah ditentukan macam dan 

jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Pengertian Hak Allah di sini ialah 

bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan 

(yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili 

oleh negara9. b) Hukuman Qishas ialah hukuman yang dibalas dengan 

hukuman yang sebanding atau balasan yang serupa dengan tindak pidana 

yang dilakukannya. Apabila melakuakan pembunuhan maka hukuman 

                                                 
8 Ahmad Azhar Basyir, Iktisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta. Unversitas 

Isalam Indonesia Press. hlm.33 
9 Ahmad Hanafi,MA, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta Bulan Bintang 1967, hlm. 7. 
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baginya adalah hukuman mati. c) Hukuman Diyat ialah hukuman ganti 

rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada ahli waris dari 

korban tindak pidana. Hukuman diyat berlaku bagi pelaku tindak pidana 

dengan hukuman qishas. Hukuman ini merupakan hukuman pengganti 

dari qishas. d) Hukuman Ta`zir ialah hukuman pendidikan atas dia (tindak 

pidana) yang belum ditentukan oleh syara’.10 Maka dapat disimpulkan 

bahwa aturannya hanya dijelaskan secara umum di dalam Al-qur`an, dan 

Al-Hadits, kemudian hukumannya ditentukan oleh Ullil Amri (penguasa). 

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Di dalam Hukum Pidana Islam 

digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain, a) Pembunuhan Sengaja 

(Al-Qatlul`amd). Sanksi untuk pembunuhan sengaja terbagi atas beberapa 

macam yakni hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman 

tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja ialah hukuman 

qishas, dan kifarat. Sedangkan hukuman pengganti ialah hukuman diyat 

dan ta`zir. Hukuman tambahannya ialah pengahapusan hak waris, dan hak 

wasiat. b) Pembunuhan Meyerupai Sengaja (Al-Qatlu Syibhul`amd). 

Sanksi untuk pembunuhan menyerupai sengaja dalam Hukum Pidana 

Islam diancam dengan beberapa hukumana, yaitu hukuman pokok, 

hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk 

tindak pidana menyerupai sengaja ialah Hukuman Diyat, dan Kifarat, 

sedangkan hukuman penggantinya ialah Hukuman Ta`zir, dan hukuman 

tambahannya ialah pencabutan hak waris dan wasiat. c) Pembunuhan yang 

                                                 
10 Op.cit, H. Ahmad Wardi Muslich, hlm. xxi. 
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dilakukan dengan tidak sengaja (Al-Qatlul Kaha`). Hukuman untuk 

pembunuhan tidak sengaja terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, hukuman 

pokok : diyat dan kifarat, dan hukuman tambahan : penghapusan hak 

waris, dan wsiat. 

Dalam Hukum Pidana Indonesia mengenal adanya beberap sanksi 

pidana, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), menerangkan sebagai berikut, a) Pidana 

Pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, 

pidana tutupan). b) Pidana Tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, 

perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim). 

Dalam hal Tindak Pidana Pembunuhan, sanksi pidana yang 

dikenakan bagi pelaku pembunuhan ialah pidana pokok yaitu pidana mati, 

pidana penjara, dan pidana kurungan. 

Sanksi Tindak Pidana  di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yaitu, 338-340 KUHP, dan terkandung 2 (dua) jenis 

pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja (Dolus), dan Pembunuhan Tidak 

Sengaja (Locus).  

Pembunuhan sengaja dibagi menjadi 2 (dua) jenis pembunuhan 

yaitu, pembunuhan sengaja biasa (338 KUHP) yang menjelaskan 

“Barangsiapa  dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam 

karena  pembunuhan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas 

tahun”, dan pembunuhan sengaja dengan cara berencana (340 KUHP) 
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menjelaskan “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  dengan  direncanakan  

terlebih dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena 

pembunuhan berencana,  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  

seumur  hidup atau  pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  paling  lama  

dua  puluh tahun”. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja diatur di dalam 

pasal 359 KUHP menjelaskan “Barangsiapa  karena  kealpaannya  

menyebabkan  matinya  orang  lain, diancam  dengan  pidana  penjara  

paling  lama  lima  tahun  atau kurungan paling lama satu tahun”. 
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III.  KESIMPULAN 

Dari uraian-uraian pada bab-bab di atas, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut: 1) Tindak Pidana Pembunuhan merupakan kejahatan 

yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Dasar Hukum 

Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam diatur dalam beberapa Surah di dalam 

Al-Qur`an yaitu : Surah Al-An`aam ayat 151, Surah Al-Israa` ayat 31-33, Surah 

Al-Furqan ayat 68, dan dijelaskan juga dalam beberapa Hadits Nabi Muhammad 

SAW. Sedangkan, di dalam Hukum Pidana Indonesa Tindak Pidana Pembunuhan 

diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan pada 

pasal 338-350 KUHP. 2) Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang diatur di dalam 

Hukum Pidana Islam berupa, hukuman  qishash,  hukuman  diyat,  kifarat,  dan  

hukuman  ta’zir. Sedangkan, di dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi Tindak 

Pidana Pembunuhan berupa, pidana mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan  

pidana  tambahan. Dalam Hukum Pidana Islam yang berhak menetukan hukuman 

bagi pelaku pembunuhan ialah ahli waris atau keluarga dari korban. Ahli waris 

atau keluarga korban berhak menuntut hukuman qishash atau memaafkan pelaku 

pembunuhan dengan cara membayar diyat, ataupun dapat memberikan pemaafan 

secara cuma-cuma kepada pelaku pembunuhan tersebut. Pemaafan secara cuma-

cuma yang diberikan oleh ahli waris atau keluarga korban memungkinkan pelaku 

pembunhan terlepas dari hukuman. Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia 

meskipun pelaku pembunuhan telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, 

hal tersebut tidak bisa menjadi suatu alsan bagi pelaku pembunuhan untuk terlepas 
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dari hukuman pidana, karena dalam Hukum Pidana Indonesia penetuan hukuman 

untuk tindak pidana ialah kewenangan negara. 

Saran – Saran 

Pembunuhan  itu  mengahancurkan  tata  nilai  hidup  yang  telah  menjadi 

kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban,  

selain itu juga dapat  mengakibatkan  permusuhan  antara  keluarga korban  dan  

juga  mungkin  dapat mengakibatkan konflik lainnya antar keluarga  Sehingga  

sepantasnya  terhadap  pelaku pembunuhan,  khususnya  yang  disengaja  dan  

terencana  mendapatkan hukuman  yang  seberat-beratnya  mengingat  kejahatan  

yang  telah dilakukannya.  Selain  itu  pembunuhan   merampas  hak  asasi  

manusia  di mana hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Permintaan kata 

maaf perlu  dilakukan  dari  pelaku  kepada  keluarga  korban  dan  siap  menerima 

resiko yang telah ia perbuat, dan bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat 

berlaku adil dalam menidak perbuatan pidana khususnya tindak pidana 

pembunuhan, tidak pandang bulu dalam menjatuhkan hukuman, dan memberikan 

ganjaran yang setimpal yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak 

pidana pembunuhan 
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