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ABSTRAK 

 
Belakangan ini, banyak tindakan kriminal yang tidak mendapatkan hukuman setimpal. Fiqh 
jinayah, hukum belum mampu memberi solusi terbaik terhadap tindakan kriminal tersebut. 
Tulisan ini ingin memfokuskan pada konsep hukum pidana dalam Al-Qur’an, sebagai konsep 
universal bagi kemaslahatan umat manusia. Konsep hukum pidana Islam dijadikan pijakan 
hukum mengatasi berbagai kejahatan kemanusiaan. Hukum berfungsi membimbing kelakuan 
perorangan, hubungannya dengan orang lain serta tindakannya dalam masyarakat Islam atau 
di luarnya. Metode tematik dipilih sebagai pisau analisis untuk mengkaji masalah tersebut.  

 
Kata Kunci: Fiqih Jinayat, Pidana Islam, Kasus Kriminal, Konsep Hukum Universal. 

 

Pendahuluan 

Salah satu kandungan Al-Qur’an adalah hukum, banyak ayat tentang hukum. Al-

Gazhali dan Ibnul Arabi menghitung ada sekitar 500 ayat dari Al-Qur’an berbicara 

mengenai hukum1. Para ulama pun memberikan perhatian khusus terhadap ayat-ayat 

ahkam yang ditulis dalam berbagai macam kitab-kitab ahkam. 

Al-Qur’an mengandung tiga macam perbuatan yang dibebankan Allah kepada 

hamba-Nya. Pertama, peraturan interaksi (muamalah) Allah dengan hamba-Nya, 

seperti: ibadah-ibadah yang tidak sah, kecuali dengan adanya niat, seperti ibadah 

mahdhah (sholat, puasa, juga ibadah dengan materi dan sosial, seperti: zakat, juga 

ibadah fisik dan sosial (badaniah ijtimaiyyah), yaitu haji, semua jenis ibadah ini 

dipandang sebagai dasar pondasi Islam setelah iman.2 

Kedua, peraturan interaksi (muâmalâh), hamba dengan sesama hambanya atau 

manusia dengan manusia lainnya. Selain itu: (1) peraturan jaminan kegiatan dakwah-

jihad, (2) peraturan pembentukan rumah tangga, berhubungan dengan aturan 

pernikahan, perceraian, keturunan, hak waris (perdata Islam)dan lain-lain, (3) 

muâmalah yang mengatur hubungan jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain, (4) aturan 

yang menjelaskan sanksi hukum terhadap kejahatan (sanksi pidana) seperti qishas dan 

hudud.3 

                                                           
1 Muhammad Adib Soleh, Tafsir Nushus Jilid I Cet IV, (Baerut: Maktabah Islamiah, 1993), h.53 
2Muhammad Khudhari Beik, Tarikh Tasyri’ Islami Cet I, (Jakarta: Dar Kutub Islamiah, 2007), h.27 
3Lihat Muhammad Khudhari Biek, Ibid, h. 27 



2 
 

Al-Qur’an turun membawa pesan perbaikan, menuntun ke jalan yang lurus, 

jalan yang aman dan damai, jalan yang memusatkan perhatian terhadap terealisasinya 

kebenaran dan keadilan, jalan perbuatan yang produktif, jalan tinggi dan mulia 

menuju kehidupan yang baik. Semua itu diikat dalam spirit keberanian dalam 

kebenaran dan berkorban melakukan perbaikan dan pembenahan.4 

Ada tiga macam hukum dalam al-Qur`an: Pertama, al-ahkam al-i’tiqodiyyah, 

yaitu; segala hal yang berkaitan dengan apa saja yang wajib diyakini oleh seorang 

mukallaf tentang Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kita-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari 

akhir. Kedua; Hukum akhlak (al-ahkam al-khuluqiyyah), segala yang berkaitan dengan 

saifat-sifat mulia yang wajib atas mukallaf untuk menghiasi diri dengannya dan sifat-

sifat jelek yang wajib dijauhi oleh mukallaf. Ketiga; Al-ahkam-al-amaliyah, segala 

sesuatu yang timbul dari seorang mukallaf seperti perkataannya, perbuatannya, akad 

transaksinya dan dan tingkah laku lainnya.5 

Hukum praktis (amaliah) dalam Al-Qur’an ada dua macam: Pertama, ahkam al-

Ibadah, seperti: shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan lain-lainnya. Tujuannya 

untuk mengatur hubungan insan dengan Tuhan-Nya. Kedua, Ahkam al-muâmalat, 

seperti: transaksi jual beli, sanksi-sanksi, pidana-pidana dan tingkah laku lainnya. 

Tujuannya untuk mengatur hubungan insan-insan dewasa dengan insan lainnya baik 

di tingkat individu atau kelompok6 
 

Validitas Al-Qur’an sebagai sumber hukum 

Validitas Al-Qur’an sebagai sumber hukum tumbuh dari keyakinan dan 

kepercayaan terhadapnya bahwa ia datang dari Allah SWT, sampai kepada kita 

dengan cara mutawatir (secara berantai, tidak terputus, melalui jalur yang banyak), 

secara rasional.7 Untuk menjelaskan hal itu, penulis menyebut hal-hal berikut. 

Pertama, Al-Qur’an diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW, sampai 

kepadanya dengan cara mutawatir, sehingga menguatkan bahwa Al-Qur’an datang 

dari Allah SWT dan tidak ada sesuatupun darinya yang terganti atau terubah. Allah 

menjamin untuk menjaganya. Kondisi itu tidak terjadi pada kitab-kitab suci langit 

lainnya yang datang terlebih dahulu. 

                                                           
4Mahmud Syaltut, Min Tawjîhat al-Islam  Cet III, (t.tp: Dar Qalam,t.th), h.282 
5Abd Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh Cet XII,(Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h.32 
6Abd Wahab khalaf, Ibid, h. 32 
7Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih Responsibilitas Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.54 
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Kedua, adanya kesahihan penisbatan Al-Qur’an kepada Allah SWT, juga 

diperkuat oleh dalil rasio yang kuat. Yaitu, jika Al-Qur’an itu datang bukan dari Allah 

niscaya akan didapati banyak perbedaan dan kesimpangsiuran di dalamnya. Juga, 

umat Islam telah menerimanya secara sepakat dan meng-hadapi orang-orang yang 

menentangnya atau menuduhnya telah berbohong.8 

Ketiga, Al-Qur’an adalah mukjizat Islam yang terus lestari sepanjang masa, 

baik lafalnya maupun redaksionalnya. Serta mengandung mukjizat pula dalam 

subtansinya, dan tantangannya terhadap manusia untuk menghadirkan Al-Qur’an 

yang sejenisnya, atau sepenuh surat yang sama atau pula satu surat yang sama. 

Keempat, adanya kepastian secara yakin akan keberadaan Al-Qur’an, dan ia 

adalah akhir kitab Allah SWT. Al-Qur’an kitab suci yang paling lengkap dan paling 

sempurna, maka mengambil ajaran yang terdapat di dalamnya, baik akidah, ibadah, 

akhlak, dan etika adalah kewajiban yang harus dituruti. Dan, iman serta Islam tidak 

dapat berdiri tanpa Al-Qur’an.9 
 

Tujuan-Tujuan Umum Al-Qur’an 

1. Mengeluarkan Manusia Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Allah berfirman dalam Al-

Qur’an Ibrahim, [14]:1, berbunyi: 

 
ِط  ًَٰ ِصَشَٰ ٌِ َسثِِّهۡى ئِنَ ِذ ئِنًَ ٱنُُّىِس ثِاِۡر ًََٰ ٍَ ٱنظُّهُ َك نِزُۡخِشَج ٱنَُّبَس ِي ُۡ هُ ئِنَ ٌت أَََزۡنََُٰ آنۚش ِكزََٰ

ُِذ  ًِ  ٱۡنَعِزَِز ٱۡنَح
 

“Alif laam raa. (ini adalah) Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu 
mengeluarkan manusia dari gelap-gulita kepada cahaya terang-benderang dengan Tuhan 
mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”. 

 
Makna ayat ini menurut para mufassir bahwa: “Maksudnya mengeluarkan 

manusia dengan kitab suci, yaitu Al-Qur’an al- Karim dari kegelapan, yaitu kegelapan 

kekafiran, kesesatan, dan kebodohan, menuju cahaya keimanan dan ilmu 

pengetahuan karena kekufuran sama dengan kegelapan dan Islam sama dengan 

cahaya”. Ada juga yang mengatakan, untuk mengeluarkan mereka dari keraguan, 

kebingungan, dan kesesatan, menuju keyakinan, ketenangan, dan hidayah, yaitu 

                                                           
8Ali Abdul Halim Mahmud, Op Cit, hh. 54-55 
9Ali Abdul Halim Mahmud, Op Cit, h. 55 
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dengan Al-Qur’an. Selain itu, ada yang mengatakan, untuk mengeluarkan mereka 

dengan Al-Qur’an dari bid’ah menuju Sunnah.10 

2. Menunjukkan Manusia Menuju Jalan Yang Paling Lurus dan Baik. Dengan Al-Qur’an 

Allah memberikan hidayah menuju agama syari’at yang shahih atau jalan yang 

lurus  dan adil. Jalan yang dimaksud tauhid kepada Allah SWT, serta beriman 

kepada-Nya, dengan kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Malaikat-Nya, hari akhirat, 

dan qadar baik dan buruknya. Allah berfirman dalam al-Qur’an Al-Isra [17]:9 

berbunyi:  
 

 ٌَّ ِذ أَ هَِحَٰ ٌَ ٱنصََّٰ هُى ًَ ٍَ ََۡع ٍَ ٱنَِّزَ ۡإِيُُِ ًُ ُش ٱۡن ٍَ أَۡلَىُو َوَُجَشِّ ٌَ ََۡهِذٌ نِهَّزٍِ ِه َزا ٱۡنمُۡشَءا ٌَّ هََٰ نَهُۡى أَۡجٗشا  ئِ

 َكجُِٗشا 
 

“Sesungguhnya Al Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan 
memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu´min yang mengerjakan amal saleh bahwa 
bagi mereka ada pahala yang besar”. 

 
3. Memberi Kabar Gembira Kepada Kaum Mukminin dan Memberi Peringatan 

Kepada Golongan Kafir. Tujuan al-Qur`an diturunkan adalah mendorong manusia 

beriman dan beramal shaleh, serta memberi peringatan akan akibat kekafiran dan 

buruknya balasan di akhirat. Allah berfirman tentang Al-Qur’an Al-Isra [17]: 9-10 

berbunyi:  

 

 ٌَّ ِذ أَ هَِحَٰ ٌَ ٱنصََّٰ هُى ًَ ٍَ ََۡع ٍَ ٱنَِّزَ ۡإِيُُِ ًُ ُش ٱۡن ٍَ أَۡلَىُو َوَُجَشِّ ٌَ ََۡهِذٌ نِهَّزٍِ ِه َزا ٱۡنمُۡشَءا ٌَّ هََٰ نَهُۡى أَۡجٗشا  ئِ

ب  .َكجُِٗشا  ًٗ ٌَ ثِٱۡۡلِٓخَشِح أَۡعزَۡذََب نَهُۡى َعَزاثًب أَنُِ ٍَ ََل َُۡإِيُُى ٌَّ ٱنَِّزَ  َوأَ

 

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan 
memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu´min yang mengerjakan amal saleh bahwa 
bagi mereka ada pahala yang besar dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman 
kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.”  

 
4. Menyembuhkan Hati Manusia dan Sebagai Rahmat, Allah berfirman dalam Al-

Qur’an Al-Isra’ [17]: 82 berbunyi: 

 

ٍَ ئَِلَّ َخَسبٗسا  ُ ًِ هِ
ٍَ َوََل ََِزَُذ ٱنظََّٰ ۡإِيُُِ ًُ ٞخ نِّۡه ًَ ٌِ َيب هَُى ِشفَبٞٓء َوَسۡح ٍَ ٱۡنمُۡشَءا ُل ِي  َوََُُزِّ

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain 
kerugian.   

                                                           
10

Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih Responsibilitas Cet I, ... , ... h.62 
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Menurut para mufassir bahwa term min dalam ayat “minal Qur’an” untuk 

menunjukkan jenis bukan bagian, karena seluruh Al-Qur’an adalah penyembuh dan 

rahmat bagi kaum mukminin. Al-Qur’an membuka penutup hati, menyembuhkannya 

dari penyakit kebodohan, dan menyiapkannya agar dapat menerima petunjuk-

petunjuk keimanan. Selain itu, al-Qur’an menyembuhkan: (1) penyakit hati adalah  

akidah yang bathil, yaitu akidah yang salah tentang Allah, malaikat-Nya, rasul-rasul-

Nya, hari akhirat, serta qadha dan qadar. Tentu kesalahan dalam i’tikad ini akan 

membuat hati sakit, gelisah dan bingung. (2) akhlak tercela adalah penyakit yang 

dihasilkan oleh kerusakan hati, yaitu perbuatan buruk yang keluar dari hati orang 

yang sakit itu. Perbuatan buruk itu adalah seluruh perbuatan yang mengganggu 

manusia atau orang lain, membuat kerusakan bagi dirinya sendiri atau orang lain. 

Perbuatan seperti itu diharamkan Allah dan dibenci-Nya dan memberikan hukuman 

duniawi bagi orang-orang yang melakukannya, seperti hudud, qishash, atau juga 

hukuman ukhrawi.11 

 
5. Memberi Nasihat dan Ibrah. Pemberian nasihat adalah peringatan yang diikuti pula 

oleh penimbulan rasa takut. Ibrah adalah mengambil i’tibaratau pelajaran dari 

pengalaman yang telah lalu, yaitu pengetahuan yang dihasilkan dari melihat apa 

yang disaksikan terhadap apa yang belum disaksikan. Allah berfirman dalam al-

Qur’an An-Nur [24]:44 berbunyi:  

 

ِش  ُْونٍِ ٱۡۡلَۡثَصَٰ نَِك نَِعۡجَشٗح ۡلِّ ٌَّ فٍِ َرَٰ َم َوٱنَُّهَبَسۚ ئِ ُۡ ُ ٱنَّ  َُمَهُِّت ٱَّللَّ
 

Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 
pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan.  

 
6. Nasihat dan ibrah adalah dua kata yang berdekatan maknanya dan keduanya 

untuk kebaikan manusia dan bagian dari tujuan Al-Qur’an. Ibrah maknanya 

berpikir, mengingat, dan nasihat bagi orang-orang yang berakal saat mereka 

meneliti dan memperhatikan kisah-kisah yang disampaikan Al-Qur’an. Allah 

berfirman dalam Al-Qur’an Yusuf [12]:111 berbunyi:  

 

ُْونٍِ ٱۡۡلَنۡ  ٌَ فٍِ لََصِصِهۡى ِعۡجَشٞح ۡلِّ ٍَ نَمَۡذ َكب ُۡ ِكٍ رَۡصِذََك ٱنَِّزٌ ثَ ٌَ َحِذَٗثب َُۡفزََشيَٰ َونََٰ ِتِۗ َيب َكب جََٰ

 ٌَ ٗخ نِّمَۡىٖو َُۡإِيُُى ًَ ٖء َوهُٗذي َوَسۡح ٍۡ ِه َورَۡفِصَُم ُكمِّ َش َۡ  َََذ

                                                           
11

Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih Responsibilitas Cet I, ... , ... h.63 
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“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang 
mempunyai akal. Al Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan 
(kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan 
rahmat bagi kaum yang beriman”.  
 
 

Kesempurnaan Syariat Islam 

Ketika responsibilitas tumbuh secara sempurna dari syariat maka perasan 

responsibilitas tentu lebih dalam dan lebih kuat.  Konsekwensi dari responsibilitas ini, 

dalam segi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, akan dilakukan dengan 

senang hati dan dengan mudah dilaksanakan. Syari’at Islam telah disempurnakan 

Allah SWT. Karena, ia adalah syari’at paling terakhir yang diturunkan ke muka bumi. 

Dan setelahnya, tidak akan ada syariat lain yang dapat mengisi kekurangan atau 

kelemahannya.12 

Ulama bahasa Arab dan bahasa al-Quran mengatakan, sempurnanya sesuatu 

apabila tercapainya tujuan darinya. Dan, orang yang sempurna adalah orang-orang 

yang dapat mencapai tujuannya. Maka sempurnanya syariat adalah tercapainya 

tujuan diturunkannya syariat.13 

Tujuan syari’at yang dimaksud antara lain: manusia yang diberikan kemuliaan 

dan kelebihan atas sekalian makhluk Allah yang hidup sesuai dengan kemuliaan yang 

diberikan Allah itu. Para ulama mengatakan tujuan dan maqasid syariah, sebagai 

berikut: 

a. Memelihara jiwa manusia, agar tidak dirampas dan tidak diberikan beban kecuali 

sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah SWT. 

b. Memlihara agama,yaitu menyembah Allah sesuai dengan apa yang 

disyariatkannya. Tidak ada paksaan dalam beragama. 

c. Memelihara akal, dengan mengharamkan seluruh yang mengganggu atau 

menghilangkan akal itu, seperti khamar atau minuman keras yang menyebabkan 

hilangnya akal sementara atau seterusnya. 

d. Memelihara keturunan dan jenis manusia, dengan mengharamkan perzinaan, 

homoseksual, dan sebagainya, karena zina membawa kepada tercampurnya nasab 

dan menyebabkan seorang bapak tidak mengakui anak-anaknya. Dengan 

demikian, hal itu akan menyebabkan terputusnya nasab manusia. 

                                                           
12

Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih Responsibilitas Cet I, ...  h.39 
13

Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih Responsibilitas Cet I, ...  h.39 
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e. Menjaga harta, dengan mengharamkan mencari mata pencaharian dari usaha yang 

haram, memberikan hukuman bagi orang yang mencuri atau merampas harta 

orang lain, serta memberikan batasan kemana harta itu akan dibelanjakan.14 

Kelima tujuan tersebut, ada pada semua agama Allah di bumi, sebelum 

mengalami pemalsuan dalam syari’at Islam secara rinci. Kelimanya dapat 

mewujudkan bagi kemaslahatan ummat, di dunia dan di akhirat.  

 

Karakteristik Hukum Islam 

Hukum Islam memiliki ciri khas dengan tiga karakter dengan ketentuan yang 

tidak berubah-ubah, antara lain:  

1. Takamul (utuh) yaitu “lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka 

pandangan hidup”. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang 

berbeda-beda dalam suatu kesatuan. Karenanya hukum Islam tidak menghendaki 

pertentangan antara ushul dengan furu’, satu sama lain saling melengkapi, saling 

menguatkan. Hukum Islam bersifat syumul yang dapat melayani golongan yang 

tetap bertahan pada apa yang usang dan dapat melayani golongan yang 

menginginkan pembaharuan, melayani ahli naqal dan ahli aqal, melayani ahlul 

kitab, ahlu ra’yi dan qiyas dan mampu berasimilasi dengan segala bentuk 

masyarakat serta tingkat kecerdasannya. 

2. Wasathiyah (harmoni), yang menempuh jalan tengah, jalan yang imbang tidak 

terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak terlalu berat ke kiri 

terlalu mementingkan kebendaan. Inilah teori wasathiyah, menyelaraskan antara 

kenyataan dan fakta dengan cita-cita ideal. 

3. Harakah (dinamis). Hukum Islam memiliki kemampuan bergerak dan berkembang, 

daya hidup, membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum 

Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada 

kemanusiaan sejumlah hukum positif yang dipergunakan untuk segenap masa dan 

tempat. Teori takamul, wasathiyah dan harakah itu yang menjiwai sejarah 

perkembangan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan masyarakat.15 

Abd Qadir Audah (w.1954) mengatakan dengan redaksi sedikit berbeda, 

setidaknya ciri khas yang asasi hukum Islam ada tiga, yaitu: 

                                                           
14Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih Responsibilitas Cet I, ...  h.39-40 
15Hasbi Ash Shiddiqi, Falsafah hukum islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) 
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1. Sempurna (al-Kamal), maksudnya syari’at Islam lengkap dengan sesuatu yang 

dibutuhkan seperti kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan teori-teori. Demikian pula 

syariat Islam kaya dengan berbagai prinsip dan teori yang menjamin semua 

kebutuhan masyarakat baik sekarang ataupun nanti. 

2. Unggul (al-Sumuw), maksudnya adalah syariat islam mempunyai kaidah-kaidah dan 

teori-teori yang selalu lebih unggul dari tingkat rata-rata masyarakat. Dan dalam 

syariat islam terdapat pelbagai prinsip dan teori yang memelihara keunggulan 

yang tinggi setiap kali tarap masyarakat meningkat. 

3. Langgeng (al-Dawam), maksudnya ialah syariat islam tetap stabil, maka seluruh 

nash syariat islam tidak mengalami penyelewengan dan penggantian sepanjang 

masa, karena itu ia selalu relevan pada setiap waktu dan tempat.16 
 

Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Islam 

1. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam. Asas ini biasanya tercermin dari 

ungkapan bahasa Latin: Nullum Deliktum Nulla poena sine praevia lege poenali 

(tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini suatu 

jaminan dasar kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang 

dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan 

kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin kemauan individu 

dengan informasi yang boleh dan tidak boleh.  

Berdasarkan asas ini, tiada satu perbuatan pun boleh dianggap melanggar 

hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas dalam hukum pidana dan 

selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya 

pada orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai 

tindak pidana.17 Asas legalitas dalam Islam bukan pada akal manusia, tetapi 

ketentuan Tuhan. Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-

kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. 

Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qishas dan diyat dengan 

diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai.  

2. Asas Tidak Berlaku Surut Dalam Hukum Pidana Islam. Asas ini melarang berlakunya 

hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum 

pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran asas ini mengakibatkan pelanggaran 

                                                           
16Abd Qadir Audah, Tasyri’ Jinai al-Islamy Juz I, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005), h.20 
17Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Isam, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.10-11 
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pada hak asasi manusia (HAM). Contohnya: pelanggaran praktik yang berlaku di 

antara bangsa Arab pra Islam.18 

Akan tetapi, setiap pelanggaran praktek ini mengundang suatu pernyataan 

bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Contoh, pada zaman pra Islam, seorang 

anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktek ini, tetapi Al-

Quran secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan 

sebelum pernyataan larangan. Akibatnya, ikatan perkawinan seperti ini menjadi 

putus, namun sisi hukum pidana pelakunya tidak dipidana. Selain itu, selama masa 

paganisme, pria Arab menikahi wanita bersaudara pada saat yang sama. Hukum 

Islam yang melarang praktek seperti ini mengandung pengecualian yang serupa. 

Jelas asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 

dari The Declaration Of The Right Of ManAnd The Citizen 1789, dan diikuti beberapa 

konstitusi serta kitab undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan 

berabad-abad sebelumnya dalam syariat Islam. Jadi, para ahli fiqih modern 

menyimpulkan larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar (kaidah ushuliah) 

dari syari’at. 

3. Asas Praduga Tak Bersalah. Konsekwensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas 

legalitas adalah asas praduga tidak bersalah (principle of lawfullness). Menurut 

asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh 

suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk 

perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada 

keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus 

dibebaskan. Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal 

dalam hukum-hukum pidana positif.19 

 

4. Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan. Asas praduga tak bersalah ini batalnya 

hukuman karena adanya keraguan (doubt). Abdul Qadir Audah mencontohkan 

keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai 

kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang 

dia milki bersama orang lain, hukuman hadd bagi pencurian menjadi tidak valid, 

karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi 

                                                           
18

Topo Santoso, Op. Cit. h.12 
19

Topo Santoso, Op. Cit. hh.14-15 
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melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu. 

Contoh lainnya pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini 

persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul. 

 Keraguan tersebut muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini terjadi jika 

seorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman hadd dan bukti satu-

satunya adalah pengakuannya sendiri, akan muncul keraguan apabila ia menarik 

pengakuannya itu. 

5. Prinsip Kesamaan Di Hadapan Hukum. Semenjak turunnya, syariat Islam secara 

eksplisit menegaskan konsep persamaan (al-Musawat)dalam masalah hukum, Al-

Qur’an menegaskan dan mewajibkan persamaan itu untuk diterapkan kepada 

seluruh manusia.20 

Afif Abd Fatah menjelaskan bahwa perbedaan syari’at Islam dengan syari’at 

masa lalu adalah persamaannya dalam penerapan sanksi hukum yang tidak 

pandang bulu, aturan penerapan hukum yang bergantung kepada tingkat sosial 

dikenal pada bangsa Romawi sebelum Islam. Undang-undangnya berbunyi: “siapa 

yang menggoda janda atau gadis, maka sanksinya jika yang menggoda itu dari 

kalangan orang terhormat, maka hukumannya dengan menyita separuh dari 

hartanya, dan jika yang menggoda itu dari kalangan jelata, maka hukumannya 

dicambuk dan dibuang dari kampung halamannya.21 

Islam memperlakukan semua manusia sama, dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW, Aisyah meriwayatkan suatu ketika seorang wanita makhzumiah mencuri, 

orang-orang Quraisy berkata siapakah yang mau mengadukan masalah ini kepada 

Rasulullah, mereka menjawab tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid. 

Usamah berbicara dengan Rasul untuk meminta pembebasan dari hukum 

pencurian, lalu Nabi menjawab wahai Usamah apakah engkau akan memberikan 

syafaat dalam hukum Allah? Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya hancurnya 

bangsa-bangsa sebelum kalian karena jika yang mencuri itu orang terhormat, mereka 

tidak menghukumnya, namun jika yang mencuri itu orang lemah mereka 

menghukumnya, Demi Allah! sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri maka akan 

aku potong tangannya”.22 

 

                                                           
20Lihat Abd Qadir Audah, Loc. Cit. h.21 
21Afif Abd Fattah Thayyar,Ruh al-Din al-Islami Cet XXIII, ( Baerut: Dar Ilmi, t.th), h.428 
22Afif Abd Fattah Thayyar, Ibid. 
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Tujuan Hukum Pidana Islam 

Afif Abd Fattah bahwa tujuan disyariatkannya hukuman dalam suatu tindakan 

kejahatan untuk mencegah manusia dari melakukannya. Syariat Islam sejalan dengan 

undang-undang yang dibuat manusia, untuk menjaga kemaslahatan, keteraturan, dan 

eksistensinya.23 Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan syariat Islam sebagai 

berikut : 

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan hidup. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, 

akan terjadi kekacuan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup 

yang primer ini (dharuriyat) dikenal istilah al-maqasad al-khamsah, yaitu : agama, 

jiwa, akal pikiran, keturunan dan milik. 

2. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau hajiyat. Ini penting terhadap 

berbagai fasilitas yang memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab 

mereka. Ketiadaan fasilitas tersebut, mengkin tidak menyebabkan kekacauan, dan 

ketidaktertiban, akan tetapi menambah kesulitan masyarakat.  

3. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal yang menghiasi kehidupan 

sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih 

baik (tahsinat). Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana 

ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup, juga tidak mencakup apa yang perlu untuk 

menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan 

mencakup arti kebijakan (virtues), cara-cara yang baik (good manner), dan setiap 

hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. 

Menurut para ulama, tujuan pemidanaan dibagi dua. Pertama, tujuan relatif 

(al-Ghardh al-Qarib) yakni menghukum atau menimpakan rasa sakit kepada pelaku 

pidana yang pada umumnya dapat mendorongnya melakukan tobat sehingga 

menjadi jera, tidak mau mengulangi kembali melakukan jarimah dan orang lain pun 

tidak berani mengikuti jejaknya. Kedua, tujuan absolut (al-Gharadh al-Ba’id), yakni 

untuk melindungi kemaslahatan umum.24 
 

Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam 
 

Dalam hukum Islam, kejahatan (al-Jinayat) didefinisakan sebagai larangan-

larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelarangannya membawa hukuman yang 

ditentukan-Nya. Ahli hukum Islam menggunakan jinayat untuk kejahatan. Jinayat 

                                                           
23

Afif Abd Fattah Thayyar, Ruh al-Din al-Islamy Cet XXIII, ...  h.415 
24

Ali Yafie, Wacana Baru Fikih Sosial Cet I, (Bandung: Mizan, 1997),  h.100 
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dalam bahasa Arab berarti “setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang”. 

Kata jinayat digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi 

perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Mayoritas ahli hukum menerapkan istilah 

jinayat dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh 

seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja. 

Ahli-ahli hukum lain keberatan jika istilah ini dipakai untuk kejahatan yang dihukum 

dengan hududd atau qishash. 

Hukuman ditentukan dari suatu kejahatan, agar orang akan menahan diri dari 

melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak 

akan menjamin ditaati. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan 

diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman diberikan status legal untuk 

kepentingan publik. Syariat menentukan hukuman, lebih banyak sarana untuk 

mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.25 
 

Klasifikasi Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam 

Tiga macam kejahatan dalam hukum pidana Islam, yaitu:   

1.  Hudud, kejahatan yang paling serius dan berat terhadap kepentingan publik dalam 

hukum pidana Islam. Ini tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi 

kepentingan pribadi sama sekali, namun, berkaitan dengan apa yang disebut 

dengan hak Allah.26 Kejahatan dalam kategori ini didefinisikan sebagai kejahatan 

yang diancam hukuman hadd yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. 

Hukuman yang ditentukan, baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan tidak 

mengenal tingkatan. Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair bahwa 

kejahatan hudud, antara lain: riddah (murtad), al-baghy (pembrontakan), 

zina,qadzaf (tuduhan palsu zina), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), dan 

syurb khamr (meminum khamar).27 

2. Qishash. Qishash berada pada posisi tengah antara hudud dan ta’zir dalam hal 

beratnya. Sasarannya adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. 

Dalam hukum pidana modern dianggap sebagai kejahatan terhadap manusia 

(crimes against persons). Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan 

                                                           
25

Abd Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh Cet XII, ... h. 20-21 
26

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, ... h.22 
27

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, ... h.22 
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menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan 

luka atau sakit.  

3. Ta’zir. Kejahatan ini landasan penentuan hukum adalah ijma’ (konsensus) berkaitan 

dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua 

perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerusakan atau kerugian, fisik, 

sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara 

keseluruhan.28 Sebagian ulama berpendapat masih terdapat satu jenis hukuman 

lagi yang ditetapkkan hukum Islam, yaitu kifarah.29 

 

Keunggulan Hukum Pidana Islam 
 

Menurut Muhammad Quthb bahwa hukum Islam juga menjadi “hukum yang 

dislahpahami”. Beberapa isu yang menjadi sasaran keslahpahaman orang terhadap 

hukum Islam, seperti masalah: poligami, pembagian warisan, jihad, bunga bank, jizyah 

pajak kafir zimmi, dan lain sebagainya. Selain itu, kesalahpahaman dan serangan 

terhadap hukum pidana islam disuarakan dengan lebih gencar.  

Bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di negara 

Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan, sampai pada titik yang sangat rendah. 

Keunggulan hukum Islam diakui Prof. Sam S. Souryal berkata: “Compared to world 

crime rates, the kingdom of saudi arabi has a rate which demonstratively lower. Even 

when compared with surrounding moeslem countries which do not apply shariah law, 

the kingdom shows a crime rate considerably lower. It appears fair to assume that the 

role af shariah law makes the difference. Unlike western style positive laws, shariah 

reflects an expanded view af socio religious rules based on the principles of prevention, 

conditioning, bonding, moralizing, and punishment.30 

Sistem peradilan pidana dari Sam Houston State University Texas, Amerika 

Serikat, mencatat bahwa selama sepuluh tahun rata-rata angka kejahatan di Arab 

Saudi paling kecil dibandig negara-negara muslim lain yang tidak menerapkan hukum 

pidana Islam. Satu sebabnya menurut Souryal, syari’at Islam sangat berperan dalam 

membentuk satu masyarakat anti kejahatan (noncriminal society) dan masyarakat 

dengan kontrol sosial yang tinggi.31 

                                                           
28Topo Santoso, Op Cit. h.23 
29Ali Yafie, Op Cit. h.92 
30Topo Santoso, Op Cit. h.133 
31Topo Santoso, Op. Cit. hh. 88-89 
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Ada anggapan bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam hanya bertujuan 

untuk membalas (retributif justice) karena orang hanya teringat dengan qishash saja. 

Padahal, hukuman dalam hukum pidana islam bertujuan untuk : (1) menegakkan 

keadilan (tampak pada hukuman qishash-diyat), (2) membuat jera pelaku atau 

prevensi khusus (tampak pada hukuman hudud), (3) memberi pencegahan secara 

umum / prevensi general (tampak piada hukuman hudud, dan (4) memperbaiki 

pelaku (tampak pada hukuman ta’zir).32 

Keunggulan hukum Islam, ialah: (1) Hukum Islam mudah, jauh dari sulit dan 

sempit. Mudah diamalkan, jauh dari kepicikan, segala hukumnya selalu berjalan 

seiring dengan fitrah manusia. (2) Hukum Islam sesuai dengan ketetapan akal dan 

logika yang benar dan fitrah manusia sebelum fitrah itu dirusak oleh hawa nafsu. (3) 

Tujuan hukum Islam hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia 

maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan kemafsadatan, serta mewujudkan 

keadilan mutlak. (4) Hukum-hukum Islam bersifat azimah dan rukhsah. (5) 

Membolehkan kita memakan yang baik dan bersolek asal tidak berlebihan dan tidak 

membanggakan diri.33 
 

Beberapa Kejahatan dan Hukumannya 

1. Zina. Hukuman zina ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku 

zina yang belum menikah (ghairu muhson) didasarkan pada al-Quran (baca, Qs. An-

Nur [42]:2). Bagi orang yang sudah menikah (muhson), hukumannya menurut para 

ahli hukum Islam (dilempari batu) sampai mati, hukuman ini didasarkan kepada 

hadist Nabi SAW: “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah 

memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid 

seratus kali dan diasingkan  selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang 

berzina didera serarus kali dan dirajam dengan batu.”(HR.Muslim dari Ubadah bin 

Shamit). 

2. Qazdaf (Menuduh palsu zina). Dalam Islam, kehormatan merupakan satu hak yang 

harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat 

berbahaya di masyarakat. Dalam hukuman Islam, perbuatan seperti itu masuk 

                                                           
32Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, ...  h. 93 
33Hasbi Ash Shiddiqi, Falsafah hukum Islam Cet I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hh.105-
130 
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kategori tindak pidana hudud yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali 

dera. Allah berfirman dalam al-Qur’an Surat An-Nur [24]:4 bebunyi: 

 

ٍَ َجۡهَذٗح َوََل رَ  ُُِ ًََٰ ِذ ثُىَّ نَۡى ََۡأرُىْا ثِأَۡسثََعِخ ُشهََذٓاَء فَٱۡجهُِذوهُۡى ثَ ۡحَصََُٰ ًُ ٌَ ٱۡن ٍَ ََۡشُيى ۡمجَهُىْا نَهُۡى َوٱنَِّزَ

 ٌَ ِسمُى ئَِك هُُى ٱۡنفََٰ
ٓ َذحً أَثَٗذۚا َوأُْونََٰ  َشهََٰ

 

Unsur tindak pidana atau jarimah qazdaf, ada tiga, yaitu: (1) menuduh zina atau 

mengingkari nasab (2) orang yang dituduh itu muhson dan (3) ada itikad jahat. 

pembuktian dalam tindak pidana ini dapat diperoleh melalui pengakuan 

gterdakwa maupun alat bukti dua orang saksi. 

3. Shurb Al-Khamr (Meminum Minuman Yang Memabukkan). Al-Quran tidak  

menegaskan hukuman bagi pelakunya (baca, Al-Maidah [5]:90-91). Rasulullah 

melalui sunnah fi’liahnya diketahui bahwa hukuman jarimah itu 40 kali dera. Abu 

Bakar mengikuti jejak ini. Beda dengan Umar Ibnul Khattab menjatuhkan 80 kali 

dera. Menurut Imam Hanafi dan Maliki, sanksi meminum khamr adalah 80 kali 

dera. Sedangkan menurut Syafi’i adalah 40 kali dera, tetapi kemudian ia 

menambahkan bahwa imam boleh menambahkan menjadi 80 kali, yang 40 kali 

adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah ta’zir. 

4. As-Sariqah (Pencurian). Dasar hukum penjatuhan sanksi bagi jarimah as-sariqah 

adalah Allah berfirman dalam al-Qur’an Al-Maidah [5]:38 berbunyi:  

 

ب  ًَ ِذََهُ َۡ بِسلَخُ فَٱۡلطَُعٓىْا أَ ُ َعِزٌَز َحِكُىٞ َوٱنسَّبِسُق َوٱنسَّ ِِۗ َوٱَّللَّ ٍَ ٱَّللَّ ٗٗل يِّ ب َكَسجَب َََكَٰ ًَ  َجَزٓاَءَۢ ثِ
 

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat 

(1) harta yang dicuri itu diambil secara diam-diami, dengan tanpa diketahui (2) 

barang yang dicuri harus memiliki nilai (3) barang yang dicuri harus disimpan 

ditempat yang aman (4) barang yang dicuri harus milik orang lain (5) pencurian itu 

harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab). 

5. Al-Hirobah (Perampokan/Pengacau Keamanan). Hukuman terhadap kejahatanAl-

Hirobah (Perampokan/Pengacau Keamanan) ini ditegaskan di dalam ayat Quran Al-

Maidah [5]:33 berbunyi: 
 

ٌَ فٍِ ٱۡۡلَۡسِض فََسبًدا أٌَ َُمَزَّهُٓىْا أَۡو َُ  َ َوَسُسىنَهُۥ َوََۡسَعۡى ٌَ ٱَّللَّ ٍَ ََُحبِسثُى ُؤْا ٱنَِّزَ
ٓ ب َجَزَٰ ًَ َصهَّجُٓىْا أَۡو ئََِّ

 َۡ ٌٞ فٍِ ٱنذُّ نَِك نَهُۡى ِخۡز ٍَ ٱۡۡلَۡسِضۚ َرَٰ ٍف أَۡو َُُفَۡىْا ِي ٍۡ ِخهََٰ ِذَِهۡى َوأَۡسُجهُهُى يِّ َۡ َُۖب َونَهُۡى فٍِ رُمَطََّع أَ

 ٱۡۡلِٓخَشِح َعَزاٌة َعِظٌُى 
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Sanksi bagi perampok menurut imam mazhab yang 4 (empat) berbeda-beda, 

bila hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksi 

adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya membunuh dan tidak 

mengambil harta, maka sanksinya hukuman mati. 

 Menurut Imam Malik, sanksi hirobah diserahkan kepada imam untuk memilih 

salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas yang lebih maslahat. Bagi 

pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut 

pendapat Syafi’i, Hambali, dan Zaidiyah adalah dihukum mati lalu disalib.  

6. Ar-Riddah (Murtad). Nash yang berkaitan denganAr-Riddah (Murtad) ini dalam al-

Quran al-Baqarah [2]:217 berbunyi:  

َُب َوٱۡۡلِٓخشَ  َۡ هُهُۡى فٍِ ٱنذُّ ًََٰ ئَِك َحجِطَۡذ أَۡع
ٓ ۡذ َوهَُى َكبفِٞش فَأُْونََٰ ًُ ِحۖ َوَيٍ ََۡشرَِذۡد ِيُُكۡى َعٍ ِدَُِهِۦ فََُ

 ٌَ هُِذو ُت ٱنَُّبِسۖ هُۡى فُِهَب َخَٰ ئَِك أَۡصَحَٰ
ٓ  َوأُْونََٰ

 

Salah satu hadistnya Rasulullah saw bersabda bahwa: “Tidak diijinkan 

menghilangkan nyawa seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 

selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan-Nya, kecuali dalam tiga perkara: orang 

yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang keluar dari 

agamanya (Islam). 

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang hukuman bagi tindak pidana 

riddah ini, syekh Mahmud Syaltut, bahwa: “orang murtad itu sanksinya diserahkan 

kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya”. Alasannya mengacu pada al-

Qur’an Al-Baqaroh [2]:217, yang hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikannya 

dan sanksi akhirat yaitu kekal dalan neraka. Muhammad Hashim kamali juga 

mempertanyakan masalah hukuman had bagi pelaku murtad, dengan menyatakan 

bahwa dalam al-quran hukuman pidana bagi pelakunya tidak dinyatakan, maka 

hukuman nya ta’zir bukan hudud. 
 

7. Al-Baghy (Pemberontakan). Larangan sekaligus ancaman hukuman bagi 

perbuatanAl-Baghy (Pemberontakan) ini dinyatakn dalam al-Quran Al-Hujurat 

[49]:9 berbunyi: 
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 ٍَ ۡإِيُُِ ًُ ٍَ ٱۡن ٌِ ِي زِهُىاْ َوئٌِ طَبٓئِفَزَب ب َعهًَ ٱۡۡلُۡخَشيَٰ فَمََٰ ًَ هُ ٌَۢ ثََغۡذ ئِۡحَذىَٰ ِ ۖب فَا ًَ َُهُ ُۡ ٱۡلزَزَهُىْا فَأَۡصهُِحىْا ثَ

 
ۖ
ب ثِٱۡنَعۡذِل َوأَۡلِسطُٓىْا ًَ َُهُ ُۡ ِۚ فَاٌِ فَبَٓءۡد فَأَۡصهُِحىْا ثَ ٓ أَۡيِش ٱَّللَّ ًَٰ َء ئِنَ ٍٓ ًَٰ رَفِ َ  ٱنَّزٍِ رَۡجِغٍ َحزَّ ٌَّ ٱَّللَّ ئِ

ۡمسِ  ًُ ٍَ َُِحتُّ ٱۡن  ِطُ

 
Menurut ulama Hanafiyah, al-baghyu diartikan keluarnya seseorang dari 

keta’atan dari imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi’iyah berkata:  

“pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara 

tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan 

memiliki kekuatan, argumentasi, dan memiliki pemimpin. sedangkan menurut 

ulama Maliki, al-baghy diartikan sebagai penolakan untuk mentaati imam yang sah 

dengan jalan kekuatan”.34 
 

Hukum Ta’zir Dalam Islam 

Ta’zir merupakan ta’dib (pemberian efek jera) dipandang perlu oleh hakim 

dengan maksud memberi peringatan kepada para pelaku kejahatan.  Setiap orang 

yang melakukan perbuatan yang diharamkan yang tidak ada sanksinya dalam Al-

Qur’an dan Sunnah, atau kejahatan yang telah ditentukan hukumannya, namun 

belum memenuhi syarat untuk dilaksankan hukuman, maka hakim wajib menjatuhkan 

hukuman ta’zir dianggap dapat mencegah pelaku untuk kembali melakukan 

perbuatan haram yang pernah dilakukannya.  

Ibnu Taimiyah dalam risalahnya tentang hisbah. Di antara hukuman itu ada 

yang tidak ditentukan, disebut Ta’zir. Ukuran dan bentuknya berbeda-beda 

tergantung kepada besar dan kecilnya, sedikit dan banyaknya dosa-dosa yang 

diperbuat. Ta’zir dibagi pada: Ta’zir bisa dilakukan dengan mencela, mencegah, dan 

ucapan, dengan menahan, mengusirnya dari kampung halamannya, dan dengan 

memukul. Tindakan kriminal atau kejahatan yang wajib di ta’zir adalah saksi palsu, 

penipuan, tipu daya, kecurangan dalam timbangan dan takaran dan lain-lain.  

Jadi, ta’zir mempunyai medan yang luas di hadapan hakim yang ingin 

menghukum siapa yang ia kehendaki selagi tujuannya ialah memperbaiki orang yang 

jahat dan mencegah bahaya yang besar, hal ini bahwa syariat Islam dari wahyu Allah, 

                                                           
34

Abd Fattah Thayyar, Op Cit.hh.23-33 
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karena satu hal yang pasti bahwa kondisi manusia berbeda-beda disebabkan 

berbedanya waktu dan tempat.35 

 Abd Qadir Audah mengatakan bahwa: ta’zir bertujuan untuk mendatangkan 

kemaslahatan umum, oleh karena dalam syariat Islam ta’zir tidak terjadi kecuali pada 

perbuatan maksiat atau haram yang telah dijelaskan oleh nash. Akan tetapi, syariat 

Islam membolehkan pengecualian yang bersifat umum bahwa ta’zir boleh dilakukan 

pada hal-hal yang bukan maksiat yang tidak ada nashnya, apabila kemaslahatan 

umum menghendakinya.36 Ta’zir untuk kemaslahatan masyarakat menurut Audah, 

bila melihat kepada pelaku kejahatan harus ada satu dari dua syarat yang 

mengharuskan dijatuhkannya hukum ta’zir. Pertama, Pelaku kejahatan melakukan 

kejahatan yang menyentuh kemaslahatan umum atau aturan umum, kedua, pelaku 

kejahatan berada dalam kondisi menyakiti kemaslahatan umum atau aturan umum. 

 

Kesimpulan 

 Dari pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa al-Qur’an sangat 

memperhatikan segi hukum pidana dalam kehidupan manusia khususnya 

umat muslim, seperti pidana pembunuhan, minuman keras, zina, tuduhan 

palsu zina, pencurian dan lain-lain. Ini menunjukkan adanya komitmen al-

Qur’an dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram di kalangan 

masyarakat. Betapa tidak, kehidupan masyarakat akan terganggu, kacau 

balau, jika ada jarimah atau kejahatan dibiarkan begitu saja. Hukum pidana 

Islam dipandang lebih efektif dalam menanggulangi berbagai bentuk 

kejahatan (jarimah) dalam masyarakat. Efektivitas hukum Islam telah diakui 

oleh para ahli hukum baik negara Islam maupun Barat. 
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