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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب Ba b Be

ت Ta t Te

ث Sa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim j Je

ح Ha ḥ ha (dengan titik di
bawah)

خ Kha kh ka dan ha

د Dal d De

ذ Zal ż zet (dengan titik di atas)

ر Ra r Er

ز Zai z Zet

س Sin s Es
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ش Syin sy es dan ye

ص Sad ṣ es (dengan titik di
bawah)

ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah)

ط Ta ṭ te (dengan titik di
bawah)

ظ Za ẓ zet (dengan titik di
bawah)

ع ‘ain ‘ apostrof terbalik

غ Gain g Ge

ف Fa f Ef

ق Qaf q Qi

ك Kaf k Ka

ل Lam l El

م Mim m Em

ن Nun n En

و Wau w We

ه Ha h Ha

ء hamzah , Apostrof

ي Ya y Ye



x

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

اَ fatḥah A A

اِ kasrah I I

اُ ḍammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan
Tanda Nama

ىَ fatḥah dan yā’ ai a dan i

ٮَوْ fatḥah dan wau au a dan u

Contoh:

كَیْفَ : kaifa

ھَوْلَ : haula



xi

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan
Huruf Nama Huruf dan

Tanda Nama

|اَ… ىَ… fatḥah dan alif
atau yā’ ā a dan garis di

atas

ى kasrah dan yā’ i i dan garis di
atas

ٮو ḍammah dan wau ū u dan garis di
atas

Contoh:

:مَاتَ mata
رَمَى : rama
قِیْلْ : qila
یَمُوْتُ : yamutu

4. Tā’ Marbūṭah

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t].

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya

adalah [h].
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

لِ اْالَٔطْفَ رَوَضَةُ : raudal al-at fal
ضِلَةُ اْلفَا یْنَةُ اَلْمَدِ : al-madinah al-fadilah

اَلْحِكْمَة : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid (ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

:رَبَّنَا rabbana
:نَجَّیْنَا najjainah

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل)

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata

sandang tersebut.
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

:اَلْفَلْسَفَةُ al-falsafah
:اَلْبِالَدُ al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di Awal

اُمِرْتُ : umirtu
b. Hamzah Tengah

تَأْمُرُوْنَ : ta’muruna
c. Hamzah Akhir

:شَيْءٌ :Syai’un
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
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maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

هللاَّ Dinullahدِیْنُ هللاَّ بِا billah

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah

ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

ھُمْ هللاَّ رَحْمَةِ فِيْ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Wa ma Muhammadun illa rasul

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhānahū wa ta‘ālā

saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun



xvi

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : MUH NUR ARISAKTI ATPASILA
Nim : 10300117059
Judul : Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab

Fikih

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis
tentang realitas teori monistis dan dualistis, 2) mengemukakan hakikat pidana Islam
yang secara eksplisit maupun implisit relevan dengan nilai-nilai pada teori monistis dan
dualistis.

Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data yang bersifat
deskriptif, penulis menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan
normatif-yuridis Penelitian ini tergolong library research dengan jenis penelitian
deskripsi kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan
menganalisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif danmempunyai
relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

Dasar dari pemidanaan baik menurut teori monistis dan dualistis harus telah
terbukti adanya unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana (monistis)
atau unsur objektif dan unsur subjektif (dualistis). Hakikat teori monistis sebagai teori
klasik pidana terimplementasi secara eksplisit dalam rumusan delik pidana, namun
masih terdapat kekurangan mengenai rumusan delik pidana menurut teori monistis
ketika dihadapkan pada KUHAP. Sehingga kekurangan-kekurangan pada teori
monistis di jawab oleh teori dualistis, namun implementasi teori dualistis tidak dapat
di lepaskan melalui pemahaman secara komprehensif tentang teori monistis.

Dari hakikat teori monistis dan dualistis tersebut, peneliti hendak menganalisis
hakikat dari kedua teori tersebut yang relevan dengan nilai-nilai yang bersifat dinamis
dari sifat dasar yang bersumber dari hukum Islam (Al-Quran maupun hadist) yaitu: a.
Sifat idealistiknya; b. Religius; c. Kekinian dan; d. Sifat kasuistik.1

1Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, Hukum Dalam Pendekatan Islam (Cet; II. Jakarta:
Kencana, 2017), h. 136.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat diversitas antara hukum barat dan syariat Islam dari segi sumber

namun tujuannya jika dilihat secara luas tetap sama, ialah untuk memelihara

ketentraman masyarakat itu sendiri. Menjaga agar hak seseorang atau kelompok

tidak dirugikan oleh seseorang atau kelompok lain serta menjaga kedamaian dan

memelihara kelangsungan hidup.1

Di dalam hukum Islam bagi pelanggar hukuman pokoknya (uqubah ashliyah)

akan dijatuhi hukuman ‘had’ atau ‘ta’zir’ (potong tangan untuk jarimah pencurian,

qishas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina2

sedangkan dalam hukum civil law (positif) yang telah terkorespondensi dengan

hukum adat (kebiasaan) Indonesia terdapat hukuman pokok (hukuman mati,

hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan) dan

hukuman tambahan (pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu,

dan pengumuman putusan hakim). Namun ada perbedaan secara prinsip mengenai

sistem pemidanaan baik dalam delik pidana hukum nasional yang bersumber dari

hukum eropa (civil law) dan hukum Islam. Perbedaan secara prinsipil tersebut

terdapat dalam banyak hal. Contohnya dalam sistem pemidanaan hakim harus

mempertimbangkan terdakwa dari faktor usia, alasan pembenar yaitu keadaan

darurat/noodtoestand (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa/noodweer (Pasal 49 (1)

KUHP), melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), perintah jabatan

yang sah (Pasal 51 ayat (1)), tiada sifat melawan hukum secara materil. Dan alasan

pemaaf yaitu adanya perbuatan melawan hukum tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi

1O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum (Salatiga: Griya Media, 2011), h. 121.
2Ahmad Mawardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,

2004), h. 142.
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pertanggung jawaban pidana dan dibebaskan dari unsur (element) kesalahan karena

terdapat unsur-unsur subjektif pada diri pelaku.3 misalnya, terdakwa tak waras atau

gila (Pasal 44 KUHP).

Teori monistis, dualistis dan mazhab fikih dapat mempengaruhi hakim dalam

menjatuhkan putusan, misal ketika hakim tersebut menganut pandangan monistis

pada saat memeriksa kesalahan, perbuatan pidana (actus reus), dan pertanggung

jawaban pidana (mens res), tentu menjadi faktor yang sangat menentukan apakah

terdakwa dijatuhi putusan bebas (vrijspraak/acquittal), putusan pelepasan dari segala

tuntuan hukum (onslag van alle rechtvervolging) atau putusan pemidanaan

(veroordeling). putusan bebas dan lepas secara fundamental terkandung alasan

pemaaf (strafuiltsluitings-gronden/feit de ‘axcuse) atau alasan pembenar

(rechtsvaardigings-grond). Di Indonesia, ahli hukum pidana yang mempelopori

pemisahan perbuatan pidana (actus reus) dan pertanggung jawaban pidana (mens rea)

adalah A.Z, Abidin, Roeslan Saleh, Barda Nawawi Arief dan Moeljatno.

Doktrin monistis, dualistis maupun mazhab fikih sangat sentral dalam

menentukan pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kesalahan (kesalahan

normatif dan kesalahan psychology) hingga pada pemidanaan karena masing-masing

doktrin tersebut memiliki teori dan dogmatika yang berbeda-beda. Misalnya teori

monistis dalam delik pidana atau rumusan rindak pidana menggabungkan antara

tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang mana jika tidak terbuktinya

pertanggungjawaban karena unsur kesalahan tidak terbukti maka terdakwa diputus

bebas dan perbuatannya bukan sebagai tindak pidana karena tidak memenuhi unsur

pertanggungjawaban pidana pembuat (actus reus). Berbeda dengan doktrin dualistis4

yang tidak memasukan unsur pertanggungjawaban pidana kedalam rumusan delik

3Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Cet. II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h. 105.
4 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana (Cet. I;

Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 27.
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sehingga dalam kasus yang sama jika tidak dapat dipertanggungjawabkannya

pembuat (actus reus) atas tindakannya maka oleh hakim putusannya adalah lepas dari

tuntutan hukum dan kategori perbuatan terdakwa yang diputus lepas (adanya alasan

pemaaf atau pembenar) tetap dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena

memenuhi unsur rumusan delik.

Ketiga teori tersebut masih hangat diperdebatkan hingga saat ini karena

masing-masing memiliki kelemahan (inkonsistensi) pada saat penerapannya, terlebih

pada KUHP yang berlaku saat ini yang menganut doktrin dualistis, terdapat

kelemahan-kelemahan dalam menurut pandangan para ahli (baik akademisi maupun

praktisi yang menganut pandangan monistis). Begitupun menurut pandangan para

ahli yang menganut doktrin dualistis menganggap bahwasanya doktrin monistis

dalam kasus, misalnya korporasi, sulit memidana pelaku karena kesulitan dalam

membuktikan unsur kesalahan (psychology maupun normatif) sebagai unsur

toroekeningvatbaarheid sehingga tidak memenuhi unsur rumusan delik yang

mengakibatkan terdakwa diputus bebas, padahal akibat perbuatan korporasi atau

pengurus telah merugikan negara, masyarakat dan atau lingkungan.5

Pengaruh antara doktrin monistis dan dualistis terhadap KUHP sangat

menentukan penuntut umum dalam mencantumkan unsur-unsur (monistis: actus reus

dan mens rea, dualistis: actus reus) dari rumusan delik kedalam surat dakwaan

hingga tahap pembuktian (monistis: penuntut umum harus membuktikan unsur

perbuatan pidana dan kesalahan secara bersamaan, dualistis: penuntut umum terlebih

dahulu membuktikan unsur perbuatan pidana dan jika terbukti maka dilanjutkan pada

pembuktian kesalahan baik psikis dan atau normatif tetapi jika tidak terbukti unsur

tindak pidana maka tidak perlu penuntut umum membuktikan unsur kesalahan karena

kesalahan tidak termasuk dalam delik inti dari rumusan tindak pidana) dan hakim

5Rully Trie Prasetyo, “Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum
Pidana”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, no. 4 (2017), h. 737.
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dalam proses penjatuhan putusan yang telah terbukti atau tidak terbukti dan

meyakinkan bahwa terdakwa melakukan atau tidak melakukan tindak pidana terikat

oleh asas legalitas.

RKUHP tahun 2012 menganut teori dualstis6 sebagaimana termuat dalam bab

II, buku I tentang Ketentuan Umum pada konsep tahun 2012, namun menurut Dr.

Agus Rusianto, S.H., M.H. Bahwa teori dualistis masih inkonsistensi baik dalam

rumusan tindak (masih terdapat unsur kesalahan atau kealpaan dalam rumusan delik)

pidana maupun pada penerapannya. Sedangkan teori monistis menurut pandangan

Mahrus Ali dalam perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana narkotika, teori

monistis memiliki banyak kelemahan sehingga sangat merugikan terdakwa.

Penelitian ini penting guna mencari kelebihan dan kekurangan dari ketiga teori

tersebut guna mengembangkan ilmu pengetahuan pidana yang salah satu objeknya

adalah KUHP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan teori monistis,

dualistis dan mazhab fikih dalam pertimbangan penjatuhan putusan pemidanaan

terhadap terdakwa. Dari pokok permasalahan tersebut, dapat dirumuskan menjadi sub

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Realitas Sebuah Delik Pidana?

2. Bagaimana Hakikat Teori Monistis dan Dualistis Persepektif Hukum Positif dan

Mazhab Fikih?

6Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cet.V; Jakarta: Kencana, 2010), h.
87.
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C. Pengertian Judul

Pemahaman terhadap uraian penulis di atas yang berjudul “Perbandingan

Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab Fikih (Analisis

pandangan Ahli pidana dan Mujtahid (ahli fikih) terhadap perbuatan pidana (actus

reus/menyangkut perbuatannya) dan pertanggung jawaban pidana (mens

rea/menyangkut pelakunya dan kesalahannya))” membutuhkan fokus kepada

pandangan para ahli pidana dan mujtahid dalam menentukan actus reus dan mens

rea.

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dapat dipahami. Beberapa tahun

belakangan terdapat kritikan oleh para ahli hukum pidana karena adanya pengkaitan

antara teori pemidanaan dengan putusan hakim.7 khususnya di Indonesia terdapat

teori dualistis (asas tiada pidana tanpa kesalahan atau Geen straf zonder schuld, actus

non facit reum nisi mens sist rea atau kiene strafe ohne schuld (jerman) atau actus

reus mens rea (Latin)) yang mempengaruhi pemikiran para ahli pidana dalam

menentukan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana walaupun di dalam

KUHP teori dualistis tidak diatur dan disebut secara eksplisit tetapi

diimplementasikan secara eksplisit karena meskipun asas ini tidak tertulis tapi dalam

hukum di Indonesia tetap berlaku.8 Menurut Prof. Andi Hamzah, bahwa penting bagi

jaksa untuk mengetahui hal tersebut dan menentukan apa apa yang perlu dan tidak

perlu untuk dimasukan ketika menyusun surat dakwaan.9 Hal tersebut pernah

dijadikan isi materi pidato Ahli salah satu hukum pidana, Moeljatno10pada tahun 1955

7Lukman Hakim, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, Jurnal Krtha Bhayangkara, no. 1 (2019), h. 2019, h. 2.

8Moeljatno, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”. (Pidato Ilmiah
dalam Des Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955).

9Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014), h. 98.
10Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), h. 165.
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ketika pengukuhannya sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada.

Beliau menguraikan pandangannya mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Dalam pembahasan mengenai delik penyertaan (deelneming) yang diatur pada

Pasal 55 dan 56 KUHP:
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, Mereka yang melakukan (dader),
yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang turut serta melakukan
perbuatan (medepleger); Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu dengan menyalahgunakan kekuatan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau
keterangan, sengaja menganjurkan (uitlokker) orang lain supaya melakukan
perbuatan.

terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Bunyi Pasal 56 KUHP adalah sebagai

berikut:
Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) kejahatan: Mereka yang sengaja
memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;Mereka yang sengaja
memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan.

Dari Pasal diatas, teori monistis,11 dualistis dan mazhab fikih sangat krusial

untuk dipahami karena menjadi faktor besar dalam menentukan perbuatan pidana

orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen pleger/manus domina), orang yang

turut melakukan perbuatan (mededader), orang yang sengaja membujuk, memancing

atau menganjurkan (uitlokker).12 apakah akan dijatuhi putusan bebas atau pemidanaan?

Karena jika mengimplementasikan teori dualistis dalam delik diatas maka jika orang

yang disuruh melakukan delik, peristiwa, perbuatan dan atau tindakan (middelijke

dader/manus domina), orang yang turut melakukan kejahatan (mededader), orang

yang dibujuk (uitgelokkte) dan membantu melakukan (medeplichtige) tidak terbukti

atau memenuhi unsur kesalahan disebabkan penghapusan pidana menurut doktrin

yaitu alasan pembenar (melawan hukum dan kesalahan dihapuskan) dan atau alasan

pemaaf (perbuatan memenuhi unsur melawan hukum tetapi kesalahan dihapuskan).

11A.Z. Abidin, Hukum Pidana I (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 346.
12Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Cet. II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h, 353.



7

Penghapusan Pidana yang diatur di dalam KUHP, Pasal 44-51 (2)/ketentuan

yang berlaku umum yang dapat diringkas sebagai berikut: 1. Overmacht (daya paksa),

2. Noodtoestand (keadaan darurat), 3. Noodweer (pembelaan darurat), 4. Noodweer

excess (pembelaan darurat yang melampaui batas), 4. Menjalankan undang, 5.

Menjalankan peringah jabatan yang sah dan 6. Menjalankan perintah jabatan tanpa

wenang, penghapusan pidana yang diatur khusus (Pasal 166 KUHP dan Pasal 221

KUHP), Di luar UU dan berlaku khusus: a). Hak jabatan: dokter, peneliti dan b).

Korban olahraga bela diri (tinju, karate, dll). Perlu diketahui disini bahwa kelompok

pembantu/complices meliputi pembantu sebelum dan pada saat delik diwujudkan.

Yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah perbuatan pidana dianggap

melawan hukum namun unsur kesalahan dihapuskan (dimaafkan): Tidak mampu

untuk bertanggung jawab karena sakit jiwa (pasal 44 KUHP).13

Penjelasan diatas menurut aliran dualistis yang memisahkan antara perbuatan

pidana dan pertanggung jawaban pidana harus seperti pada orang yang melakukan

sendiri (pleger) perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Maka jika pada teori

dualistis yang dikaitkan dengan delik penyertaan (deelneming) yang jika salah satu

baik itu penganjur,/uitlokker(manus domina) atau disuruh/uitgelokkte (manus

ministra) melakukan tindak pidana namun tidak dapat mempertanggungjawabkan

atau tidak memenuhi unsur (element) kesalahan karena alasan pemaaf atau pembenar,

maka salah satu dari mereka yang telah terbukti bersalah akan dijatuhi putusan bebas

(vrijspraak) atau lepas, karena tidak memenuhi seluruh rumusan delik seperti orang

yang melakukan sendiri (pleger) perbuatan yang memenuhi unsur delik.

Perlu diketahui bahwa menurut Moeljatno yang mengikut pendapat Pompe

bahwa ketentuan tentang penyertaan (tatbestandausdehnungsgrund) memperluas

kaidah-kiadah (norm) yang tersimpul di dalam undang-undang. Perbandingan Teori

13Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.
66-67.
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dari ketiga aliran dalam menentukan kesalahan dan perbuatan pidana dijadikan fokus

penilitian dengan maksud dapat memahami dari penulisan skripsi ini.

Istilah ushul fikih yaitu ijtihad Dalam kacamata hukum Islam,

berkarakterisktik sebagai pembentukan dan pengembangan hukum.14 Ijtihad

menempati fungsi sebagai perubahan social seperti berbagai cabang ilmu lainnya,

yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, untuk memperoleh suatu

hukum untuk menjawab problematika sosial membutuhkan ijtihad sebagai upaya

berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari dalil-dalil syara secara

rinci.15 Bagi hukum yang dinamis, kaidah-kaidah hukum Islam juga erat kaitannya

sebagai upaya ijtihad dalam pengimpelentasian dan penjabaran, sehingga hukum

Islam tidak menjadi kaku dan senantiasa kompromistik dan akomodatif terhadap

dinamika masyarakat.16

sejarah perkembangan ilmu usul fikih yang berkanaan dengan rahasia hukum

dalam syariat Islam terdapat perbincangan yang tidak dapat dilepaskan yaitu tentang

maslahat dan ilat. Dalam perspektif sejarah, di kalangan ulama terdapat perdebatan

yang berujung pada pencarian landasan teologis tentang apakah hukum Tuhan

disyariatkan berdasarkan ilat atau rahasia tertentu atau tidak.17 Menurut pandangan

Asy’ariyah, bahwa sifat kesempurnaan Tuhan membatasi adanya pengaitan antara

hukum Allah dengan ilat, tujuan atau causa tertentu, seakan-akan ia berubah, atau

ditentukan oleh sesuatu tersebut.18

14Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al-Syari’ah”, Jurnal Al-Daulah, no. 2 (2019), h. 344.
15Abdi Wijaya, “Cara Memahami, h. 345.
16Abdi Wijaya, “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim”, Jurnal Al-Daulah, no. 2 (2017),

h. 387.
17Achmad Musyahid, “Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamzah”, Jurnal Al-Risalah, no. 2

(2015), h. 222.
18Achmad Musyahid, “Hikmat At-Tasyri Dalam, h. 222.
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Sedangkan menurut pandangan Mu’tazilah bahwa Tuhan memberikan sesuatu

yang sesuai dengan kemaslahatan hamba sebagai suatu rahasia-rahasia hukum atau

tujuan yang berkaitan dengan hukum Tuhan. Kelompok Mu’tazilah menganggap

bahwa persyariatan hukum terhadap manusia itu adalah termasuk perbuatan yang sia-

sia apabila perbuatan hukum-hukum Allah yang maha sempurna tidak dikaitkan

dengan sesuatu (rahasia).19

Terkait hal tersebut yang dikemukakan diatas, Ibnu Qayyim mengemukakan

bahwa transformasi hukum Islam senantiasa beriringan dengan transformasi tradisi.

Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengajukan dua kasus transformatif untuk mendukung

pokok pikirannya, yaitu: transformasi hukum adalah suatu Tindakan berdasar makna

tradisi, makna urf. Secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus

transformasi penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemakaian makna

suatu ungkapan harus didasarkan pada makna tradisi dan bukan pada makna leksikal

dan transformasi hukum suatu kasus berdaarkan pada prilaku tradisi, secara

operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum

suatu Tindakan dan prilaku yang didasarkan pada prilaku dan Tindakan. Jika paduan

syar’i dalam keadaan netral dan vakum maka rasa keadilan dapat menjadi landasan

penetapan hukum tentang perilaku yang sudah mentradisi tersebut.20

salah satu faktor kuat dari keberagaman dalam Islam adalah adanya maslahat.

boleh tidaknya seorang muslim melakukan suatu amalan dapat diperoleh

legitimasinya dari maslahat.21 Diskursus untuk mencari sebuah legalitas dari maslahat

telah terjadi dalam waktu yang panjang dari para tokoh-tokoh pemikir Islam lintas

zaman dari klasik hingga kontemporer. Imam Malik adalah pelopor dari para tokoh

19Achmad Musyahid, “Hikmat At-Tasyri Dalam, h. 222-223.
20Abdi Wijaya, “Perubahan Hukum, h. 388.
21Achmad Musyahid, “Diskursus Maslahat Mursalah Era Milenial”, Jurnal Mazahibuna

Perbandingan Mazhab, no. 2 (2019), h. 134.
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pemikir hukum Islam yang menjadikan konsep al-istislah (maslahat mursalah)

sebagai salah satu sumber hukum Islam atau metode ijtihadnya. Dibutuhkan analisis

filososfis pada maslahah mursalah agar integrasi nilai-nilai dan tujuan syariahnya

diterima dan diakui kekuatan hukumnya, tentunya kebaikan-kebaikan mukalaf

tersebut harus terdapat nilai-nilai dan tujuan syariah. Pendapat Ibnu Qayyim

mengenai maslahat bahwa syariat tidak menolak maslahat akan tetapi apabila

manusia menemukan maslahat maka boleh jadi maslahat itu dikandung oleh nas

tetapi rahasia hukumnya tidak dapat dijangkau oleh akal.22

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut sangat relevan dan rasional dengan hakikat

hukum Islam yang dapat mengakomodasi umat dari segala tempat dan waktu yang

secara disadari nilai-nilai hukum Islam telah diadopsi dan membumi kehidupan

bangsa Indonesia yang tetap memberlakukan hukuman mati secara rasional yang

telah ada baik dalam berbagai ajaran agama maupun hukum adat Indonesia, padahal

KUHP Indonesia yang bersumber dari Belanda telah menghapuskan hukuman

tersebut sejak tahun 1983.

Adapun beberapa jenis hukuman menurut tindak pidana Islam, yaitu:

1. Jarimah Hudud23

Jarimah hudud sebagai hukuman hak (hak Allah swt) merupakan hukuman

yang jumlahnya terbatas dan ancaman atau sanksi hukumannya telah ditentukan oleh

nash dan tidak bisa dihapuskan sifat dan perbuatan melanggar hukum.

2. Jarimah Qisas/Diyat

Jarimah Qisas adalah bentuk ancaman atau sanksi hukumannya berlaku bagi

pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan kesengajaan

22Achmad Musyahid, “Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamzah”, Jurnal Al-Risalah, no. 2
(2015), h. 223.

23Sukirno, Sitti Aisyah Kara dan Jumadi, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”,
Jurnal Diskursus Islam, no. 2 (2018), h. 320.
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(dolus). Sedangkan diyat merupakan hukuman bagi pelaku jarimah yang dilakukan

dengan kelalaian atau kealpaan (Culpa).

3. Jarimah Ta’zir24

Jarimah ta’zir adalah hukuman diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri atau

pemerintah untuk menetapkannya karena belum ditetapkan oleh syara’. Jarimah

ta’zir ini jenisnya bermacam-macam, yaitu:

a. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, misalnya hukuman mati dan dera; b.

Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara,

kurungan, tahanan dan pengasingan; c. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta,

seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang dan; d.

Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

D. Kajian Pustaka

Perbedaan penelitian ini dengan referensi yang penulis pilih adalah pada

referensi diatas hanya menjelaskan mengenai kelebihan teori monistis dan tidak

menjelaskan kelemahan teori dualistis begitu juga sebaliknya dalam konteks yang

berbeda. Sedangkan penelitian ini bermaksud mengkomparasikan beberapa teori yang

menjadi objek penelitian ini agar teori-teori tersebut relevan dan rasional (menurut

para ahli) pada penerapannya dalam konteks tindak pidana yang berbeda (tindak

pidana umum dan khusus).

Untuk memperoleh deskripsi kongkrit penelitian terhadap posisi penelitian ini,

ada beberapa sumber literatur yang menjadi penopang dalam penelitian ini. Berikut

adalah deskripsi tentang penelitian yang sudah berkaitan dengan teori yang sedang

diteliti yaitu:

Dalam buku Hukum Pidana Indonesia oleh Andi Hamzah. Yang membahas

tentang dasar-dasar hukum pidana, sejarah, perbandingan dari para pakar diberbagai

24Sukirno, Sitti Aisyah Kara dan Jumadi, “Sistem Sanksi, h. 322.
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negara belahan dunia (civil law dan common law) mengenai hukuman, percobaan,

penyertaan, dualistis, monistis dalam pidana dan concursus.

Dalam buku Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqasid cum

Maslaha Approaches to Islamic Law: An Introduction. Maqasid al-Shari’a and

Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination. Springer oleh Adis

Duderija. Yang membahas mengenai studi pertama yang secara komprehensif,

sistematis dan kritis dalam mengkaji peran dan fungsi konsep Maqasid al-Shari’a

(Tujuan Tinggi Hukum Islam) dalam pemikiran reformis Muslim kontemporer dalam

hubungannya dengan beberapa isu spesifik yang berkaitan dengan filsafat hukum

Islam., hukum, etika, dan lingkungan sosial-politik.

Perbandingan Ilmu Hukum oleh Munir Fuady. Yang membahas tentang

berbagai hal yang esensial tentang perbandingan hukum, mulai dari pengetahuan dan

metode perbandingan hukum, perbandingan berbagai sistem hukum, seperti hukum

dari negara-negara Eropa Kontinental, Anglo Saxon, hukum sosialis, perbandingan

struktur, dan prosedur peradilan, masalah kodifikasi hukum, sisitem precedent,

sistem jury, sistem writ, dan berbagai masalah penting lainnya.

Asas-Asas Hukum Pidana oleh Andi Hamzah. Yang membahas tentang

pidana merupakan ultinum remedium atau obat terakhir. Tetapi tidak demikian

halnya “penuntutan pidana”. Penuntutan pidana tidak mesti berakhir dengan

penjatuhan pidana. Penuntutan pidana ternyata bermanfaat pula untuk menyelesaikan

pelanggaran hukum pidana. Dengan penyelesaian di luar acara pengadilam atau apa

yang disebut dengan transaksi antara penuntut umum dengan pelanggar, baik dengan

syarat maupun tanpa syarat, maka dapatlah diselesaikan suatu pelanggaran hukum

pidana.

Asas-Asas Hukum Pidana oleh Prof. Moeljatno, S.H. Yang membahas tentang

orang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang
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melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana yang diancamkan,

ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai

kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam buku ini ialah: tidak

dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld). Asas ini tidak tersebut

dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis di Indonesia juga tetap

diberlakukan.

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.

dan Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom., S.H., M.H. Yang membahas tentang

segala aspek tentang pengertian hukum pidana, sejarah, interpretasi undang-undang,

pengalamannya selama menjadi jaksa dan dosen dan penjelasan adanya perbedaan

pendapat mengenai penggunaan kata “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” selain

itu, ada beberapa unsur penting yang meski tidak disepakati oleh seluruh sarjana,

namun merupakan bagian penting dari perbuatan pidana pertama kesalahan baik

berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Kedua hal ihwal yang terdapat dalam rumusan

KUHP yang tanpa adanya keadaan tersebut sebuah perbuatan pidana tidak dihitung

pernah terjadi.

tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: tinjauan kritis melalui

konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya oleh Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.

Yang membahas tentang Tinjauan keitis terutama pada teori dualistis, karena teori

dualistis diikuti oleh RKUHP. Teori dualistis dalam perumusan tindak pidana di

dalam RKUHP, membedakan perumusan bentuk kesalahan, yaitu antara bentuk

kesengajaan dan kealpaan. Perbedaan perumusan kesengajaan dan kealpaan dalam

rumusan delik pidana atau bentuk kesalahan dalam arti sempit (normatif) dan luas

(psychology) yang merupakan bagian pertanggungjawaban pidana dari pandangan

teori dualistis merupakan salah satu objek yang dibahas.
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Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: dua pengertian dasar

dalam hukum pidana oleh Roeslan Saleh Yang membahas tentang hal-hal yang

mencakup kesalahan, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya oleh

Hanafi Amrani, S.H., M.H.,LL.M.,Ph.D dan Mahrus Ali, S.H., M.H. Yang

membahas tentang perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana, mulai dari

elaborasi teoritis pertanggungjawaban pidana, mencermati kebijakan legislatif yang

tertuang dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP, menganalisis

penerapannya di Indonesia, melakukan studi perbandingan dengan sistem hukum

common law, menguji relevansinya bagi usaha pembaruan hukum pidana Indonesia.

Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan penghapus pidana

oleh Prof. Dr. H. Muntaha, S.H., M.H. Yang membahas tentang berbagai

permasalahan yang berkaitan dengan malapraktik yang terjadi di masyarakat, antara

lain menyangkut kebijakan di bidang kesehatan yang di dalamnya termasuk rumah

sakit dan tenaga medis.

Asas-Asas Hukum Pidana Islam oleh Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Yang membahas tentang seputar hukum pidana, Islam dan syariah, serta hukum,

moral dan keadilan.

Prinsip-Prinsip Hukum Pidana oleh Eddy O.S. Hiariej yang membahas dasar

dasar ilmu hukum pidana beserta ruang lingkupnya.

E. Metode Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian dapat berhasil dalam membahas rumusan

masalah seperti yang sudah dijelaskan di atas dengan memaparkan metodologi yang

digunakan penulis yang sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan oleh para pakar

penelitian, demi tercapai hasil penelitian yang konkrit serta dapat
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dipertanggungjawabkan kebenarannya.25 dalam proses penelitian ini yaitu: metode

pendekatan, jenis penelitian, analisis data, metode pengolahan dan metode

pengumpulan data.

1. Jenis Penilitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Sesuai

dengan objek yang akan diteliti di dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian

ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kepustakaan (library research). Penelitian

kepustakaan adalah suatu jenis penelitian yang menuliskan, mengkonfirmasi,

mengkorespondensi dan mengklarifikasi dari berbagai macam data yang diperoleh

dari bermacam-macam sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber

literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang menjadi pokok kegiatan

penulisan ini.26

2. Pendekatan Penilitian

Penelitian kepustakaan memiliki dimensi historis, geografis, sosiologis dan

deskriptif. Dikatakan historis karena penelitian kepustakaan termasuk kritik terhadap

pemikiran masa lalu, pengembangan, komparasi dan elaborasi pemikiran, dan dapat

juga berupa penelitian naskah atau karya tertentu dari berbagai zaman. Dimensi

historis27 dan geografi juga memiliki arti penting dalam penelitian ini karena pokok

penelitian ini tidak terlepas dari keadaan zaman dan letak suatu masyarakat berada.

keadaan suatu masyarakat dapat mempengaruhi dan menjadi salah satu sumber dalam

penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian kepustakaan akan menghadapi beragam literatur

sebagai sumber data sehingga membutuhkan metode yang kapabel dalam penelitian

25Moh Nazir,Metode Penelitian (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998), h. 51.
26Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II (Cet VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin 1983), h.

43.
27 Kaelan, Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 134.
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ini. Data yang diperlukan dapat diperoleh dengan melakukan pengumpulan data di

toko, buku, perpustakaan kampus, perpustakaan pribadi, internet dan youtube dengan

mengakses wacana-wacana dan informasi yang relevan dengan ketiga aliran dan teori

yang menjadi fokus penelitian.

Pemanfaatan data-data dari beragam literatur baik primer maupun sekunder,

data-data tersebut kemudia akan dikumpulkam dengan menggunakan tekhnik

dokumentasi, yaitu dengan membaca, menela’ah, mempelajari, membandingkan, dan

mencatat data yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian dari proses untuk mendapatkan

hasil yang objektif dalam penelitian ini. Adapun di dalam penelitian, fokus suatu

objek tidak terlepas dari berbagai sumber yang sangat beragam, beragam yang

dimaksud ialah beragam dari faktor penulis, tahun penerbit, letak penerbit, tesis,

disertasi yang tidak diterbitkan, internet dan lain-lain yang dapat diklasifikasikan

kedalam sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Primer

sumber primer ialah data terkuat dan tervalid karena data tersebut dapat

dikatakan magnum opus dari si penulisnya, menjadi materi seminar dan menjadi

pedoman bagi para akademisi dan praktisi yang bidangnya memiliki relevansi dengan

data tersebut. Adapun sumber primer berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang

dimaksud yaitu: Prof. Moeljatno, S.H. Dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas

Hukum Pidana, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. Dalam bukunya yang berjudul tindak

pidana dan pertanggungjawaban pidana: tinjauan kritis melalui konsistensi antara

asas, teori, dan penerapannya, Roeslan saleh dalam bukunya yang berjudul

Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: dua pengertian dasar dalam

hukum pidana, Hanafi Amrani, S.H., M.H.,LL.M.,Ph.D dan Mahrus Ali, S.H., M.H.
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Dalam bukunya yang berjudul Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan

dan Penerapannya, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. Dalam bukunya yang

berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Islam.

Dalam penilitian yang pendekatan kualitatif memiliki pendekatan khusus

untuk mengumpulkan data agar sesuai dengan objek kajiannya, seperti: riset,

partisipatif, pengamatan dan studi pustaka. Maka dalam penelitian yang relevan

dengan fokus, peneliti memilih metode studi kepustakaan.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang peneliti maksud ialah tidak terlepas dari kemajuan

zaman dan teknologi yang dapat mempermudah kita dalam mengakses berbagai

informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian seperti: internet, youtube,

ebook dan lain-lain. Disini sumber tersebut patut mendapat perhatian karena banyak

para peneliti yang mengkaji ilmu tentang manusia pun tetap menjadikan segala

sumber yang terdapat sebelum zaman kertas.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Identifikasi data yaitu kegiatan proses pengumpulan dari bermacam-macam

literatur, Reduksi Data merupakan tahap setelah data yang telah teridentifikasi untuk

kemudian direlevansikan secara konkret agar penulisam skrispsi menjadi bernilai

dan mudah dipahami oleh para pembaca, Editing Data yaitu tahap lanjutan dalam

pemeriksaan data yang telah direduksi agar data tersebut disusun secara sistematis,

rasional, relevan, dan memiliki kualitas sesuai dengan literatur yang didapatkan.28

2. Analisis Data

Analisis dalah adalah suatu proses untuk mensistematisasikan data ke dalam

kategori/golongan, model dan suatu deskripsi yang utuh. Analisis data kualitatif

28Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi,Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 23.
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merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar mendapatkan

hakikat dari data yang telah dihimpun. Analisis data kualitatif adalah analisis data

yang dilakukan dengan cara pengklasifikasikan menambah apa yg tidak ada di dalam

literatur tertentu agar menjadi bahan studi perbandingan yang lebih komprehensif.

H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk memahami realitas sebuah Delik Pidana.

b. Untuk memahami hakikat aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab Fkih.

c. Untuk memahami pandangan aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab

Fikih terhadap Delik Pidana.

2. Kegunaan Bagi Pembaca Dengan membaca dan mengkaji penelitian ini,

diharapkan para pembaca dapat mengetahui pentingnya teori dari ketiga

aliran ini dalam hukum pidana yang berfokus pada pertanggungjawaban dan

perbuatan pidana dan memiliki gambaran. Dengan adanya kegiatan

penelitian ini, diharapkam para peneliti mendapatkan referensi bacaan untuk

meneliti segala hal yang relevan diwaktu yang akan datang.

3. Kegunaan Bagi Penulis

a. Agar penulis memperoleh pemahaman dalam membandingkan hakikat

masing-masing dari ketiga teori tersebut sesuai dengan konteks tindak

pidana yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus. Misalnya,

tindak pidana korporasi, tindak pidana narkotika dan lain-lain.

b. Dapat melatih kemampuan meneliti dan menganalisis pemikiran dan

pembaharuan hukum pidana.

c. Sebagai pijakan awal bagi penulis untuk menjadi penegak hukum di masa

yang akan datang.
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BAB II

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Positif dan Hukum

Islam

A. Pengertian Perbuatan Pidana

Penulis menggunakan kata “perbuatan” dalam penjelasan ini mengikuti

pendapat Andi Hamzah dan Roeslan Saleh yang memakai istilah tersebut tidak

untuk menerjemahkan strafbaat feit.1 Di dalam berbagai literatur istilah kata feit arti

secara harfiahnya adalah peristiwa dan tidak jarang yang menggunakan delict dari

kata delictum yang berasal dari bahasa latin dan jarimah yang berasal dari bahasa

Arab. Oleh para sarjana dan ahli hukum pidana kata strafbaar feit, delictum dan

jarimah diterjemahkan secara beragam antara lain : tindak pidana, perbuatan pidana,

peristiwa pidana, delik pidana. Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif

(melakukan sesuatu) dan pengabaian (nalaten).

Dari beragam istilah yang diterjemahkan dari strafbaar feit dan delictum

bukan menjadi masalah esensial dan krusial dalam penjelasan ini karena hal tersebut

tidak menjadi faktor dalam mengkualifikasikan kapan seseorang dapat dikatakan

bersalah dan tidak bersalah berbuat/bertindak pidana tetapi yang sering

dipertentangkan adalah pada perumusan dan atau bagian inti delik (delicbestanddeel)

apakah defenisi tentang suatu “perbuatan”, “peristiwa” dan atau “tindak pidana”

meliputi pertanggungjawaban pidana.2 Dengan demikian akan di jelaskan batas-

batas suatu perbuatan yang menjadi indikator suatu perbuatan memenuhi rumusan

delik.

1Sudarto, Hukum pidana jilid 1 A-B (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), h.
31-32.

2Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cet. I; Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), h.
124.
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B. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana Menurut Hukum Positif

Secara umum jenis-jenis tindak pidana terdapat didalam kitab undang-undang

(KUHP). Khususnya KUHP Indonesia mengklasifikasikan di dalam bukunya

menjadi 3 (tiga) buku. Buku pertama mengatur tentang ketentuan umum, buku

kedua mengatur tentang kejahatan (misdriff) dan buku ketiga mengatur tentang

pelanggaran (overtredigen).

1. Secara kualitatif

perbuatan pidana kejahatan berbeda dengan perbuatan pidana pelanggaran:

perbuatan pidana kejahatan seseorang dapat dikenakan sanksi jika melakukan

perbuatan melawan hukum secara materil walaupun belum diatur secara tegas dalam

rumusan perundang-undangan. Artinya adanya suatu perbuatan yang dilarang tidak

melulu hanya yang telah diatur (terkodifikasi) dalam perundang-undangan, karena

secara kualitatif yang dapat menjadi parameter perbuatan itu melawan hukum adalah

perbuatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat (materil), perbuatan pelanggaran

seseorang hanya dikenakan sanksi jika perbuatan tersebut telah diatur (kodifikasi) ke

dalam perundang-undangan. Dari penjelasan diatas maka dapat dikualifikasi

perbuatan pidana kejahatan lebih berat sanksinya dan lebih berbahaya akibat yang

timbul jika terjadi suatu perbuatan pidana dan dalam hal melakukan percobaan maka

percobaan kejahatan dikenai sanksi, tetapi dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan

terhadap pelanggaran tidak diancam sanksi.

2. Perbuatan pidana formil3 dan delik materil.4

Perbedaan antara delik formil dan delik materil berangkat dari kandungan

istilah “perbuatan” yaitu tindakan (formil) dan akibat (materil). Contoh delik formil

3Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers), h. 228.
4Indah Sari, “Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan”,

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. I, No.
1 (September 2019), h. 66.
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adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian, meski si A telah berhasil memasuki

rumah dengan merusak pintu dan mengambil handphone lalu berlari keluar namun

gagal karena ditangkap oleh petugas keamanan, maka tindakan A tersebut tetap

dikatakan sebagai pencurian meski tindakannya tidak selesai, karena rumusan delik

Pasal 362 hanya dirumuskan secara formil yang hanya berfokus pada tindakan.

Sedangkan yang dimaksud delik materil berfokus pada akibat dari

perbuatan/tindakan pelaku, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Jika

terjadi beberapa penembakan A kepada B di bagian dada, lalu C melihat B yang

sedang masih bernyawa lalu sempat membawa dan dilarikan ke rumah sakit dan

dapat ditolong oleh dokter dan akhirnya B selamat. Maka perbuatan A tersebut

dikenai delik percobaan, karena delik materil hanya menghendaki akibat bukan

tindakan atau perbuatan.

3. Perbuatan pidana/delicta commisionis, delicta omissionis dan delicta

comissionis per omissionem commissa5.

Jika delicta commisionis, delicta omissionis dan delicta comissionis per

omissionem commissa dihubungian dengan delik materiil dan delik formil, maka

secara hakikat delicta commisionis sama dengan delik formil dan delik materiil,

sedangkan delik formil yang lebih menghendaki tindakan dapat dirumuskan secara

delicta omissionis, sementara delik materiil yang hanya menitikberatkan pada akibat

perlakuan/perbuatan dapat dirumuskan secara materiil.

4. Perbuatan pidana/delik konkret dan delik abstrak.6

Delik abstrak dan delik formil tidak lain adalah akibat pemilahan delik materil

dan delik formil. Indikator delik abstrak hanyalah pada akibat yang masih samar-

samar, belum pasti terjadi dan atau belum jelas akibat konkretnya, sedangkan pada

5Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1990), h. 57.
6Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2018), h. 59.
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delik konkret dapat dilihat langsung (bahaya) akibat yang terjadi karena perlakuan

atau delik abstrak dapat digambar dan termaktub pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE

berbunyi,
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antargolongan (SARA)”.

Berdasarkan Pasal tersebut, Pasal tersebut hanya menitikberatkan pada

tindakan (formil) dan akibat (materil) dari tindakan/perlakuan pada Pasal tersebut

tidak menjadi syarat ancaman pidana. Keabstrakan pada delik formil tersebut karena

yang di prioritaskan adalah tindakan tersebut telah diancam dengan pidana walaupun

akibat dari tindakan tersebut belum tentu terwujud. Tidak semua delik materil dapat

dirumuskan oleh delik kongkret, karena delik kongkret dapat dirumuskan baik secara

materiil maupun formil dan esensialitasnya berada pada menimbulkan bahaya yang

secara langsung dapat dirasakan oleh korban. Contoh lain delik konkret, yaitu:

penganiayaan, pemerkosaan, dan perampokan.

5. Perbuatan pidana/delik umum, delik khusus.7

Delik umum (delicta communia) hakikatnya tidak hanya yang telah

dirumuskan oleh KUHP. Karena delik umum dapat dikenakan kepada para pelaku

yang bukan karena kualitas jabatan tetapi dapat dikenakan kepada siapapun,

sedangkan delik khusus (delicta propria) dapat dilakukan oleh orang-orang yang

dikategorikan memiliki kualifikasi tertentu seperti Pasal 3 UU Tipikor yang

mengatur tentang pelaku korupsi dan menyalahgunakan kewenangan, dipidana

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling

lama 20 tahun dan atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

7Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP (Jakarta:
Kencana, 2016), h. 26.
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6. Perbuatan pidana/delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan

bahaya.

Menurut sejarah delik merugikan adalah delik yang tertua seperti contoh:

larangan pembunuhan, larangan perampokan, dan larangan pemerkosaan. Delik yang

merugikan atau krenkingsdelicten dapat merugikan dan atau menyakiti korban secara

langsung. Selain delik yang yang merugikan dan atau menyakiti korban secara

langsung, terdapat delik yang menimbulkan keadaan bahaya tetapi tidak merugikan

dan atau menyakiti secara langsung (gevaazetingsdelicten) yang termaktub dalam

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Pasal 107a, berbunyi:
“barangsiapa yang secara malawan hukum di muka umum dengan lisan
atau tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau
mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala
bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun”.

Menimbulkan keadaan bahaya karena perbuatan atau delik tersebut tidak

hanya dapat berakibat yuridis tetapi juga sosiologis, karena mengganggu stabilitas

negara.

7. Perbuatan pidana/delik berdiri8 sendiri dan delik lanjutan.

Pada dasarnya semua delik dapat dikatakan sebagai delik yang berdiri sendiri

(zelfstandige), tetapi karena perbuatan yang dilakukan secara berlanjut atau terus

menerus yang jika di teliti menjadi suatu kegiatan yang serupa dan sistematis, maka

perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik berlanjut (voorgezette delic).9 Selain

menjadi pembahasan secara ringkas mengenai delik lanjutan dalam bab-bab yang

membahas jenis-jenis delik pidana, biasanya delik lanjutan memiliki pembahasan

dalam bab sendiri seperti concursus realis (merdadsche samenloop) dan concursus

8Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010), h. 46-47.
9Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip, h. 142.
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idealis (endadsche samenloop). Contoh mengenai delik lanjutan dapat di gambarkan

sebagai berikut. Pada hari senin laki-laki A mencuri 3 semen di toko B. Di hari

selanjutnya pada hari selasa A mencuri kayu di toko B. Pada hari rabu A masih

melanjuti perbuatan seperti kemarin dengan mencuri lampu di toko B untuk

menyempurnakan pembangunan rumahnya yang sudah mau selesai. Tindakan A

tersebut dikategorikan sebagai delik lanjutan karena dilakukan dalam rangkaian yang

sama dan tujuan yang sama yaitu ingin menyelesaikan pembangunan rumah.

Ketentuan yang mengatur delik lanjutan adalah Pasal 64 ayat (1) KUHP, “jika antara

beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

yang berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang

dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

8. Perbuatan pidana/delik persiapan,10 delik percobaan,11 delik selesai dan

delik berlanjut

Delik persiapan (voorbereidingsdelicten) menurut beberapa sarjana dapat

dikategorikan sebagai delik asbtrak. Delik persiapan dititikberatkan pada delik

bahaya konkritnya yang akan terwujud dari perlakuan/perbuatan namun tidak

memenuhi unsur-unsur yang diatur Pasal 53. Gambaran tentang delik persiapan

termaktub pada Pasal 88 KUHP. delik persiapan dikhususkan pada beberapa

perbuatan pidana yang walaupun tindakan tersebut masih abstrak akibatnya namun

gejolak dan skala tingkat bahaya nya sangat besar karena keamanan negara yang

menjadi objek terwujudnya kejahatan tersebut, dan walaupun tindakan/perbuatan

tersebut baru pada taraf perbuatan persiapan atau permufakatan diancam dengan

Pasal 110 KUHP.

10R. Sughandi, KUHP dan Pembahasanny (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 105-106.
11S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraiannya (Jakarta, 2016), h. 6.
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Pada delik percobaan yang atur pasal 53 KUHP, bahwa delik yang tidak

selesai bukan karena kehendak pribadi. Artinya bahwa pelaku telah menyelesaikan

pekerjaannya tetapi tidak selesai karena akibat dari luar dirinya. Misalnya, Pria A

yang sedang berselisih dengan Pria B. Pria A kebetulan ketemu Pria B di taman dan

langsung memukuli dan mencekiknya dengan tujuan ingin membunuhnya, setelah

Pria B pingsan Pria A mengira bahwa Pria B telah meninggal. Datang seseorang

mendapati Pria B yang sedang tergeletak dan langsung membawanya kerumah sakit

hingga ditolong oleh dokter dan Pria B dapat diselamatkan. Jadi, meskipun Pria A

yang mereasa telah menyelesaikan keinginannya untuk membunuh Prian B, tetapi

karena Pria B tidak jadi meninggal, maka tindakan/atau perbuatan pria A hanya

dapat dikategorika perbuatan percobaan dan diancam hukuman maksimal dikurangi

sepertiga.

Berbeda dengan delik Percobaan dan delik persiapan, delik selesai (aflopende

delic) adalah delik yang seluruh rumusannya telah disempurnakan/dipenuhi oleh

perbuatan/tindakan. Sedangkan delik berlanjut adalah suatu tindakan atau

pengabaian yang menimbulkan suatu peristiwa yang melawan hukum secara

berlanjut, misalnya yang diatur Pasal 333 ayat (1) KUHP dan Pasal 250 KUHP.

9. Perbuatan pidana/delik tunggal dan delik gabungan.

Pada hakikatnya semua delik dalam buku KUHP dapat dikategorikan sebagai

delik tunggal. Menurut Eddy O.S Hiariej dalam catatannya:12 Pertama, untuk

mengkualifikasikan suatu delik gabungan tidak dapat jika hanya baru satu perbuatan.

Kedua, belum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika di dalam delik

gabungan yang hanya terdapat sekali perbuatan (tidak berlanjut). Ketiga, barulah

dapat dikatakan delik gabungan dan dapat dipidana kalau tindakan-tindakan atau

pengabaian yang melawan hukum sudah menjadi suatu kebiasaan.

12Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum, h. 144.
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10. Perbuatan pidana/delik biasa13 (gewone delic) dan delik aduan (klacht

delic)

Dari keseluruhan delik-delik yang terdapat dalam KUHP delik biasa dapat

dikategorikan sebagai delik yang terbilang lebih banyak jika dibandingkan dengan

delik aduan atau klacht delic. Untuk delik biasa tidak dibutuhkan siapa yang berhak

untuk melaporkan kejadian/peristiwa karena meskipun tidak adanya laporan tetapi

diketahui langsung oleh aparat kepolisian dapat langsung ditindaklanjuti, sedang

untuk delik aduan bahkan syarat aduan dirumuskan/dinyatakan dalam Pasal secara

eksplisit.

C. Konsep Perbuatan Pidana

KUHP Indonesia membagi perbuatan pidana kedalam dua kategori, yang

pertama, kejahatan dan kedua, pelanggaran. Syarat utama dari adanya perbuatan

pidana dan bersifat wederrechtelijk yang dianut oleh KUHP Indonesia adalah

kenyataan bahwa ada ketentuan yang melarang sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1

ayat (1) KUHP:

Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Prof. Moeljatno berpendapat

perbuatan pidana menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini

adalah perbuatan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga

merugikan masyarakat (tercela), dalam arti bertentangan dengan atau menghambat

akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Menurut Prof. Roeslan Saleh bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti

sosial.14

13Wempi Jh. Kumendong, “Kemungkinan Delik Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan”, Jurnal
Hukum Unsrat, Vol: XXIII, No. 8 (Januari 2018), h. 53.

14Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: PT. Bina Aksara), h.
13.
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Selain itu, KUHP Indonesia yang menganut doktrin dualisme mensyaratkan

adanya perbuatan pidana jika telah terpenuhinya seluruh rumusan delik

(tatbestandmaszigkeit) atau unsur-unsur atau element tindak pidana atau unsur

formele wederrechtelijkheid dan materiele wederrechtelijkheid atau perbuatan yang

melanggar norma-norma (norma susila, norma agama, norma sosial, norma etika dan

hukum tidak tertulis) dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang

dianggap tercela oleh masyrarakat (rechtswirdigkeit).

D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah civil law disebut disebut

toerekenbaarheid dan dalam istilah common law disebut criminal responsibility yang

menjurus pada taraf pemidanaan terhadap terdakwa, apakah terdakwa dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindakannya.

Ketentuan yang berbicara mengenai toerekenbaarheid adalah Pasal 34

Naskah RKUHP dalam rumusannya bahwa pertanggungjawaban pidana adalah

diteruskannya pencelaan yang objektif (setelah terbuktinya seluruh delictbestandeel)

kepada pelakunya (berdasar pada penilaian menurut pandangan masyarakat) dengan

mempertimbangkan apakah terdakwa atau tersangka memilik alasan pemaaf

(kesalahan dalam arti luas) ataupun alasan pembenar berdasarkan ketentuan hukum

yang berlaku. Yang dimaksud unsur subjektif adalah adanya kesalahan dalam arti

sempit yang bersifat psychologis berupa dolus dan culpa untuk adanya

pertanggungjawaban pidana dan dapat dijatuhi suatu pidana oleh hakim.

Rumusan Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 bahwa pertanggungjawaban

pidana adalah diteruskannya pencelaan yang objektif kepada pembuat (yang

memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena

perbuatannya itu). Konsep RKUHP Tahun 2004/2005, definisi pertanggungjawaban

pidana terdapat pada Pasal 34: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya
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celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada

seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya

itu.

penjelasan Pasal 34: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna

manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang

melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat

dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir

dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang

dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat

tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena

perbuatannya.

Padanan untuk istilah pertanggungjawaban dalam bahasa Belanda menurut

Proffesor Pompe yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar.

Aansprakelijk atau verantwoordelijk berbicara mengenai “orangnya”, sedangkan

toerekenbaar berbicara mengenai hal dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pada

orangnya. Para penulis dari para guru besar memakai istilah toerekeningsvatbaar.

Proffesor Pompe mengkritik yang terakhir, karena toerekeningsvatbaar hanya

berbicara mengenai orangnya atau hanya unsur subjektifnya.

sistem pertanggungjawaban pidana pada taraf implementasi merupakan

persoalan pemilihan dari berbagai alternatif, baik perundangan-undangan,

jurisprudensi dan doktrin sebagai salah satu kebijakan yang relevan dan rasional

dalam menjawab dari pluralitas lapangan hukum agar kompatibel dengan dinamika

zaman dan kesadaran masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, Romli Atmasasmita yang

mengutip pendapat Roscou Pound dalam An Introduction to Philosophy of Law,

bahwa:
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“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari
segi falsafat hukum, “I .... Use the simple word “liability” for the situation
whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.

dari rumusan diatas, pertanggungjawaban atau liability dibahas oleh Pound

melalui sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara

sistematis, konsepsi liability oleh Pound, dijelaskan tentang perkembangannya. Teori

pertama, Pound berpendapat bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban

sebagai pembalasan yang akan dibebankan kepada pelaku oleh seseorang yang telah

mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku tersebut. Pada dewasa ini dengan

efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan

suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai

suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula

sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti

rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan

dari sudut kerugian atau pender itaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang

bersangkutan.

E. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

1. Alasan Pemaaf atau toerekeningsvatbaarheid

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana atau

ontoerekeningsvatbaarheid van de dader atau hal tidak dapat

dipertanggungjawabkannya tertuduh (atas tindakannya)15 sebagai alasan pemaaf

yang berarti perbuatan tersebut salah, akan tetapi masih dipertanyakan, apakah

pelaku dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak,16 dapat disimpulkan bahwa

alasan pemaaf menghapuskan dapat dicelanya pelaku. Jadi, dalam alasan pemaaf

dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras

15P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum, h. 406.
16Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum, h. 253.
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atau gila sehingga tak dapat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Pasal 44

KUHP).

Menurut Agus Rusianto Indonesia mengenal dua alasan pemaaf. Yaitu: a.

Alasan pemaaf yang ditentukan undang-undang dan; b. Yang bukan ditentukan

undang-undang atau yang bersumber dari yurisprudensi:

1. Ketentuan yang mengatur alasan pemaaf di dalam undang-undang

diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: Pertama, Faktor dari luar

yang mempengaruhi psikis pembuat pada saat melakukan tindak pidana

yang di atur pada ketentuan KUHP yaitu: overmacht atau daya paksa dalam

arti sempit-relatif Pasal 48, pembelaan terpaksa melampaui batas Pasal 49

(2), Pasal 110 (4), Pasal 166, Pasal 221 (2) dan perintah jabatan tidak sah

Pasal 51 ayat (2). Kedua, faktor keadaan psikis pembuat itu sendiri. Dan

ketentuan ini lebih tepat sebagai kemampuan bertanggungjawab yang

diatur pada ketentuan Pasal 44 KUHP.

2. Ketentuan yang mengatur alasan pemaaf yang bukan ditentukan undang-

undang atau yang bersumber dari yurisprudensi adalah dikenal dari

common law system, misalnya otomatisme (pengaruh terhadap psikis dalam

konsep otomatisme merupakan konsep hukum dan bukan merupakan

konsep medis)17, sleeping walking, gerakan refleks dan AVAS.

Disamping itu keadaan psikis sebagai alasan pemaaf dapat dikategorikan

sebagai keadaan psikis yang bersifat permanen dan keadaan psikis yang tidak

bersifat permanen atau sementara. Pendapat Van Hamel yang dikutip oleh P. A. F.

Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana yang mengutip pendapat para

guru besar menyatakan bahwa maksud Pasal 44 ayat (1) adalah harus memperhatikan

17Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016),
h. 173.
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setiap gangguan penyakit.18 Seperti keadaan biologis, pertumbuhan yang tidak

sempurna, gangguan penyakit yang dapat menjadi penyebab dari pertumbuhan orang

tersebut secara tidak normal atau yang dapat menghambat orang itu untuk dapat

menentukan kehendaknya secara bebas (orang buta atau tuli sejak lahir), hingga

orang tersebut harus dianggap sebagai “niet toerekeningsvatbaar”, lemah pikiran,

idot, kurang pendidikan, kurang perhatian dari orang tua hingga keterbelakangan

mental dan moral insanity.

2. Alasan Pembenar atau toerekenbaarheid

Selain ontoerekeningsvatbaarheid van de dader atau hal tidak dapat

dipertanggungjawabkannya tertuduh (atas tindakannya) dalam ilmu hukum pidana

dikenal juga alasan penghapus pidana yang lain yaitu ontoerekenbaarheid van het

feit atau hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan (kepada

pelakunya) sebagai alasan pembenar yang berarti alasan yang menghapus sifat atau

elemen melawan hukum suatu tindak pidana atau menurut Eddy O. S. Hiariej alasan

pembenar membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuata.19 Jadi, dalam alasan

pembenar dilihat dari sudut perbuatannya (objektif). alasan pembenar merupakan

implikasi dari keputusan berdasarkan nilai-nilai moral, hal ini menurut keadaan-

keadaan khusus pada terjadinya suatu tindak pidana bahwa perbuatan yang telah

dilakukan itu menurut pandangan masyarakat tidak lebih buruk tetapi lebih baik.

Nilai-nilai moral ini tentu juga dapat direduksi ke dalam norma-norma hukum dalam

perundang-undangan maupun berdasarkan putusan-putusan pengadilan

(yurisprudensi).

Pada alasan pembenar terdapat dua kepentingan hukum yang saling

bertentangan (kepentingan hukum yang dimaksud oleh hukum pidana yaitu:

18P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar, h. 408.
19Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum, h. 253.
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kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu), sehingga

penilaian hakim sangat diperlukan untuk menentukan nilai mana yang lebih tinggi

dari kedua nilai moralitas tersebut. Alasan pembenar yang dimaksud sistem civil law

khususnya hukum pidana Indonesia dan Belanda dikenal sebagai noodweer atau

pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) sedangkan noodweer exces atau pembelaan

terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) dikenal sebagai alasan pemaaf.

Terkait noodweer exces, menurut Andi Hamzah, ada persamaan antara

pembelaan terpaksa dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yaitu

keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga

sama, yaitu tubuh kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun

orang lain.20 Sedangkan perbedaannya ialah: 1. Pada noodweer exces, pembuat

melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan

membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak

dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Sehingga noodweer exces di

kategorikan sebagai ontoerekeningsvatbaarheid van de dader atau hal tidak dapat

dipertanggungjawabkannya tertuduh (atas tindakannya) atau alasan pemaaf yang

tertuju pada subjeknya karena faktor dari luar yang mempengaruhi psikis pembuat

pada saat melakukan tindakan bersifat melawan hukum. Sedangkan noodweer

merupakan ontoerekeningsvatbaarheid van het feit atau hal tidak dapat

dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan (kepada pelakunya) atau alasan

pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada disebabkan pembelaan yang

dilakukan oleh pelaku bukan merupakan kelemahan psikisnya sehingga akibat dari

perbuatan tersebut masih dalam batas yang wajar, yang oleh penganut teori dualistis,

bahwa alasan pembenar bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi

sebagai unsur tindak pidana. Berkenaan dengan overmacht menurut Noyon-

20Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1994), h. 159.
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Langemeijer yang dikutip oleh P. A. F. Lamintang bahwa overmacht itu tidak hanya

berkenaan dengan adanya pemaksaan-pemaksaan yang bersifat fisik saja sebagai

alasan pembenar, melainkan sebenarnya overmacht itu juga berkenaan dengan

adanya pemaksaan-pemaksaan yang bersifat psikis sebagai alasan pemaaf.21 Masih

dalam pembahasan overmacht yaitu noodtoestand atau keadaan darurat.

Menurut sistem English common law dan Anglo-American law maupun sistem

hukum pidana di jerman, alasan pembenar selalu berhubungan dengan perbuatan

yang mengakibatkan pembuat tidak dipidana. Dalam common law system yang

klasik alasan pembenar berhubungan dengan unsur actus reus berupa perbuatan, atau

dalam Anglo-American law berhubungan dengan unsur objektif.22 Misalnya,

tindakan ‘pencabutan nyawa’ yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap

terpidana mati (Pasal 50 KUHP).

Ketentuan yang mengatur sifat melawan hukum dan kesalahan dihapuskan

atau perbuatan pidana yang dibenarkan atau sebagai alasan pembenar atau

ontoerekeningsvatbaarheid van het feit adalah noodtoestand atau keadaan darurat

Pasal 48, noodweer atau pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1), melaksanakan

perintah undang-undang Pasal 50, Perintah jabatan yang sah Pasal 51 ayat (1) dan

tiada sifat melawan hukum dalam arti materil.

F. Pandangan Monisme Dalam Hukum Positif

Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat suatu keseluruhan

syarat termasuk pertanggungjawaban untuk adanya pidana itu keseluruhannya

merupakan sifat dari perbuatan. Para sarjana yang menganut pandangan dualisme,

yakni: Hazewingkel-suringa, Van Bemmelen, D. Simons, J. Baumann dan Wirjono

Prodjodikoro, J.E Jongkers, H.J van Schrafendijk, Van Hamel, komariah Emong

21P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum, h. 435.
22Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016),

h. 188.
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Supradjaja dan Indrianto Seno Adji.23 Pandangan ini memberikan pemahaman dan

deskripsi, bahwa kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility)

dan perbuatan yang dilarang (criminal Act) yang terdapat dalam KUHP sudah

menjadi satu hal yang valid dalam pengertian tindak pidana itu.

Selanjutnya akan dijelaskan oleh seorang sarjana penganut pandangan

monisme, yakni: D. Menurut Simons,24 tindak pidana adalah tindakan melanggar

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini,

maka menurut Simons, untuk suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur

sebagai berikut: pernuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif/aktif (berbuat)

maupun perbuatan negative/pasif (tidak berbuat), diancam dengan pidana, melawan

hukum, dilakukan dengan kesalahan dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dari penjelasan diatas maka tidak ada pemisahan mengenai perbuatan pidana

dan pertanggung jawaban. Misal pada saat seseorang melakukan perbuatan pidana

pembunuhan contoh dalam Pasal 340 KUHP, tetapi ternyata orang tersebut

mengalami gangguan kejiwaan dan dapat mendapatkan kekebalan hukum, lolos atau

bebas dari hukuman dan peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan perbuatan

pidana hanya karena pelaku tidak memenuhi seluruh unsur delik atau unsur orang

yang tidak mampu bertanggung jawab. Contoh lain dalam delik penyertaan

(deelneming) adalah ketika terjadinya tindak pidana yang mana hal tersebut

dilakukan secara bersama sama disertai kesepakatan bersama (mededader). Penting

untuk diketahui bahwa bagian inti delik adalah kalimat yang secara ekspressis

verbis/tegas tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan unsur delik termasuk yang

23Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Cet. I; Rajawali Pers: 2015),
h. 14.

24P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum, h. 185.
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tidak termasuk dalam rumusan delik. Menurut J. Baumann, perbuatan atau tindak

pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum

dan dilakukan dengan kesalahan. Wirjyono Prodjodikoro Menurut Wirjono

Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

pidana.

Menurut S. R. Sianturi yang menganut doktrin monisme, unsur-unsur tindak

pidana, yaitu:25 a. Adanya subjek; b. Adanya unsur kesalahan (rumusan delik yang

menganut pandangan dualisme tidak menyebutkan unsur kesalahan sebagai element

tindak pidana kecuali kealpaan); c. Perbuatan bersifat melawan hukum atau

wederrechtelijkheid; d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dan e. Dalam

suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang yang menganut pandangan monisme berpendapat bahwa

unsur-unsur dalam perbuatan atau tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur,

yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan

element subjektif itu adalah element yang melekat pada diri si pelaku atau

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu

yang terkandung di dalam hatinya (a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan atau

kelalauan atau sembrono (culpa); b. Maksud atau voornemen pada suatu poging

Pasal 53 ayat (1) KUHP; c. Macam-macam oogmerk atau maksud; merencanakan

terlebih dahulu atau voorbedachte raad Pasal 340 KUHP; perasaan takut atau vrees

Pasal 308 KUHP).26 Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan

mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (a. Sifat melanggar

25S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan (Cet. III; Jakarta: Storia
Grafika, 2002), h. 208.

26P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum, h. 193.
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hukum atau wederrechtelijkheid; b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan

sebagai seorang pegawai negeri” Pasal 398 KUHP dan kausalitas, yakni hubungan

antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat).

G. Pandangan Dualisme Dalam Hukum Positif

Berbeda dengan pandangan monistis seperti yang sudah di jelaskan

sebelumnya, bahwa pandangan dualistis memisahkan antara unsur-unsur criminal

act (perbuatan pidana) dan unsur-unsur criminal responsibility (pertanggungjawaban

pidana) dari delict bestandelen (delik inti) yang secara tegas dinyatakan secara

expressis verbis dalam undang-undang, sederhananya bahwa hanya yang disebut

“unsur objektif” yang termasuk bagian delict bestandelen. Adapun para sarjana yang

menganut pandangan dualisme, yakni: Moeljatno, Roeslan Saleh, Pompe, Andi

Zainal Abidin dan Andi Hamzah dan Marshall.27 Untuk memberikan deskripsi

mengenai dualistis dalam mendefenisikan apa yang dimaksud dengan perbuatan atau

tindak pidana. Berikut akan dijelaskan pendapat para ahli yang menganut pandangat

dualisme, yakni:

a. Pandangan Moeljatno, bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah sebagai

berikut: Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau

keadaan yang menyertai perbuatan, mengandung unsur melawan hukum yang

objektif, unsur melawan hukum yang subjektif dan keadaan tambahan yang

memberatkan pidana.

b. Moeljatno dikenal tegas dalam memisahkan unsur pertanggungjawaban pidana

dari perbuatan pidana salah satu alasan pemisahan tersebut adalah agar dapat

memudahkan dalam hal pembuktian pada saat penuntutan terhadap seseorang

yang melakukan tindak pidana. Eddy O.S. Hiariej mengkritik elemen keempat

perdefinisi oleh Moeljatno. karena menurutnya, unsur melawan hukum yang

27Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem, h. 14.
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subjektif (subjektif onrechtselemen) telah dimasukan Moeljatno kedalam

elemen-elemen perbuatan pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej bahwa pada

hakikatnya subjektif onrechtselement memiliki padanan kata mens rea (sikap

batin) dan atau niat, yang mana hal tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban

pidana.

c. Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah feit

(tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.28 Menurut

Pompe, dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah

syarat mutlak untuk adanya tindak pidana di dalam hukum yang sedang

berlaku pada suatu negara, tidak menjadi syarat mutlak suatu sifat melawan

hukum dan kesalahan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dari pendapat Moeljatno,

bahwa pertanggungjawaban atau unsur kesalahan tidak menjadi element dalam

rumusan delik dalam undang-undang (syarat formil terkait dengan berlakunya Pasal

1 ayat (1) KUHP), maka jika terjadi tindak pidana dan perbuatannya memenuhi

rumusan delik tetapi terdakwa dijatuhi putusan lepas karena adanya unsur pemaaf

atau pembenar, perbuatan terdakwa tetap dinyatakan sebagai perbuatan yang

melawan hukum (syarat materil). Jadi, Rumusan delik hanya mencakup perbuatan

pidana/criminal act atau syarat pemidanaan objektif (actus reus) dan yang bertugas

membuktikan adanya unsur pemaaf atau unsur pembenar adalah penasehat

hukumnya, karena unsur kesalahan tidak pernah menjadi bagian dari

delictbestanddeel, tetapi hanya menjadi unsur saja. Alasan dilakukan pemisahan

ialah Karena jika tidak terjadi pemisahan antara unsur pertanggungjawaban (mens

rea) dan unsur perbuatan (actus reus) dalam rumusan delik akan menghasilkan

28Sudarto, Hukum Pidana jilid I A-B (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), h.
106.
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ketidakadilan, dan secara sempit akan mempengaruhi sifat putusan dalam perkara

yang sama, seperti hipotesis yang akan penulis kemukakan.

Pria A berselisih dengan Pria B untuk melampiaskan dendamnya, maka A

membuat (doen pleger) sehingga seorang lelaki yang bernama C melakukan

pemerkosaan terhadap D (istri B). Lelaki yang memerkosa tidak mampu

bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 44 (sakit jiwa) dan telah diperiksa oleh saksi

ahli (dokter psikiater) dan beberapa saksi ahli lainnya bahwa C mengalami sakit jiwa.

Berarti jika tidak lengkap dari unsur yang terdapat dalam rumusan undang-undang

karena C tidak terbukti mampu bertanggung jawab, maka, jika hakim konsikuen

pada pandangan monistis hasil putusannya pada C adalah lepas dan perbuatan C

dinyatakan sebagai bukan perbuatan melawan hukum sedangkan kalau menurut

pandangan dualistis perbuatan C (actus reus) dinyatakan memenuhi unsur melawan

hukum (unsur objekti) walaupun dinyatakan lepas karena tidak terbukti mampu

bertanggung jawab (unsur objektif). Dan bagi A yang yang membuat C melakukan

pemerkosaan, jika hakim konsikuen dengan pandangan monistis maka A tidak dapat

dijatuhi sanksi karena yang dilakukan oleh A tidak memenuhi element rumusan

undang-undang/tidak ada delik.29

H. Pengertian Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam

Kata “Pidana” dalam hukum Islam disepadankan dengan jinayah (jarimah).

Sedangkan kata jinayah berasal dari bahasa Arab yang bermakna memetik atau

memperoleh buah dari pohonnya.30 Pengertian yang dimaksud di atas adalah bahwa

seseorang akan memetik dan memperoleh imbalan atau ganjaran dari hasil perbuatan

29Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, h. 90.
30Abdi Widjaja, SS., M.Ag., Penerapan Hukum Islam Menurut Mazhab Empat (Cet. 1; Makassar:

Alauddin University Press), h. 150.
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seseorang. Di antara unsur penting dalam hukum pidana Islam ialah perbuatan

melawan hukum yang lazim dikenal denga uqubah.31

Umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawanya

yang terkait dengan interaksi social kemasyarakatan dalam dimensi hukum. Oleh

karena itu, keberadaan hukum Islam adalah untuk mengatur interaksi manusia dalam

kehidupan social kemasyarakatan.32 Hukum Islam mempunyai dua fungsi, yaitu

sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau social control, dan sebagai pembentuk

masyarakat atau social enginering.33

beberapa pandangan Mazhab Fikih terkait dengan jarimah atau perbuatan

pidana maka yang pertama wajib dikutip dan dijelaskan adalah dalil yang bersumber

dari Al-Quran sebagai sumber pertama secara hierarkis dalam hukum Islam. Dalil

pertama yang menyinggung tentang jarimah. Yakni: Surat Al-Qoshosh ayat 77:

الیك هللا احسن كما احسن و الدنیا من نصیبك والتنس االخرة الدار هللا اتاك فیما ابتغ و

المفسدین یحب ال هللا ان االرض في الفساد تبتغ وال

Terjemahanya:
janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai
orang yang berbuat kerusakan.

Selain jarimah yang bersumber dari Al-Quran, terdapat pula sumber

perbuatan pidana atau jarimah yang bersumber dari kaidah-kaidah yang menjadi

element metodologi hukum Islam, yakni:

النص. ورد قبل القالء الفعال حكم ال

Maknanya:

31Hamzah Hasan, “Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”, Jurnal Al-Daulah,
no. 1 (2019), h. 150.

32Abdi Wijaya, “Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer”, Mazahibuna; Jurnal
Perbandingan Mazhab, no. 2 (2019), h. 180.

33Amir Syarifuddin, Meretas Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia (Cet. I;
Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 3.
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Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang
yang berakal sehat.34

Yang dimaksud dari kaidah ini adalah bahwa segala perbuatan yang tidak

merugikan orang lain, lingkungan, agama, keturunan, harta dan jiwa maka

diperbolehkan, kecuali ada nash (ketentuan) yang melarang. Jika ditafsirkam ayat

tersebut secara sempit maka isi ayat tersebut persis Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dan jika

beberapa kata yang terdapat di dalam ayat tersebut secara luas seperti nash, maka

maknanya dapat di kontektualisasikan pada suatu masyarakat yang bersepakat baik

secara langsung atau melalui wakilnya untuk membentuk suatu ketentuan sebagai

pedoman dalam menjaga keharmonisan, ketentraman dan keberlangsungan hidup.

التحریم. على الدلیل یدل حتي االباحة االشیاء في االصل

Maknanya:
pada dasarnya semua perkara diperbolehkan, hingga ada dalil yang
menunjukan keharamannya.35

Kesimpulannya adalah Islam sebagai agama tidak hanya mengatur aspek

peribadatan, tetapi mengatur pula tata kelola masyarakat dari skala kecil (rumah

tangga) sampai skala besar (hukum, ekonomi dan politik). Pada umumnya ayat Al-

Quran yang menjadi sumber landasan umat Islam dalam mencari solusi

permasalahan tak jarang terdepat ayat yang bersifat umum maupun khusus. Sifat

ayat yang umum maupun yang khusus yang berkaitan dengan jarimah dapat di

interpretasikan sesuai perkembangan zaman dan keadaan suatu masyrakat seperti

yang pernah dicontohkamn oleh Umar Bin Khattab dan beberapa para Mujtahid

lainnya seperti Imam Syafi’i yang memiliki dua fatwa yang berbeda dalam perkara

yang sifatnya sama (qaul jadid dan qaul qadim).

Secara istilah pengertian jarimah menurut para ahli (fuqaha), yakni:

34Abdul Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy: Muqoronan bi al-Qonun al-Wad’iy (Juz I,
Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992), h. 115.

35 A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.
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a. Menurut Imam Al- Mawardi, istilah jarimah atau زجر شرعیة محظورة الجرائم
اوتعزیر بحد عنھا تعالى اهللا atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh syara’
yang pelanggarnya diancam oleh Allah dengan had dan ta’zir.36

b. Menurut Abdul Qadir Audah terdapat padanan kata istilah jarimah, yaitu
jinayah. Istilah Jinayah adalah الفعل وقع سواء شرعا محرم لفعل اسم فالجنایة
وأموال نفس atauعلى suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ baik tindakan
tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya .

Jadi kesimpulannya, di dalam hukum Islam terdapat dua istilah dalam

perbuatan pidana, yang pertama adalah jika melanggarnya maka pelanggarnya

diancam oleh Allah dengan had dan ta’zir. Perbedaan had dan ta’zir ialah sanksi

had sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Qur’an dan hadist sedangkan sanksi ta’zir

dapat diterapkan oleh pemimpin atau dibuat oleh warga masyarakat atau melalui

wakilnya secara mufakat dalam menentukan sanksi-sanksi yang sesuai dengan

zaman dan keadaan masyarakat tersebut. Sedang gambaran untuk sanksi had

misalnya, had zina, had qadhaf, had sariqah, had minum yah memabukan dan lain-

lain, yang sanksinya telah diatur dalam Al-Quran.

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah

adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus

adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak

terdapat pada jenis jarimah yang lain.

Unsur umum daripada Jarimah terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur

formal, materil dan moril. Unsur formal (al-Rukn al-Syar’iy) adalah adanya

ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta

mengancam pelanggarnya. Unsur materil (al-Rukn al-Madi) adalah adanya tingkah

laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.

Sedangkan unsur moril (al-Rukn al Adabiy) adalah bila pelakunya seorang mukalaf

yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Walaupun secara umum jarimah terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi

36 Al-Mawardi, Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyah (Beirut; Lebanon:Dar al-Fikri Al-
‘Arabi), h. 273.
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secara khusus setiap jarimah memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang

dinamakan dengan unsur khusus jarimah.

Adapun pembagian jarimah pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi.

Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat -ringannya sanksi hukum, dari sisi niat

pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh

suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya

sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Quran dan Hadist, jarimah

dapat dibagi atas jarimah hudud, jarimah qhishas/diyat, dan jarimah ta’zir. Untuk

lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk jarimah atau

tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

I. Jenis-Jenis dan Konsep Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

1. Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud)

Secara hierarkis dalam hukum pidana Islam tindak pidana yang hukuman

terberat dan tidak dapat di tolerir dan ancamannya serius adalah Jarimah atau tindak

pidana hudud. Selain bertentangan dengan kepentingan publik, jarimah hudud juga

relatif bertentangan dengan kepentingan pribadi manusia. Tindak pidana hudud

dikatakan secara hierarkis paling utama adalah selain berdasarkan hukumannya yang

terberat juga para ulama menyebutnya sebagai hak Allah.

karakteristik jarimah hudud ini adalah sebagai berikut :

a. Tidak ada batas minimal maupun maksimal sanksi yang telah ditentukan

oleh syara’ sehingga ukuran sanksinya bersifat terbatas dan tertentu dan

tidak membutuhkan interpretasi kembali dalam menentukan sanksi.

b. Jika ada hak manusia disamping hak Allah atau terjadi pertentangan

kepentingan antara hak Allah atau hak manusia maka hak Allah yang lebih

prioritas dan mendominasi hak manusia jika, karena semata-mata hukuman

tersebut merupakan hak Allah.
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baik masyarakat (pemerintah) maupun individu, termasuk individu yang

menjadi korban maupun keluarganya tidak dapat menggugurkan Hukuman had.

Terdapat tujuh macam jarimah hudud yaitu :

a. jarimah zina;

b. jarimah tuduhan palsu zina (qadzaf);

c. jarimah meminum minuman keras (syurb al-khamr);

d. jarimah pencurian;

e. jarimah perampokan;

f. Murtad;

g. jarimah pemberontakan (al-bagyu).

2. Tindak Qishas atau diyat

Jarimah (jarimah qishas atau diyat) adalah hak asasi manusia (hak individu)

yang diputuskan oleh syara’ untuk mengancam hukuman dalam bentuk qishas atau

diyat, yang dapat dimaafkan atau dicabut oleh korban atau keluarganya.

Ibrahim Unais mendefinisikan qishas adalah pelaku yang dijatuhkan

hukuman secara proporsional seperti apa yang dilakukannya. Hukuman yang

proporsional atau setimpal yaitu hukuman mati bagi pelaku yang telah melakukan

jarimah pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Ketentuan yang

berbicara mengenai qishas terdapat didalam beberapa ayat Al Qur’an, diantaranya di

dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang

Terjemahannya:
“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan
dengan orang-orang yang dibunh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)
membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang
sangat pedih”.
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Sayid Sabiq berpendapat bahwa diyat adalah pembebanan harta atau

hukuman bersifat harta (uqubah maliyah) kepada pelaku jarimah, yang mana

disebabkan terjadinya tindak pidana baik pembunuhan ataupun penganiayaan maka

harta oleh pelaku jarimah tersebut diberikan kepada korban (jika masih hidup) atau

walinya (jika korban telah meninggal dunia). Dasar hukum yang berbicara mengenai

diyat di dalam Al Qur‟an Surah An-Nisaa’ ayat 92,

Terjemahannya:
“…dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah)
ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang
diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga
terbunuh) bersedekah.

Pengertian secara sempit mengenai jarimah qishas atau diyat yaitu

pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan pengertian luas mengenai qishas atau

diyat, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja;

b. Pembunuhan menyerupai sengaja;

c. Pembunuhan karena kesalahan;

d. Penganiayaan sengaja;

e. Penganiayaan tidak sengaja.

3. Tindak Pidana Ta’zir

Tindak pidana atau jarimah ta’zir adalah jarimah yang ancaman hukumannya

adalah ta’zir. Secara etimologi ta’zir adalah ta’dib atau memberi pelajaran.

Pengertian lain dari ta’zir adalah Ar-Raddu wal Man’u, yang artinya menolak atau

prevensi. Al-Mawardi seorang ahli hukum mengartikan ta’zir sebagai hukuman

pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.

H.A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul Fiqh Jinayah, bahwa jarimah

ta’zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :
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a. Jarimah hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, tetapi

dikatakan sebagai maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan

pembunuhan atau penganiayaan, percobaan pencurian di kalangan keluarga atau

perampokan, dan pencurian aliran listrik.

b. jarimah penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina

agama yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist tetapi ancaman hukuman

atau sanksinya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist.

c. Jarimah yang ketentuannya ditentukan oleh yang berwenang seperti pemerintah

(ulil amri) untuk kemaslahatan umum. Yang dimaksud diatas ialah norma-

norma Islam yang di legislasi menjadi dasar, asas, ketentuan dan undang-undang.

Metodologi mengenai hal tersebut telah terkodifikasi dalam bidang studi ushul

fiqh, sebagai pedoman dalam beristinbat. Misalnya pelanggaran atas peraturan

lalu lintas ataupun problematika yang belum muncul pada zaman Nabi

Muhammad.

Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir ‘Audah mengklasifikasikan perbuatan

manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang

bukan tindak pidana, yaitu :

a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan

zakat. Sedangkan yang terkait dengan hukum pidana adalah misalnya

perampokan, pencurian, dan perzinahan. Dalam hal ini, pemaafan ataupun

pengampunan oleh korban tidak akan mempengaruhi sanksi yang dijatuhkan.

Penanggulangan masalah ini pada dasarnya kepada kemaslahatan masyarakat;

b. Beberapa dari tindakan manusia ini murni hak pribadi. Seperti hutang, gadai, dan

penghinaan. Tindakan tersebut hanya dapat dihukum jika korban

mengajukankeluhan atau mengajukan gugatan. Pengampunan atau pemaafan

oleh korban akan pada sanksi yang akan dijatuhkan;



47

c. Meski yang dilanggar adalah atas hak jamaah dan hak adami, tetapi hak jamaah

lebih dominan. Seperti menuduh perzinahan dan penodaan terhadap agama;

d. Melanggar hak jamaah dan adami, namun hak adami lebih dominan.

J. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Pertanggunjawaban pidana menurut pidana Islam (syaria’at) mengacu pada

konsekuensi yang dikenakan pada seseorang karena perbuatannya atau perbuatan

yang tidak dilakukan sesuai dengan kehendaknya (unsur objektif), dan orang

tersebut mengetahui maksud dan akibat perbuatannya (unsur subjektif).37

Pembebanan tersebut karena perbuatan yang dilakukan telah mengakibatkan adanya

sifat melawan hukum, yang artinya pula dilarang oleh syar’i, baik dilarang

melakukan (dolus) atau dilarang meninggalkan (culpa). Pembebanan juga karena

perbuatan itu sendiri didasarkan pada keinginan dan kemauan batinnya, bukan

berdasarkan dorongan yang disebabkan oleh orang lain (menggunakan

kekuatan/overmacht).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, sistem

pertanggungjawaban didasarkan pada tiga hal:

1. Adanya perilaku yang dilarang.

2. Perbuatan yang dilakukan sesuai keinginan sendiri.

3. Pelaku mengetahui akibat dan konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Jika pelaku memiliki ketiga hal tersebut di atas maka pelaku dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya (kejahatan), jika tidak maka tidak akan ada

pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang gila, anak kecil atau orang yang

dipaksa melakukan tindak pidana tidak akan bertanggung jawab secara pidana.

37Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), h. 154.



48

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya memberikan

sanksi kepada mereka yang masih hidup dan mukallaf,38 hukum Islam juga

mengampuni anak-anak yang seharusnya dihukum terhadap orang dewasa kecuali

mereka yang sudah balig. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur‘an surat an- Nur, ayat

59 yaitu:

Terjemahan:
“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari
orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa”

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang

tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan,

hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang

terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan.

Dibandingkan dengan hukum positif, hukum Islam memberikan pilihan lain

bagi mukallaf untuk menegakkan hukuman, terutama di masa-masa sebelum

revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian

tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani

pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau

tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa

menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang

dilakukan adalah perbuatan terlarang (criminal conduct) yang mencakup unsur-

unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban

tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu

perbuatan yang dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari

perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (delik omisi).

38 Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama
(pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan
tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.
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K. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Hukum Islam mensyaratkan bahwa pelaku harus memiliki ilmu dan hak untuk

memilih, sehingga bila seseorang memang menjadi objek pertanggungjawaban

pidana, wajar saja karena seseorang memiliki keduanya. Inilah salah satu prinsip

dasar hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah tanggungjawab

pribadi, artinya seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban selain yang

dilakukannya. Oleh karena itu, ada faktor yang harus menjadi penyebab terjadinya

tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara ’

sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan

dengan adanya sebab.

Adapun unsur yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban pidana adalah adanya wederrectelijk atau perilaku

tidak etis, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang dari hukum

Islam. Pertanggungjawaban atas criminal act memiliki varian tergantung pada

tingkat pelanggaran atau perilaku tidak etis atau maksiat. Misalnya, pelaku yang

dengan sengaja melanggar hukum akan dihukum berat. Namun jika yang terjadi

justru sebaliknya, maka hukuman tersebut akan diringankan, dalam hal ini faktor

utamanya adalah sifat wederrechtelijk itu. Artinya, setelah mengetahui bahwa syar’i

melarang atau memaksakan suatu tingkah laku, maka taatilah apa yang dilarang

syara’. Pelanggaran hukum merupakan unsur utama yang harus ada dalam setiap

perilaku kriminal, artinya perbuatan tidak etis atau maksiat atau wederrechtelijk

merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, karena

penyebab (faktor) tersebut sebagai bagian mutlak untuk menentukan penyebab

musababnya. Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab.
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Oleh karena itu, perbuatan tidak etis atau maksiat dalam syar’i atau

wederrechtelijk wajib dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Keberadaan

melakukan maksiat/melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau

mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang

mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur- unsur ini tidak

terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena

pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang

terlarang secara Undang-undang.39

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan

dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum.

Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan

kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian

terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat si

pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa

hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.40

2. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah

tindakan tidak etis atau maksiat, yaitu tindakan yang dilarang oleh syara ’ . Yang

dimaksud di sini adalah kesalahan seseorang karena melakukan perbuatan yang

dilarang dan memiliki ancaman sanksi. Hal ini menyangkut seseorang itu telah

meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan

pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan gugur jika disebabkan

perbuatan yang disebabkan oleh keadaan pelaku. Dalam kasus pertama, perbuatan

39 Topo Santoso,Menggagas Hukum Pidana Islam (Bandung: Asy-Syamil, 2000), h. 166.
40Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam

(Jakarta: Kharisma Ilmu, 2003), h. 81.
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yang dilakukan digolongkan sebagai perbuatan mubah atau tidak bermoral,

sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan merupakan

perbuatan yang dilarang, namun karena adanya keadaan pelaku yang bersifat

psychologis sehingga pelaku tidak dapat dihukum. Kedua keadaan ini (perbuatan

dan pelaku) dalam kaidah agama disebut asbab al-ibahah dan asbab raf’i al-uqubah.

Asbab al-ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya

berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.41

Pertama, disebabkan perbuatan yang sifatnya mubah (asbab-al-ibahah). Pada

dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam pada umumnya dilarang oleh

semua orang. Namun, karena keadaan dan persyaratan masyarakat tertentu, hukum

Islam dianggap pengecualian dalam ruang lingkup yang diizinkan untuk orang-orang

tertentu dengan karakteristik khusus. Salah satu contohnya adalah pembunuhan.

Setiap orang dalam Islam melarang perilaku ini. Hukuman pembunuhan adalah

“hukuman mati”, tetapi Islam memberikan hak wali kepada korban. Namun, jika

perilaku yang dilarang tetapi diizinkan secara logis hanya untuk menciptakan

keuntungan tertentu, maka perilaku yang dilarang tetapi dilakukan di luar tujuan

tersebut tetap dianggap sebagai kejahatan.

Memenuhi kewajiban bersifat absolut, tetapi tidak harus menggunakan hak.

Kewajiban dan hak memiliki katakteristik yang berbeda satu sama lain dan memiliki

arti yang penting. Para ahli hukum setuju bahwa ketika mereka yang diwajibkan

tidak menggunakan atau menggunakan hak yang tidak bersalah dan hak impunitas,

mereka dapat dihukum jika gagal memenuhi kewajibannya.42 Hak bergantung pada

kondisi keamanan, artinya mereka yang menjalankan hak selalu bertanggung jawab

41Achmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), h. 85.

42Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya
Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Al-Mawarid, No. 1 (2012), h. 10.
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atas keselamatan objek-objek hak tersebut, karena mereka yang menggunakan hak

tersebut dapat memilih antara melakukannya atau tidak. sedangkan kewajiban tidak

terikat dengan keselamatan karena orang yang melaksanakan kewajiban tidak

mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban itu.

Kedua, disebabkan hapusnya hukuman (asbab raf’I al-uqubah). Karena

penghapusan hukuman tidak mengakibatkan perilaku yang diizinkan diperbolehkan,

tetapi yang asalnya bersifat tetap dan karena itu dilarang. Hanya karena kondisi

kesehatan pelaku sehingga tidak bisa mengeksekusi hukuman sehingga oleh hakim,

pelaku diberi putusan bebas. Dalam hukum Islam, hukuman dapat dihapuskan

karena empat alasan:43 Pertama, karena paksaan. Paksaan dalam istilah hukum

pidana disebut dengan Overmacht yang selama berabad-abad telah menarik

perhatian para yuris maupun filosuf. Imanuel Kant, salah satu filsuf Jerman,

menyatakan bahwa ada alasan seseorang tidah dipidana karena memiliki kekuatan

untuk melakukan tindakan, ia mendesak agar tidak ada efek pidana sebagai dasar

hukuman eksklusi.

Fichte mengatakan bahwa menurut hukum kodrat, tindakan yang diambil

dalam kondisi berlebihan dianggapsebagaikeadaan darurat yang tidak dilarang

(Necessitas non habet legem), dan tindakan yang berlebihan tidak dibatasi oleh

perintah hukum. Perilaku kompulsif adalah perilaku yang dilakukan karena

pengaruh orang lain, karena kehilangan kemauan dan menghancurkan pilihan sendiri.

Para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material yang

ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan

yang dipaksa kepadanya.

Oleh karena itu, pemaksaan harus bersifat substansial dan harus mendahului

penyiksaan terhadap orang yang dipaksa. Kedua, mabuk. Islam melarang keras

43Achmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), h. 166.
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untuk mabuk karena minum atau makan yang disengaja. Mabuk digolongkan ke

dalam kelompok jarimah, yaitu meminum alkohol. Biasanya mabuk-mabukan ini

dikarenakan hilangnya akal sehat akibat meminum minuman alkohol, khamar, dan

lain-lain. Semua ahli hukum sepakat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal

sehatnya dan akan selalu menghasilkan delusi dalam setiap percakapan. Ketiga, gila.

Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang mukallaf, yaitu

yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor

tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban.

Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu

bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Ketika

manusia mencapai usia dewasa, mereka dapat secara dewasa menggunakan

kemampuan berpikirnya, tetapi karena gangguan atau timbulnya penyakit, sebagian

atau seluruh sifat berpikir mereka dapat menghilang kapan saja dan di mana saja,

tanpa waktu tertentu. Hilangnya kemampuan berfikir (akal sehat) dalam kehidupan

sehari-hari bisa disebut kegilaan. Abdul Qadir ‘Audah mengartikan kegilaan sebagai

berikut: orang gila itu tidak rasional, rusak atau lemah daya pikirnya.44

44Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya
Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Al-Mawarid, No. 1 (2012), h. 14.
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BAB III

REALITAS SEBUAH DELIK PIDANA

A. Alasan Pembenar Sebagai Unsur Delik Pidana

Menurut teori dualistis, selain sifat melawan hukum, tidak adanya alasan

pembenar juga merupakan unsur tindak pidana. Apabila suatu tindak pidana yang

didakwakan ternyata dapat dibuktikan terdapat alasan pembenar akan

mengakibatkan putusan bebas. Pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur,

yaitu: kesalahan dalam arti sempit (kesengajaan dan kealpaan), tidak adanya alasan

pemaaf dan mampu bertanggungjawab. Dengan demikian bentuk-bentuk kesalahan

(kesengajaan dan kealpaan) termasuk unsur pertanggungjawaban pidana bukan

unsur tindak pidana. Tidak dipenuhinya salah satu dari ketiga unsur

pertanggungjawaban pidana mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan

hukum. Konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana teori dualistis diatas

memiliki karakteristik efektif dan praktis, mengingat bahwa teori dualistis

merupakan teori modern yang muncul sebagai jawaban terhadap kekurangan-

kekurangan teori monistis klasik sehingga lebih humanis.

B. Kelemahan Teori Monistis dan Dualistis Pada Delik Pidana

Kedua teori itu mempunyai kelemahan, baik teori monisits maupun teori

dualistis. Pada teori monistis yang dianut dalam KUHP peninggalan Belanda yang

berlaku sampai saat ini masih mengikuti prinsip daadstrafrecht dan belum

mengikuti prinsip daad-daderstrafrecht,1 yang mana ini adalah karakteristik teori

dualistis dan hukum Islam dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana dan

pertanggungjawaban pidana hanya mendasarkan pada perbuatan. Perbuatan

1Daad-daderstrafrecht atau pandangan monodualistik, yaitu hukum pidana yang memperhatikan
segu-segi objektif dari perbuatan (daad) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (dader). Lebih lanjut
lihat Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana”. Mimbar Hukum, Vol. 14, No, 1. (Februari 2012), h. 88.
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seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dinilai telah melakukan

tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidananya

pembuat, sedangkan unsur-unsur pembuat kurang mendapatkan tempat. Akibatnya

pertanggungjawaban pidana dalam teori monistis tidak dibahas secara mendalam,

karena pertanggungjawaban pidana juga dibahas dalam hubungannya dengan

bentuk-bentuk kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Kesalalahan tersebut masih

bersifat psychologis dalam hubungannya dengan perbuatan, kesalahan adalah unsur

perbuatan yang tidak bersifat normatif.

Kelemahan teori dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dengan

kesalahan, di mana hanya perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai unsur

tindak pidana, sedangkan hanya kesalahan yang berhubungan dengan pembuat

merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Atas dasar ini teori dualistis telah

menerapkan asas daad-daderstrafrecht. Meskipun teori dualistis telah mengikuti

asas daad- daderstrafrecht, tetapi pemisahan antara tindak pidana dengan kesalahan

dalam perumusan dan penerapan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan

kesalahan) menimbulkan beberapa permasalahan.

Permasalahan yang timbul dari teori dualistis adalah terjadinya inkonsistensi

pemisahan bentuk-bentuk kesalahan dalam perumusan tindak pidana. Misalnya,

untuk membedakan antara kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dengan

yang disebabkan oleh kealpaan harus dirumuskan secara berbeda. Kesalahan yang

berbentuk kealpaan tetap dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan

kesalahan yang berbentuk kesengajaan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan

tindak pidana.

Unsur kealpaan yang tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana

apabila tidak terbukti akan mengakibatkan putusan bebas,2 sedangkan unsur

2Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum (Cet: I, Jakarta; Sinar Grafika, 1992), h. 108.



57

kesengajaan yang tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana

mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini menunjukkan

perbedaan akibat hukum antara bentuk kesengajaan dengan kealpaan, padahal

keduanya merupakan bentuk-bentuk kesalahan.

Permasalahan lain adalah terjadinya kesulitan menghilangkan unsur yang

berhubungan dengan keadaan yang bersifat subyektif dalam rumusan tindak pidana.

Bentuk-bentuk kesengajaan dengan frasa yang bermacam-macam dalam rumusan

tindak pidana: “maksud” atau “dengan maksud”, “diketahuinya”, “bertujuan”,

“mempunyai niat” dan lain-lain sulit dihilangkan dari rumusan tindak pidana. Segi

subyektif dari tindak pidana menurut teori monistis merupakan bentuk-bentuk

kesengajaan yang merupakan unsur subyektif dari tindak pidana. Menurut teori

dualistis segi subyektif bukan termasuk bentuk kesengajaan tetapi merupakan segi

subyektif dari perbuatan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam RKUHP tahun 2012.

Dalam hukum pidana, keadaan atau segi subyektif apabila dihubungkan

dengan sifat melawan hukum biasa dikenal dengan keadaan subyektif dari sifat

melawan hukumnya perbuatan (subjectief onrechtselement)3 yang merupakan unsur

perbuatan. Hal ini merupakan inkonsistensi dari teori dualistis yang menyatakan hal-

hal yang berhubungan dengan pembuat termasuk unsur pertanggungjawaban pidana.

Tentunya tidak mungkin teori dualistis dipaksakan untuk diterima begitu saja dalam

rangka pembentukan undang-undang hukum pidana yang baru maupun dalam

rangka penerapan hukum oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya.

3Prof. Moeljatno, S.H., Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, (Jakarta: PT.
Bina Aksara, 1983), h. 19-20.
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C. Pemikiran Lain Tentang Bentuk-Bentuk Kesalahan Sebagai Unsur Delik

Pidana4

Beranjak dari kedua teori ini penulis mengajukan suatu pemikiran bahwa yang

berbeda dengan teori monistis dan teori dualistis. Meskipun kesalahan adalah unsur

tindak pidana tetapi tetap terdapat perbedaan. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana

berupa bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan sebagai

unsur tindak pidana merupakan penilaian hubungan antara keadaan psychis pembuat

dengan perbuatannya, sehingga kesalahan termasuk sebagai perbuatan. Penilaian

kesalahan dilakukan dengan menilai ciri-ciri dari perilaku pembuat apakah

merupakan kesengajaan ataukah sebagai kealpaan. Kesalahan merupakan kesalahan

yang bersifat normatif, bukan bersifat psychologis bahwa menurut masyarakat si

pelaku dapat berbuat lain.5 Kesalahan bukan melihat secara faktual keadaan psychis

pembuat, tetapi dalam menentukan kesalahan dilakukan penilaian dengan cara meliti

ciri-ciri perilaku atau kelakuan pembuat.

Sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur tindak pidana bukan

merupakan unsur yang konstitutif, sehingga tidak selalu tercantum secara eksplisit

dalam rumusan tindak pidana. Dicantumkannya secara tegas sifat melawan hukum

atau kesalahan dalam rumusan tindak pidana hanya apabila diperlukan oleh

pembentuk undang-undang untuk membedakan antara tindak pidana yang satu

dengan tindak pidana yang lainnya. Tidak terbuktinya sifat melawan hukum atau

kesalahan sebagai unsur tindak pidana yang tercantum secara eksplisit dalam

rumusan tindak pidana mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana, dan pembuat

dinyatakan bebas.

4Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Cet; I, Jakarta: Prenamedia
Group, 2016), h. 59.

5Agus Rusianto, Tindak Pidana dan (Cet; I, Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 44.
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Kemampuan bertanggungjawab yang merupakan keadaan psychologis

merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, karena hanya orang yang mampu

bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang

dilakukannya. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab yang melakukan tindak

pidana mengakibatkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan, yang berakibat

pembuat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle

rechtsvervolging).6

Kemampuan bertanggungjawab tidak berhubungan langsung dengan

kesalahan sebagai unsur tindak pidana, karena kesalahan sebagai unsur kesalahan

bersifat normatif yang berbeda dengan kemampuan bertanggungjawab yang bersifat

psychologis. Kemampuan bertanggungjawab yang bersifat psychologis dan

kemampuan bertanggungjawab itu juga merupakan unsur pertanggungjawaban

pidana, 7maka pertanggungjawaban pidana bersifat psychologis. Hal ini merupakan

salah satu ciri bahwa pertanggungjawaban pidana berorientasi pada pembuat yang

mewujudkan daad- daderstrafsrecht.

Pertanggungjawaban pidana dinilai setelah terbuktinya tindak pidana, yang

selanjutnya mempertimbangkan mengenai sifat melawan hukum dan kesalahan

sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum sebagai unsur

pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi

berorientasi pada pembuat. Parameter dari sifat melawan hukum sebagai unsur

pertanggungjawaban pidana adalah menilai kepentingan hukum yang hendak

dilindungi oleh undang-undang yang telah dilanggar oleh pembuat. Kepentingan

hukum yang hendak dilindungi merupakan perwujudan dari nilai-nilai dari norma

7Kemampuan bertanggung jawab toerekeningsvatbaarheid adalah kemampuan untuk
menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya
tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.
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sosial, norma kesusilaan dan norma moral sebagai sumber pembentuk norma hukum

dalam perundang-undangan.

Meneliti tentang pertanggungjawaban pidana tidak membahas lagi tentang

bentuk-bentuk kesalahan yang merpakan unsur tindak pidana. Parameter kesalahan

sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dilakukan secara teleologis dengan

meneliti maksud dibentuknya norma hukum yang dapat bersumber dari norma moral,

norma sosial maupun norma kesusilaan. Dari penilaian-penilaian ini akan

menentukan patut atau tidak patut pembuat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana akan menentukan dipidana atau tidak dipidananya

pembuat.

Penilaian secara teleologis8 tentang sifat melawan hukum merupakan sifat

melawan hukum yang bersumber dari nilai-nilai pembentuk norma hukum yang

menentukan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari asas

legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali). Kesalahan yang

bersumber dari maksud dibentuknya norma hukum untuk menentukan

pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari asas kesalahan, “tiada

pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) yang didasarkan pada nilai-nilai

keadilan.

8Teori teleologis (tujuan) memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku,
tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan
masyarakat. Lebih lanjut lihat Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Berorientasi Pada Tujuan
Pemidanaan”, Mimbar Hukum, Vol. XXI, No. 1 (Februari, 2009), h. 101.
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BAB IV

ANALISIS TEORI MONISTIS DAN DUALISTIS DALAM HUKUM ISLAM

DAN IMPLIKASINYA PADA KUHAP

A. Hukum Islam Sebagai Norma Hukum Positif

Pada dasarnya hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadist masih

merupakan norma-norma belaka. dikatakan berbentuk hukum materil jika telah

terlegislasi oleh yang berwenang sehingga dapat disebut sebagai undang-undang

atau hukum positif.1 Hikmah dari hukum yang bersumber dari Alquran dan hadist

yang merupakan norma-norma belaka adalah agar norma-norma tersebut dapat

reinterpretasi dan relevan dengan waktu dan tempat. Karena jika hukum yang

bersumber dari Alquan maupun hadist menyebut suatu unsur-unsur dari

delictbestandeel, maka tentu saja hukum Alquran itu tidak lagi dapat dipergunakan

untuk seluruh waktu dan tempat, karena setiap masa dan tempat akan mengalami

perubahan dalam pengertian dan pemakaian dari unsur-unsur delictbestandeel itu.

Abdoerraoef memberi contoh mengenai unsur “barang” dan “mengambil” dalam

delik pencurian menurut Pasal 362 KUHP, menurut jurisprudensi (putusan Hoge

Raad 23 Mei, 1921), aliran listrik sudah dianggap sebagai barang, dan pemakaiannya

melebihi daripada ukuran yang diizinkan sudah dianggap sebagai mengambil. Maka

dari itu Alquran tida menyebutkan unsur-unsur suatu delik didalamnya, tetapi hanya

menyebutkan delik saja. Sedangkan unsur-unsur ditugaskan kepada manusia untuk

melegislasi rumusan delictbestandeel agar relevan pada tiap masa dan tempat.

Tindak pidana menurut civil law dikatakan sebagai unsur objektif dan

pertanggungjawaban pidana dikatakan sebagai unsur subjektif. Yang dimaksud dari

unsur objektif ialah sifat melawan hukum suatu perbuatan, perbuatan dan akibat.

Perbedaan mengenai Hakikat antara monistis dan dualistis adalah, pada teori

1Abdoerraoef, Alquran dan Ilmu Hukum (Cet; II, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1980), h. 155.
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monistis orientasinya hanya pada unsur perbuatan saja dan tidak pada pembuatnya,

yang di istilahkan sebagai daad-strafrecht. Berbeda dengan teori dualistis yang

berorientasi pada dua elemen secara proporsinal, yaitu elemen perbuatan dan juga

elemen pelaku tindak pidana yang istilahnya adalah daad-daderstrafrecht. yang

dimaksud dari unsur subjektif adalah kesalahan dalam arti sempit (bentuk-bentuk

kesalahan yaitu, kesengajaan dan kealpaan) dan kesalahan dalam arti luas

(kemampuan bertanggungjawab yang bersifat psychologis, baik faktor internal

maupun pengaruh dari luar terhadap psychis pelaku). Hukum Islam pun menentukan

adanya unsur subjektif atau kesalahan dalam arti sempit yang memiliki tingkatan-

tingkatan, yaitu kesengajaan (jarimah al-maqshudah), menyerupai sengaja (syibhu

al-‘amdi)2 dan kealpaan3 atau tidak sengaja atau karena kesalahan (al jarimah ghayr

al-maqshudah/jarimah al-khata’)4 dan menyerupai kealpaan atau keliru (mā jarā

majrā al- khaṭa’).5

Unsur objektif atau sifat melawan hukum menurut hukum positif tidak lain

adalah “tidak menjalankan ketentuan undang-undang”, dalam hukum positif tidak

lain adalah undang-undang dalam arti formal (yang dibuat oleh pemerintah bersama

dengan DPR), dan undang-undang dalam arti material; meliputi Peraturan

Pemerintah dan Peraturan yang lebih rendah lainnya, sedangkan dalam hukum

pidana Islam “idak menjalankan ketentuan undang-undang itu” bukan semata-mata

undang-undang yang dibuat oleh Ulil Amri, melainkan undang-undang yang

bersumber dari Allah sebagai Syari’at yang harus dipatuhi oleh ummat Islam.

2Zakaria Syafe’I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, Alqalam, Vol. 31, no. 1 (2014),
h. 103.

3Kealpaan lainnya yang dimaksud Topo Santoso adalah sengaja melakukan perbuatan yang bukan
kejahatan tetapi mengakibatkan kejahatan di luar kehendaknya. Lihat lebih lanjut Topo Santoso, Asas-Asas
Hukum Pidana Islam (Cet; 1, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 115.

4Topo Santoso, Asas-Asas Hukum, h. 123.
5Zakaria Syafe’I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, Alqalam, Vol. 31, no. 1 (2014),

h. 104.
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B. Hakikat Teori Monistis dan Dualistis Perspektif Pidana Islam

Meskipun teori monistis, dualistis dan pidana Islam terdapat perbedaan, tetapi

juga terdapat persamaan yang umum, yaitu ketiganya menerima kesalahan sebagai

unsur pertanggungjawaban pidana. Yang dimaksud oleh teori monistis dan dualistis

(bentuk-bentuk kesalahan) serta hukum Islam (kemauan sendiri dan pelaku

mengetahui akibat perbuatannya)6 memiliki pemahaman yang sama yaitu kesalahan

dalam arti sempit, yang diklasifikan menurut pandangan hukum civil law sebagai

bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan menurut hukum Islam

adalah jarimah al-maqshudah dan al jarimah ghayr al-maqshudah/jarimah al-

khata’.7 Secara umum teori monistis berpandangan bahwa kesalahan dan sifat

melawan hukum adalah unsur tindak pidana. Bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan

dan kealpaan) merupakan unsur tindak pidana sekaligus unsur pertanggungjawaban

pidana. Pada saat membahas tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan

membahas pula tentang kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)

termasuk dalam pengertian kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus unsur

pertanggungjawaban pidana. Alasan kesalahan sebagai unsur tindak pidana

sekaligus unsur pertanggungjawaban pidana adalah karena bentuk-bentuk kesalahan

berupa kesengajaan dan kealpaan mengindikasikan keadaan normal psychologis

(pada saat melakukan tindak pidana) atau adanya toerekeningsfatbaarheid8 atau

6Hal yang sama dibahas pula oleh ahli hukum barat dan diklasifikasi sebagai toerekeningsvatbaar,
yaitu suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu
mempunyai tiga macam kemampuan yakni: pertama, mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya
dari apa yang ia lakukan; kedua, mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat
dibenarkan oleh masyarakat, ketiga, mampu untuk menentukan kehendak apa yang ingin ia lakukan. Lihat
lebih lanjut Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Cet;
III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 402.

7Topo Santoso, Asas-Asas Hukum, h. 114.
8Lawan kata dari perkataan ini adalah ontoerekeningsvatbaar, yaitu berbicara mengenai hal-hal

yang diatur di dalam Pasal 44 KUHP, tentang keadaan biologis, pertumbuhan yang tidak sempurna atau
gangguan penyakit yang menjadi penyebab dari pertumbuhan orang tersebut secara tidak normal atau yang
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kemampuan bertanggungjawab (alasan pemaaf) sebagai unsur pertanggungjawaban

pidana. Sehingga tidak mungkin seseorang yang melakukan perbuatan dengan

kesengajaan ataupun kealpaan, jiwa atau mentalnya dalam keadaan tidak normal

(gila atau anak kecil). Sehingga ketidaknormalan mental atau psychologis

merupakan dasar tidak adanya unsur kesengajaan dan kealpaan. Seperti halnya terori

monistis. Hukum Islam pun mengatur tentang keadaan psychologis pelaku pada saat

melakukan tindak pidana, bahwa tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak,

orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang

dipaksa atau terpaksa,9 berdasarkan QS. An-Nahl Ayat 106 dan berbagai hadist.

من ولكن بالیمان مطمئن قلبھ و اكره من ایمانھااال بعد من با; كفر من

عظیم عذاب ولھم هللا من غضب فعلیھم صدرا بالكفر شرح

Terjemahannya:
Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang
melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya
dan baginya azab yang besar.

وعلیھ استكروا ھو ما و الخطأ امتي عن 10.رفع

Artinya:
Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan
keadaan dipaksa (H.R. Abdullah Ibnu Abbas).11

حتى الصبى عن و یبرأ حتى المبتلى عن و یستیقظ حتى النائم عن ثالث عن القلم رفع

عائش) عن والترمذى والحاكم، جریر، ابن و ماجھ، وابن والنسائى، داود، ابو و 12یكب(احمد،

Artinya:

dapat menghambat orang itu untuk dapat menentukan kehendaknya secara bebas, hingga orang tersebut
harus dianggap sebagai “niet toerekeningsvatbaar”, lemah pikiran, idiot, kurang Pendidikan, kurang
perhatian dari orang tua hingga keterbelakangan mental dan moral insanity.

9A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet; VI, Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 119.
10Sahih Al-Jami’, Perawi: ‘Abdullah Ibnu Abbas, Lebanon (Hukum Hadits: Sahih), h. 1836.
11Zakaria Syafe’I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam”, Alqalam, Vol. 31, no. 1

(2014), h. 101-102.
12Sahih Abii Dawud, Perawi: ‘Abdullah Ibnu Abbas, Lebanon (Hukum Hadits: Sahih), h. 4399.
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Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun,
dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa
(H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasāi, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Ḥākim dan
Turmuẓi dari Aisyah)13

Dari sumber hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadist di atas,

ialah berbicara mengenai keadaan psychologis pelaku pada saat melakukan

perbuatan pidana, tentunya keadaan psychologis yang dimaksud memiliki relevansi

dengan bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan yang bersifat

psychologis pula, contoh yang bisa diambil dari Alquran dan hadist diatas misalnya,

perkataan “dipaksa menjadi kafir” atau “keadaan dipaksa”. Perkataan “dipaksa”

menjadi kafir atau “keadaan dipaksa” adalah adanya pengaruh keadaan psychologis

yang datang dari luar, hal yang sama juga dibicarakan oleh ahli hukum Belanda

yaitu Van Hammel pada pembicaraan mengenai overmacht yang kemudian beliau

klafisikasikan sebagai vis compulsiva atau paksaan yang bersifat relatif yang datang

dari manusia dan merupakan rechtvaardigingsgrond.14 sedangkan yang “anak kecil,

gila dan tertidur” merupakan keadaan psychologis yang datang dari dalam diri

pelaku. Sehingga, jika terbuktinya ketidaknormalan psychologis pelaku pada saat

melakukan tindak pidana, tidak terbukti pula unsur kesengajaan.

Konsep kesalahan (dalam arti sempit) sebagai unsur tindak pidana sekaligus

pertanggungjawaban pidana menurut teori monistis dan pidana Islam diatas

memiliki arti yang filosofis dan rasional, dan secara teoretik tidak ada pertentangan.

Karena dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana mengakibatkan terbuktinya

tindak pidana dan dipidananya pembuat. Terbuktinya tindak pidana mengakibatkan

terbukti pula pertanggungjawaban pidana, karena kemampuan bertanggungjawab

(kesalahan dalam arti luas) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dan bentuk-

13Zakaria Syafe’I, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam, h. 102.
14Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Cet;

III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 438.
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bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kelapaan (kesalahan dalam arti sempit)

sama-sama bersifat psychologis.15

Berbeda dengan teori dualistis, kesalahan dalam arti sempit atau bentuk-

bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan bukan unsur tindak pidana

melainkan hanya unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak terbuktinya

bentuk-bentuk kesalahan tidak menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana

karena unsur kesalahan tidak tercantum secara eksplisit pada rumusan atau

delictbestandeel. Kesamaan kesalahan antara teori monistis, dualistis dan pidana

Islam ialah kesalahan dalam arti sempit secara filosofis masih bersifat psychologis.

Sedangkan perbedaannya ialah pada penilaian yang bersifat normatif16 pada bentuk-

bentuk kesalahan yang bersifat psychologis. menurut teori monistis, jika bentuk-

bentuk kesalahan tidak secara eksplisit tercantum dalam rumusan atau

delictbestandeel maka penilaian baru bersifat normatif. Sedangkan menurut teori

dualistis, tidak ada pengecualian penilaian secara normatif pada bentuk-bentuk

kesalahan.

Tidak dipidananya pembuat merupakan pengecualian, yaitu apabila terdapat

alasan pemaaf dan alasan pembenar, baik menurut hukum positif maupun hukum

Islam tidak ada pertentangan.17 Atas dasar pemikiran ini, dalam teori monistis

dikenal dengan istilah dasar-dasar strafuitsluitingsgronden18 atau peniadaan pidana.

Dengan dipenuhinya seluruh rumusan unsur tindak pidana mengakibatkan

15Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Cet; I, Jakarta: Prenamedia
Group, 2016), h. 40.

16Penilaian bersifat normatif adalah kesalahan bukan dilihat melihat secara faktual keadaan psychis
pembuat, tetapi dalam menentukan kesalahan dilakukan penilaian dengan cara meneliti ciri-ciri perilaku atau
kelakuan pembuat.

17Topo Santoso, Asas-Asas Hukum, h. 142-143.
18Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Cet;

III, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 391.
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dipidananya pembuat, dikecualikan apabila dapat dibuktikan adanya dasar-dasar

peniadaan pidana yang mengakibatkan pembuat tidak dipidana. Ini merupakan teori

yang mendasar dari teori monisitis, karena kesalahan sebagai unsur tindak pidana

pidana termasuk pula di dalamnya terdapat kesalahan sebagai unsur

pertanggungjawaban pidana.

Seperti sudah dibahas di atas, hukum Islam yang merupakan norma-norma

dasar belaka dan karakteristik hukum Islam sendiri yang bersifat dinamis, dapat

kompatibel dengan penemuan-penemuan modern atau kontemporer mengenai ilmu

medis sehingga aksesibel mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai

dasar strafluitinggronden yang dimaksud ilmu hukum pidana civil law. Dalam hal

rumusan tindak pidana atau delictbestandeel, sudah penulis bahas diatas bahwa

hakikat kesalahan dalam arti sempit yaitu kesengajaan dan kealpaan tidak ada

pertentangan didalamnya. Sedangkan hakikat kesahalan dalam arti sempit menurut

teori dualistis adalah pemisahan secara tegas dari unsur tindak pidana yang bertujuan

untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana, sehingga dapat dimengerti oleh

masyarakat luas sebagaimana diungkapkan oleh Paul H. Robinson,
“to be effectife, the rules of conduct must be simple, based on objective
criteria with easily communicable and comprhensible standars.”19

Kesalahan hanya unsur dari pertanggungjawaban pidana. Secara filosofis

kesalahan dalam arti sempit menurut ketiga teori tersebut tidak ada pertentangan,

hanya saja dilihat dari sudut pembuktian, maka teori dualistis dipandang sebagai

teori yang sitematis dan praktis pada taraf implementasi, pertama, memudahkan

penuntut umum segi pembuktian. Penuntut umum diwajibkan membuktikan seluruh

unsur dari delictbestandeel20 yaitu hanya membuktikan unsur objektif saja. Logisnya

19Lukman Hakim, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13, no. 1 (2019), h. 7.

20Bagian inti delik (delicts bestandelen) adalah kata, frasa atau kalimat yang secara tegas tercantum
dalam rumusan delik. Sedangkan unsur delik (delict elementen) termasuk yang tidak tercantum dalam
rumusan delik.
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adalah jika tidak terbukti tindak pidana maka penuntut umum tidak perlu

membuktikan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Sistematika lain yang rasional dari teori dualistis adalah meski bentuk-bentuk

kesalahan dalam arti sempit bersifat psychologis, bentuk-bentuk kesalahan tidak

termasuk unsur tindak pidana. Sehingga jika tidak terbuktinya bentuk-bentuk

kesalahan, tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan pelaku, dan pelaku

dijatuhi putusan onslag van alle rechtsvervolging atau putusan lepas dari tuntutan

hukum.

C. Implikasi Teori Dualistis dan Monistis Pada KUHAP

1. Monistis

Teori monistis atau biasa disebut daad-strafrecht, berorientasi hanya pada

perbuatan. Sehingga kesalahan dalam teori dualistis yaitu kesalahan dalam arti

sempit atau bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan tercantum

secara ekspresif verbis dalam delictbestandeel. Hal tersebut tentu mempengaruhi

sifat melawan hukum yang telah terbukti dari delictbestandeel, juga mempengaruhi

pada taraf penjatuhan putusan oleh hakim (KUHAP).

Tidak terbuktinya bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan

menurut teori monistis yang mencantumkan secara ekspresif verbis dalam

delictbestandeel mengakitbatkan tidak terbuktinya tindak pidana. Tidak terbuktinya

tindak pidana karena tidak terbuktinya bentuk-bentuk kesalahan menyebabkan

putusan yang harus dijatuhkan oleh hakim adalah putusan bebas atau vrijwaring

2. Dualistis

Teori dualistis atau biasa disebut daad-daderstrafrecht, berorientasi tidak

hanya pada perbuatan tetapi juga pada pembuatnya atau pelakunya. Proporsionalitas

pada teori dualistis merupakan jawaban dari kekurangan-kekurangan pada teori

monistis, sehingga teori dualistis dapat dikatakan sebagai teori modern yang



69

menyerap nilai-nilai dari common law seperti perkataan mens rea dan actus reus

juga teori hukum pidana Jerman yaitu, wesenchau. Pada akhirnya, teori dualistis jika

dikaji memiliki nilai praktis (pada taraf pembuktian), juga filosofis dari sudut

konstruksi delictbestandeel dan putusan hakim.

Dikatakan praktis, karena tidak tercantumnya bentuk-bentuk kesalahan secara

ekspresif verbis dalam delictbestandeel memudahkan penuntut umum karena

penuntut umum hanya berkewajiban membuktikan unsur objektif. Tidak terbuktinya

unsur objektif maka penuntut umum tidak perlu pula membuktikan bentuk-bentuk

kesalahan. Dikatakan secara filosofis karena tidak terbuktinya bentuk-bentuk

kesalahan yang tidak tercantum dalam delictbestandeel tidak menyebabkan hapusnya

sifat melawan hukum atau hapusnya tindak pidana yang telah terbukti meski pelaku

di beri putusan lepas atau onslag van alle rechtsvervolging. Secara rasional dan

filosofis, putusan paling ringan adalah putusan bebas. Upaya hukum pada putusan

bebas adalah langsung kasasi, sedangkan upaya hukum pada putusan lepas adalah

banding terlebih dahulu baru kasasi. Dikatakan putusan bebas lebih ringan dibanding

putusan lepas adalah karena putusan bebas tidak terbukti tindak pidana atau

perbuatan pelaku tidak bersifat wedderechtelijk, sedangkan putusan lepas, perbuatan

pelaku terbukti bersifat wedderechtelijk atau terbukti melakukan tindak pidana tetapi

bentuk-bentuk kesalahan atau pengecualian dapat berupa alas an pemaaf ataupun

alasan pembenar tidak terbukti.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan sebagai berikut;

Pada dasarnya baik teori monistis, dualistis dan pidana Islam tidak ada

pertentangan secara prinsipil. Hakikat teori monistis mengenai dicantumkannya

bentuk-bentuk kesalahan sebagai unsur objektif atau unsur tindak pidana

mengandung pemahaman yang filosofis dan rasional dan tidak ada suatu

pertentangan menurut kaidah-kaidah atau sumber hukum Islam. Hakikat bentuk-

bentuk kesalahan yang hanya sebagai unsur subjektif atau unsur

pertanggungjawaban pidana menurut teori dualistis pun tidak ada pertentangan

dengan antara teori monistis dan hukum Islam. Secara filosofis pemisahan bentuk-

bentuk kesalahan dari unsur tindak pidana memiliki arti yang praktis dalam

implementasinya pada proses peradilan, sehingga memudahkan penuntut umum

pada taraf pembuktian untuk membuktikan kesalahan pelaku. sehingga penuntut

umum tidak perlu membuktikan seluruh unsur kesalahan jika tidak terbukti unsur

tindak pidana dari delictbestandeel. Dalam hal putusan oleh hakim dan

implementasinya pada KUHAP, terdapat penyimpangan oleh teori monistis pada

saat tidak terbuktinya unsur bentuk-bentuk kesalahan tetapi terbukti unsur tindak

pidana, karena sifat melawan hukum suatu perbuatan yang telah ditentukan oleh

undang-undang menjadi hilang atau hapus jika tidak terbukti unsur kesahalan,

sebagai unsur tindak pidana. Hal diatas dijawab oleh teori dualistis, bahwa secara

filosofis, tidak terbuktinya bentuk-bentuk kesalahan tidak menyebabkan hapusnya

perbuatan yang bersifat melawan hukum meski terdakwa diberi putusan onslag van

alle rechtsvervolging atau putusan lepas.
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B. Implikasi

1. Dalam implementasi rumusan Pasal KUHP Indonesia unsur subjektif dari

varian kealpaan masih tercantum secara eksplisit dalam rumusan Pasal KUHP

Indonesia. Padahal seyogianya bahwa KUHP Indonesia menganut teori

dualistis seperti yang dikatakan oleh Prof. Eddy O.S Hiariej saat menjadi saksi

ahli dalam sidang jessica vs mirna mengenai kasus kopi sianida pada tahun

2016 pada PN Jakarta Pusat.

2. Perlu bagi pembentuk undang-undang memperhatikan unsur-unsur yang perlu

dicantumkan dalam Pasal KUHP, karena tercantum atau tidak tercantumnya

unsur subjektif pada delictbestandeel berakibat pada taraf pembuktian, putusan

hingga upaya hukum yang memiliki implikasi untung-rugi baik dari sudut

penuntut umum maupun terdakwa.

3. Menurut Abdoerraoef dalam bukunya Alquran dan Ilmu hukum, bahwa Hukum

Islam tidak menolak doktrin dari para ahli hukum Eropa atau barat. Sehingga

dari hasil penilitan pada skripsi ini, tidak ada pertentangan dari kaidah dan

sumber hukum Islam terhadap hakikat teori monistis klasik maupun teori

dualistis modern. Sehingga hukum Islam patut sebagai norma dasar untuk

pembentukan KUHP Indonesia kedepan.
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