
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Agama Islam, yang merupakan agama mayoritas yang dianut oleh bangsa 

Indonesia adalah agama yang menyerukan manusia untuk menyerahkan diri hanya 

kepada Allah, dengan disertai amal saleh serta sikap tegar dan penuh percaya diri, dan 

tunduk dengan ikhlas hanya kepada Allah semata. Agama Islam adalah agama yang 

menyerukan manusia untuk mematuhi segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah 

dan rasulnya, termasuk di dalamnya ketetapan tentang hukum Allah. Sebagaimana 

tercantum dalam Al Qur’an  surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi :  

                                         

                  

 Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu 

ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan 

Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah 

sesat, sesat yang nyata.  

 

Umat Islam harus berani membela dan menegakkan setiap kebenaran 

Hukum Islam berdasarkan keyakinan kepada Allah. Islam telah menunjukkan 

dengan jelas mana yang hak dan mana yang bathil. 

Akan tetapi tidak sedikit pula manusia yang lupa akan menegakkan yang 

hak dan malah berbuat kebathilan. Bukti banyaknya perbuatan kebathilan yang 
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dilakukan manusia adalah maraknya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan 

yang berlaku, salah satunya adalah pelanggaran terhadap hukum pidana 

khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. 

Salah satu jenis pembunuhan yang marak terjadi sekarang ini adalah 

pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang 

dilakukan dengan direncanakan terlebih dulu. 

 Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai tindak pidana 

pembunuhan. Dalam hukum Islam pembunuhan berencana termasuk dalam 

kategori pembunuhan sengaja, karena dalam hukum Islam tidak memandang 

apakah tindak pidana pembunuhan itu direncanakan lebih dulu atau tidak, yang 

terpenting dalam pembunuhan itu terdapat niat untuk membunuh dari pelaku.
 1

 

 Mengenai masalah tindak pidana pembunuhan, dalam hukum Islam diatur 

dalam Al- Qur’an surat Al-baqarah ayat 178 : 

                                       

                                 

                        

 Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang 

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa 

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. Barangsiapa 

yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 

 

                                                 

 
1
  Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani . 2013. Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah. 

Bandung. Penerbit Pustaka Setia. Hal. 274.  
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 Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah mewajibkan kepada umatnya untuk 

melaksanakan hukum qishas dan diyat berkenaan dengan pembunuhan. 

Pengertian qishash adalah mengambil pembalasan yang sama. Sedangkan diyat 

adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak 

pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau 

walinya sebagai ganti rugi.
2
 

 Sesuai dengan ajaran Islam bahwa umat Islam harus menjalankan semua 

perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, namun demikian di Indonesia 

hukum Islam belum ditegakkan, khususnya hukum yang berkenaan dengan 

masalah tindak pidana pembunuhan. 

Untuk saat ini masalah tindak pidana pembunuhan berencana dalam 

hukum positif (hukum yang berlaku) diatur dalam pasal 340 KUHP yaitu “Barang 

siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, 

diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 

tahun”.  

 Meskipun terdapat perbedaan mengenai aturan hukumnya, tetapi hukum 

Islam dan hukum positif mempunyai tujuan yang sama, yaitu terciptanya 

masyarakat yang sejahtera, tertib, aman dan tentram. Untuk itu sangat masuk akal 

jika sekiranya hukum Islam menjadi bagian dari hukum positif demi terciptanya 

tujuan bersama tersebut. Dan untuk menambah kajian ilmu dalam hukum positif. 

                                                 

 
2
 Ibid. 
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 Dalam hukum positif mengenal adanya asas legalitas yang artinya, tidak 

ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada aturan hukum yang 

mengaturnya
3
. Dengan demikian penulis mengharapkan adanya pengaturan 

hukum secara sah dan tertulis mengenai konstruksi hukum tindak pidana 

pembunuhan berencana menurut hukum Islam agar aturan tersebut bisa 

diterapkan. 

 Atas dasar pemikiran inilah maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah 

judul skripsi yaitu “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum 

Positif Dan Hukum Islam” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis 

merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam 

perspektif hukum positif ? 

2. Bagaimana konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam 

perspektif hukum Islam ? 

3. Bagaimana perbandingan konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan 

berencana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis maka tujuan yang 

ingin dicapai adalah :  

                                                 
 

3
 Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana . Jakarta. Penerbit  Rajawali Pers. Hal. 12 
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1. Untuk mengetahui konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana 

dalam perspektif hukum positif  

2. Untuk mengetahui konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana 

dalam perspektif hukum Islam 

3. Untuk mengetahui perbandingan konstruksi hukum tindak pidana 

pembunuhan berencana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam 

 

D. Manfaat penelitian 

 Dengan diadakannya penelitian ini maka akan didapatkan beberapa 

manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, para praktisi dan juga bagi masyarakat 

umum. Adapun manfaat yang didapat adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan akan memberikan sebuah wawasan dan sudut 

pandang yang baru bagi perkembangan teori-teori hukum pidana yang berkaitan 

dengan tindak pidana pembunuhan demi untuk perkembangan ilmu hukum yang 

dinamis. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi para praktisi hukum 

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap praktisi-praktisi hukum mengenai tindak pidana pembunuhan 

berencana baik dari pemahaman hukum positif maupun hukum Islam. 
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b) Bagi Pemerintah 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana 

pembunuhan berencana dengan memasukkan aturan dalam hukum Islam. 

c) Bagi Mahasiswa 

 Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan menambah wawasan 

serta keilmuan bagi para mahasiswa fakultas hukum khususnya Mahasiswa yang 

mengambil jurusan hukum Islam. 

 

E. Metode Penulisan 

1. Metode pendekatan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam 

masyarakat. Memandang hukum positif sebagai hukum formil yang berasal dari 

perundang-undangan dan hukum Islam sebagai hukum materiil yang berasal dari 

norma agama. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam 

sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini bahan hukum primer penulis yaitu 

yang pertama untuk bahan hukum positif yaitu  KUHP yang berlaku menurut 

UU no. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 

1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang  Peraturan Hukum Pidana Untuk 
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Seluruh Wilayah Republik Indonesia
4
. Yang kedua untuk bahan hukum Islam   

yaitu Al-Qur’an dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Al-Hadits dan 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia, serta kitab-kitab Fiqih dan 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
5
 

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer, dan dalam penelitian ini bahan hukum sekunder penulis adalah  tafsir 

Al Qur’an dan Hadits, Penjelasan KUHP, serta karya ilmiah, buku-buku  dan 

artikel terkait tindak pidana pembunuhan. 

c) Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah kamus hukum, 

ensiklopedia, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Teknik pengumpulan bahan hukum 

 Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis adalah : 

Penelusuran Pustaka (Library Research). 

 Penelusuran Pustaka yang akan dilakukan penulis adalah pengkajian 

informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari media cetak dan media 

elektonik dan dipublikasikan secara luas serta diterbitkan dalam penulisan. 

4. Teknik analisa bahan hukum  

 Teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

                                                 

 
4
 Sejarah KUHP. http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/, diakses tanggal  14 Maret 

2015 

 
5
 Mohammad Daud Ali. 2012. Hukum Islam. Cet.18.  Jakata. Penerbit Raja Grafindo 

Persada. Hal. 78.   
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a) Analisa isi (content analysis) yaitu analisis terhadap bunyi doktrin atau fiqih 

mengenai konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam 

perspektif hukum positif dan hukum Islam. 

b) Analisa perbandingan (comparative analysis) yaitu penulis membandingkan 

persamaan dan perbedaan konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan 

berencana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.  

c) Analisa Deduktif (deduktif analysis) yaitu menarik analisis dari kesimpulan 

yang bersifat umum kepada analisis dari kesimpulan yang bersifat khusus.  

 

F. Sistimatika Pembahasan 

Sistimatika pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini tergambar secara global pola dasar dalam pembahasan, yang 

didalamnya memuat, latar belakang, rumusan masalah. Tujuan pembahasan, 

kegunaan pembahasan, metode penelitian dan sistimatika pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori secara umum yang didalamnya akan 

diuraikan mengenai pembunuhan berencana yang akan di komparasikan 

antara hukum positif dan hukum Islam  

BAB III. PEMBAHASAN 

Bab ini berfungsi sebagai bahasan yang didalamnya memuat tentang 

pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yang telah diajukan yaitu: 

mengenai konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana yang 
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ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta perbandingan 

keduanya. 

BAB IV. PENUTUP 

Sebagai bab yang terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran 

dari keseluruhan penulisan tugas akhir ini. 

 


