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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian. 

1. Tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat Negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan luar negeri 

atau kerja sama multilateral antara lain kerja sama dengan Internasional Criminal 

Police Interpol dan Aseanapol. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden baik di bidang fungsi kepolisian 

preventif maupun represif yustisial, pertanggung jawaban tersebut senantiasa 

berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak 

terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap profesi kepolisian. 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh 

kepolisian khusus (Ditjen POM Depkes, Polhut, dan lain-lainnya), Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil dan Pam swakarsa melalui pengembangan asas subsidaritas 

dan asas partispasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara 

Negara Seutuhnya yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik 

Indonesia dan mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum. 

Fungsi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,   yaitu : 

Pasal 2 : 

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
 

Pasal 3 : 

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh : 

a. Kepolisian khusus. 

b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau 

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, 

dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 
 

Pasal 4 : 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan 

menjunjung  tinggi hak asasi manusia. 
 

Pasal 5 : 

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagimana dimaksud 

dalam ayat (1).
23

 

                                                             
23 Undang-Undang RI, Undang-Undang Kepolisian Negara, (Jakarta,  Sinar Grafika, 2003),             

h. 4-5. 
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Tugas pokok dan fungsi Polri dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas 

represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas 

kekuasaan executif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa 

apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari 

kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar 

oleh siapapun. 

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri
24

. 

Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga 

pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada 

serangan dari luar negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian 

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas 

pokok kepolisian   adalah : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

2. Menegakan hukum; dan 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Menurut Kapolri yang ke-16 Jenderal Polisi Sutanto bahwa misi Polri adalah : 

1. Menegakkan hukum secara adil, bersih, dan menghormati HAM. 

2. Memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan 

nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. 

4. Mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
25

 
 

Pasal 14 dijelaskan bahwasanya dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

bertugas : 

                                                             
24

 Sadjijono, Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008), h. 24. 
25 Sutanto, Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerja, Tingkatkan Citra, (Jakarta, Yayasan 

Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2005), h. 16-17. 
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1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan 

kelancaran lalu lintas jalan. 

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa. 

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. 

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian. 

9. Melindungi kepentingan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 

lingkup kepolisian. 

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26

 
 

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 

menjelaskan bahwa selain melaksanakan tugas pokok kepolisian, juga mempunyai 

wewenang yang termaktub dalam pasal 15 yang berbunyi : 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia  secara umum    berwenang : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan. 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian. 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 
dalam rangka pencegahan. 

g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian. 

                                                             
26 Undang-Undang RI, Undang-Undang Kepolisian Negara, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003),         

h. 8. 
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h. Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang. 

i. Mencari keterangan dan barang bukti. 

j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional. 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat. 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
27

 

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang : 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya. 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak 

dan senjata tajam. 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan. 

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. 

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional. 

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. 

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasonal. 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian.
28

 
 

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 

dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 

Selain Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, 

tugas pokok dan fungsi Polri juga diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) telah mengatur tugas 

pokok dan fungsi Polri ditingkat Polda, diantaranya : 

a. Tugas Kepolisian Dalam Proses Penyidikan. 

Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana pasal 8 mengatur  bahwa :  

                                                             
27 Undang-Undang RI, Undang-Undang Kepolisian Negara, …, h. 9. 

 

28 Undang-Undang RI, Undang-Undang Kepolisian Negara, …, h. 10. 
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(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengulangi ketentuan lain 

dalam undang-undang ini; 

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  

dilakukan : 

a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; 

b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan 

tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut 

umum.
29

 

 

Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana tersebut maka tugas penyidik dalam membuat berita acara 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana menyatakan bahwa : 

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang : 

a) Pemeriksaan tersangka. 

b) Penangkapan. 

c) Penahanan. 

d) Penggeledahan. 

e) Pemasukan rumah. 

f) Penyitaan benda. 

g) Pemeriksaan surat. 

h) Pemeriksaan saksi. 

i) Pemeriksaan di tempat kejadian. 

j) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan. 

k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini.
30

 

(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan 

tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuasaan sumpah jabatan. 

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat 

(2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan 

tersebut pada ayat (1).
31

 
 

Disamping tugas yang diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), (3) 

dan pasal 75 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka tugas 

penyidik yang terpenting ialah melakukan penyidikan sebagaimana pasal 1 

                                                             
29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ( Surabaya, Karunia, 1980),   h. 13. 

30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ( Surabaya, Karunia, 1980),       h. 13. 
 

31
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),…,h. 14. 
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ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa : 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya
32

. 

Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 jo pasal 6 ayat (1) 

KUHAP, Bab I pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 

disebutkan bahwa “penyidik” adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

atau Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan
33

. 

Pelaksanaan penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana diatur dalam 

pasal 109 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

sebagai berikut : 

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa 

yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada 

penuntut umum; 

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup 

bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau 

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal 

itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
34

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas penyidik adalah merupakan 

tindakan yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Tanpa 

pemberitahuan pihak penyidik kepada penuntut tidak akan mengetahui 

peristiwa tersebut. 

                                                             
32

Lilik Mulyadi,Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, 

(Bandung, PT. Alumni, 2007), h. 54. 
33

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, 

(Bandung, PT. Alumni, 2007), h. 54. 
 

34
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ( Surabaya, Karunia, 1980),  h. 49. 
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Penyidik haruslah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab 

serta berusaha semaksimal mungkin agar proses penyelesaian perkara pidana 

dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan menjunjung tinggi kode etik Tri 

Brata Polri yakni : 

Kami Polisi Indonesia : 

a. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. 

b. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam menegakkan 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

c. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan 

keihklasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
35

 
   

Nilai-nilai Tri Brata Polri sebagai pedoman hidup Polri harus ditanamkan 

dalam hati nurani individu personil Polri khususnya para penyidik Polri dalam 

rangka untuk meningkatkan kinerja Polri di mata masyarakat. Menjunjung 

tinggi nilai-nilai kejujuran (Tri Brata poin 2) merupakan modal utama untuk 

menjadi manusia yang baik karena kejujuran mengandung arti keselarasan dan 

kesesuaian antara apa yang ada di dalam hati dan yang terungkap melalui lisan 

maupun tulisan atau dengan kata lain satunya kata hati, kata lisan dan 

perbuatan. Untuk menjadikan Polri yang profesional dalam melaksanakan 

penyidikan dibutuhkan personil Polri yang memiliki kejujuran dan keadilan 

(Tri Brata poin 2). Karena jika kejujuran tidak ditanamkan dalam pribadi 

penyidik maka akan menimbulkan krisis kepercayaan yang pada gilirannya 

akan melahirkan krisis multi dimensi, yang dapat menghancurkan sendi-sendi 

kehidupan, baik pada tingkat kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, 

                                                             
35 Edhi Susilo, Sosialisasi Pemaknaan Baru “TRIBRATA”, (Kendari,  Majalah Dhacara, 2003),     

h. 19. 
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maupun sampai pada tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Ahzab/33 : 70 yang berbunyi : 

   

    

     

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan berkatalah 

dengan perkataan yang benar (berkatalah yang sebenarnya).
36

 
 

Ayat di atas menjelaskan secara tegas bahwa Allah Swt memerintahkan 

kepada manusia untuk berlaku jujur (berkata tentang sesuatu sesuai dengan 

fakta yang ada).  

Nabi Muhammad Saw juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa 

berlaku jujur, sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad Saw yang yag berbunyi : 

عََ ََ ٌْهُ ٌْعَْبِذاللَِّهَزِضيَاللَُّهعَ ٌْأَبِيَىائٍِلعَ ٌُْصىٍرَع ٌَْو ٌْالٌَّبِيََِّحذَّثٌََاُعثَْواًُْبٌُأَبِيَشْيبَتََحذَّثٌََاَجِزيٌزَع

ُجلَلَيََ يَْهِذيئِلَىاْلَجٌَِّتَوإًَِّالزَّ َوإًَِّالْبِزَّ ذْقَيَْهِذيئِلَىاْلبِّزِ ًَّالّصِ ََّّىيَُُىًَََصلَّىاللَُّهعَلَْيِهَىَسلََّوقَاََلِ ََ ْصذُقُ

ُجلََ َُِذبَيَْهِذيئِلَىاْلفُُجىِرَوإًَِّاْلفُُجىَريَْهِذيئِلَىالٌَّاِرَوإًَِّالزَّ يقًاَوإًَِّاْل َُذَّاِصذِّ ٌْذَاللَِّه ََّبَِع ُْ ََّّىيُ ََ ِذبُ ُْ َ لَي

َََ َ  بًا

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah 

menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa`il dari 

Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 

bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, 

dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika 

seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai 

orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan 

pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke 

neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga 

akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta." (HR. Bukhari – 

5629).
37

 

 

Hadist lain membahas tentang kejujuran yaitu : 

 

                                                             
36

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Surabaya, Al Hidayah, 1998),  h. 680. 
37

 Juwariyah, Hadis Tarbawi, ( Yogyakarta, Teras, 2010), h. 50. 
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ٌْيَِزيذَْبٌُِخَوْيٍزقَا ٍذقَاََلَحذَّثٌََاُعبَْيذُبٌَُْسِعيٍذقَالََسِوْعَُُّشْعبَتََع وَّ ََ ٍزَوَعِليُّبٌُُْو ُْ لََسِوعََْحذَّثٌََاأَبُىبَ

ٍزِحيٌَقُبَِضالٌَّبِيَُّ ُْ ٌْأَْوَسَطْبٌِئِْسَوِعيََللْبََجِليِّأًََُّهَسِوعَأَبَابَ ثُعَ ذِّ ََ َصلَّىاللَُّهعَلَيِْهىََتُُسلَْيَوْبٌَعَاِهٍزيُ

قَالََ ٍزثُوَّ ُْ َُىأَبُىبَ بَ ِلثُوَّ ُُْوبِاَسلََّويَقُىلُقَاَهَزُسىَُلللَِّهَصلَّىاللَُّهعَلَيِْهَىَسلََّوِفيَوقَاِهيَهذَاَعاَهاْْلَوَّ عَلَيْ

َُِذبَفَئًَُِّهَوعَاْلفُُجىرَِ َوهَُوافِياْلَجٌَِّتَوإِيَّاُكْوَىالْ ذْقِفَئًَُِّهَوعَاْلبِّزِ َوهَُوافِيالٌَّاِرَوَسلُىااللََّهاْلُوعََلّصِ

اَسذُواَوََلتَبَاَغُضىاَوََلتَقَاَطعُىاَوََلتََ ََ َ ٌْالُْوعَافَاةَِوََلت ذَاافَاةَفَئًَُِّهلَْويُْؤتَأََحذٌبَْعذَاْليَِقيٌَِخْيًزاِه

َََ َ  بَُزواَوكُىًُىاِعبَادَاللَِّهئِْخَىاًًا

 
 

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Ali bin Muhammad 

keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Sa'id dia 

berkata; saya mendengar Syu'bah dari Yazid bin Khumair dia berkata; 

saya mendengar Sulaim bin 'Amir bercerita dari Ausath bin Isma'il Al 

Bajali bahwa dia mendengar Abu Bakar ketika Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam meninggal dunia, katanya; "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam telah berdiri di tempat berdiriku ini pada tahun pertama." 

kemudian dia menangis dia melanjutkan; "Kalian harus berlaku jujur, 

karena sesungguhnya kejujuran bersama dengan kebaikan, dan keduanya 

berada di surga. Janganlah kalian berdusta, karena sesungguhnya 

kedustaan bersama dengan kejahatan, dan kedua-duanya berada di 

neraka. Memintalah kalian kepada Allah ampunan, sesungguhnya ia tidak 

di berikan kepada seseorang setelah keyakinan yang lebih baik daripada 

pengampunan, dan janganlah kalian saling hasad, jangan saling 

membenci, jangan saling memutus hubungan dan jangan saling 

bermusuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang 

bersaudara."(Ibnu Majah – 3839).
38

 

 

Mengenai kejujuran dan keadilan telah terdapat dalam firman Allah SWT  

QS. Al-Hadiid /57 : 25 yang berbunyi :  
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Juwariyah, Hadis Tarbawi, ( Yogyakarta, Teras, 2010), h. 68. 
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ََ

ََََ

ََََََ
 

 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab 

dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan 

Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 

berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) 

dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan 

rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 

Maha kuat lagi Maha Perkasa.
39

 

 

Terdapat pula dalam firman Allah Swt QS.  Al-Nisa /4 : 135 yang    berbunyi : 

   

   

   

    

 

    

    

    

   

    

    

   

     

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang 

tergugat atau yang terdakwa) kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih 

tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar 

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
40

 

 

Kemudian dijelaskan dalam QS. Al-Maidah /5 : 8, yang berbunyi : 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Surabaya, Al-Hidayat, 1989),   h. 904. 
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Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya,……, h. 144. 
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Terjemahnya  : 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 

itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
41

 
 

b.  Wewenang Kepolisian dalam proses Penyidikan. 

Selain melaksanakan tugas penyidik di atas, maka penyidik juga 

mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana : 

1) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a 

karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

a). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana. 

b). Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 

c). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

tersangka. 

d). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

e). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f). Mengambil sidik jari dan memotret seorang. 

g). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

h). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 

i). Mengadakan penghentian penyidikan. 

j). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
42
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Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, ……,  h. 159. 
 
42 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, 

(Bandung,  PT. Alumni, 2007), h. 58-59, lihat KUHAP (Surabaya, Karunia, 1980), h. 20. 
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Tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik merupakan suatu pekerjaan 

sulit dan berat, karena tugas penyidikan dalam tindak pidana merupakan 

tanggung jawab polisi sebagai aparat penegak hukum yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian 

jika terjadi tindak pidana yang mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam 

lingkungan masyarakat maka polisi yang pertama turun tangan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Polisi sebagai penyidik harus membuat pertimbangan dalam melakukan 

tindakan yang akan ditempuh jika pada saat yang sangat singkat dalam 

penanganan pertama suatu tindakan pidana yang terjadi.  

2. Dasar Penyidikan Perkara Pidana  

Penyidikan perkara pidana mulai dilakukan oleh  pihak penyidik 

berdasarkan atas : 

a. Diketahui sendiri oleh pihak penyidik (tertangkap tangan). 

Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan  

bahwa : 

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang 

melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak 

pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 

sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya 

ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan 

tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut 

melakukan atau membantu melakukan tindak pidana ini.
43

 

 

Pengertian dengan segera agaknya menimbulkan kesulitan dalam 

praktek. Hal ini bisa mengandung ekses negatif dalam pelaksanaannya karena 

masing-masing yang bertugas dapat memberikan penafsiran sendiri-sendiri 
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 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Surabaya, Karunia, 1980), h. 9. 
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menurut kehendaknya, karena undang-undang sendiri tidak memberikan suatu 

batasan waktu yang tegas, sehingga pengertian yang agak mengambang ini 

memberi keleluasaan pada pejabat yang berwenang pada setiap kali melakukan 

penangkapan. 

Pendapat yang agak mendekati pengertian dengan cara harus diartikan 

sebagai keadaan kejadian pada waktu dijumpai oleh seorang masih utuh seperti 

keadaan waktu tindak pidana dilakukan sedikitpun belum mengalami 

perubahan, serta sipelakunya masih ada atau masih dijumpai di sekitar tempat 

kejadian. Hal ini penting guna menghindari cara-cara penafsiran yang 

terlampau subyektif dari pejabat yang berwenang. 

Cara-cara penyelesaian kejadian tertangkap tangan dijelaskan dalam 

pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : 

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 

ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan 

pelimpahan wewenang dari penyidik.
44

  
 

 

b. Hasil Penyidikan Pihak Penyidik. 

Perkara pidana yang terjadi bukan saja diketahui langsung oleh 

penyidik akan tetapi terdapat dari berbagai sumber baik yang didengar, dibaca 

seperti melalui koran, radio, cerita dan lain-lain sebagainya. Setelah membaca 

maupun mendengar seorang penyidik guna menentukan apakah peristiwa 

tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan untuk menentukan dapat 

tidaknya dilakukan penyidikan. Kewajiban dan wewenang yang akan 

dibicarakan pada uraian di atas adalah kewajiban dan wewenang yang 
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 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Surabaya, Karunia, 1980), h. 14. 
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bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyelidik tanpa 

tindakan-tindakan : 

1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan 

penyitaan. 

2) Pemeriksaan dan penyitaan. 

3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
45

 
 

Hasil penyidikan di samping adanya laporan lisan harus pula diikuti 

laporan tertulis demi pertanggungjawaban dan pemberhentian pengawasan 

terhadap penyidik. Sehingga apapun yang dilakukan penyidik tercantum 

dalam laporan tersebut. Kewajiban dan wewenang selanjutnya ialah 

mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana berbunyi yang dimaksud tindakan lain adalah 

tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : 

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 

2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya 

tindakan jabatan. 

3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya. 

4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. 

5) Menghormati hak asasi manusia.
46

 

 

c. Menerima Laporan atau Pengaduan. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang 

disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-

                                                             
45 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, 

(Bandung,  PT. Alumni, 2007), h. 58. 
46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Surabaya, Karunia, 1980), h. 12 dan 

122. 
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undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan 

terjadinya peristiwa pidana
47

. Sedangkan berdasarkan pasal 1 butir 25 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan  bahwa pengaduan adalah 

pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada 

pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah 

melakukan tindak pidana aduan yang merugikan
48

. Dari kedua penjelasan 

pengertian tersebut, keduanya sama-sama mengandung arti pemberitahuan 

seorang  kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. 

Maka perbedaan disini terletak pada jenis hukum materiil atau jenis kejahatan 

perkara pidana yang diberitahukan : 

1) Pada laporan pemberitahuannya bersifat umum, meliputi seluruh perkara 

pidana. 

2) Sedangkan pada pengaduan merupakan pemberitahuan dari seorang korban 

atau keluarga korban kepada pejabat yang berwenang tentang telah 

terjadinya “Tindak pidana aduan” atau “Klach Delict” yang menimbulkan 

kerugian padanya. 

Berdasakan ketentuan dalam pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana mengatur bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan 

atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga 

merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang 

diperlukan.
49

 Apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan maka segera 

melakukan penyidikan yang diperlukan baik hal itu diatas dasar laporan atau 

                                                             
47 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),…h. 10. 

 

48 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),….h. 10. 
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pengaduan, maka pejabat penyidik harus segera melakukan tindakan yang 

diperlukan. Dengan demikian maka suatu perkara pidana diketahui dan 

menjadi urusan polisi oleh karena beberapa hal : 

1) Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. 

2) Hasil dari penyelidikan oleh penyidik tentang informasi yang didengar dan 

dilihat baik melalui wawancara, cerita maupun media cetak dan elektronik. 

3) Tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh penyidik. 

B. Pidana Dan Unsur-Unsurnya. 

1. Pengertian Pidana. 

Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh 

negara   pada   seseorang   atau   beberapa  orang sebagai akibat hukum (sanksi)  

baginya atas perbuatannya yang telah melanggaran larangan hukum pidana.
50

  

Pemberian pidana atau hukuman kepada seseorang dengan maksud untuk 

membuat jerah atas tindakan yang telah dilakukan dan tidak mengulanginya.  

Hukum pidana dalam Islam disebut sebagai perbuatan jinayah yaitu suatu 

tindakan yang dilarang oleh syara‟ (Al Qur‟an dan hadist) karena dapat 

menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta keturunan, dan akal (intelgensia). Pada 

jaraimul qishash, hukuman bagi pembunuh diqishash dengan cara dibunuh dan 

hukuman bagi pelaku yang melukai yang menyebabkan orang lain cacat diqishash 

seperti perbuatannya (misalnya : qishash mata dengan mata, tangan dengan 

tangan, dan seterusnya).  Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada QS. Al-

Maidah / 5 : 45 yang berbunyi : 
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Terjemahnya : 

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 

dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka 

(pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka 

melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka 

itu adalah orang-orang yang zalim.
51

 
 

2. Obyek dan Unsur Hukum Pidana 

Pada dasarnya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat itu 

merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas), dan dapat 

dibedakan : 

a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang konkrit sebagaimana 

terwujud dalam masyarakat (fenomena), ialah perbuatan manusia yang 

memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkrit. Ini 

adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologi. 

b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana ialah sebagaimana terwujud in 

abstarcto dalam peraturan-peraturan pidana. 

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat 

diantara para sarjana di Indonesia sesudah perang dunia II. Pesoalan ini 

“dihangatkan” oleh Prof. Moeljatno, guru besar hukum pidana pada Universitas 
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 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Surabaya, Al Hidayah, 1998),  h. 167. 
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Gajah Mada dalam pidato beliau pada dies natalis universitas tersebut pada tahun 

1955 yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum 

pidana” (Criminal Act) dan “pertanggungjawaban pidana” (Criminal 

Responsibility).
52

 

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum 

Pidana Indonesia” menyebutkan : 

“Hukum merupakan rangkain peraturan-peraturan mengenai tingkah laku 

orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari 

hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam 

masyarakat.”
53

 
 

Usman Simanjuntak, dalam bukunya “Teknik Penuntutan dan Upaya 

Hukum” mengatakan bahwa : 

“Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan phisik yang termasuk kedalam 

perbuatan pidana.”
54

 
 

Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung menggunakan istilah 

“Perbuatan pidana” dalam mengartikan “Straff boar Feit” karena istilah perbuatan 

pidana itu lebih konkrit yang mengarah kedalam perbuatan phisik perbuatan 

pidana, karena tidak semua perbuatan phisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga 

sebaliknya dengan suatu perbuatan phisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan 

pidana. 

Perbuatan pidana (jinayah) adalah perbuatan terlarang yang dijatuhi 

hukuman. Jinayah dalam istilah hukum disebut dengan delik atau tindak pidana. 

Dalam hukum pidana Islam mengenal tiga macam golongan kesalahan, yaitu : 
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 Sudarto, Hukum Pidana, (semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, 1990), h. 38. 
53 Wirjono Prodjodikoro,  Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung, Rafika Aditama, 

2002), h. 14. 
 

54 Usman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, (Jakarta, Bina Cipta, 1994), h. 
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a. Tindak pidana hudud yang sering diartikan sebagai hukum atau ketetapan 

Allah SWT yang tidak bisa ditambah atau dikurangi seperti zina, qazaf 

(menuduh orang berbuat zina), meminum minuman keras, mencuri, hirabah ( 

orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-nya), murtad dan orang yang 

memberontak terhadap penguasa yang sah. 

b. Tindak pidana qishash dan diyat (ganti rugi), yang berkenaan kejahatan 

terhadap orang, seperti membunuh dan menganiaya. 

c. Tindak pidana ta’zir yaitu kejahatan yang tidak termasuk dalam hudud karena 

bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Istilah ta’zir ini 

bermakna memberikan pendidikan (pendisplinan) dengan maksud memberikan 

hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan. 

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu : 

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam 

buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III. 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel 

delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delicten). 

c. Berdasarkan bentuk kesahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja 

(doleus delicten) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (culpose delicten). 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) 

dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta 

omissionis). 

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara 

pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 

berlangsung lama/berlangsung terus. 

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus. 

g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria 

(dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kulaitas pribadi tertentu). 

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan 

antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klach 

delicten). 

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan 

antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicten), tindak pidana yang 
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diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan 

(gepriviligieerde delicten). 

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 

terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, 

seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak 

pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan 

danlain sebagainya. 

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan 

antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicten) dan tindak pidana 

berangkai (somengestelde delicten).
55

 
 

Tindak pidana dipisahkan antara perbuatan dan orang maka pengertian 

perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana. Pandangan ini 

adalah penyimpangan dari pandangan yang beliau sebut monistis, yang bersifat 

kuno. Pandangan monistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu 

kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. 

Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut para sarjana, antara lain 

oleh : 

a. Molejatno, adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa 

melanggar larangan tersebut. 

b. E Mezger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. 

c. J Baumann, perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum 

dan dilakukan dengan kesalahan. 

d. Karni, delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, 

yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan 

kepada siapa perbuatan dipertanggungjawabkan. 

e. Wijono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 

dapat dikenakan pidana. 
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Berikut ini penulis tuliskan beberapa istilah tindak pidana yang dipakai 

sebagai pengganti “strafbaar feit”. Dalam perundang-undangan negara kita dapat 

dijumpai istilah yang mempunyai maksud dengan strafbaar feit, antara lain : 

a. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pasal 14 ayat (1)). 

b. Perbuatan pidana (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951, Undang-Undang 

tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, 

kekuasaan dan acara pengadilan sipil, pasal 5 ayat 3b). 

c. Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum (Undang-Undang Darurat Nomor 2 

tahun 1951 tentang perubahan “Ordonantie Tijdekjke by Zodere Straf 

Bepalingen” S. 1948 -17 dan Undang-Undang RI (dahulu) Nomor 8 tahun 

1948 pasal 3. 

d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan 

hukuman (Undang-Undang Darurat Nomor 16 tahun 1951 tentang 

penyelesaian perburuhan, pasal 19, 21 dan 22). 

e. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilu). 

f. Tindak pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955).
56

 

 

Adapun unsur-unsur tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Unsur Subyektif. 

Artinya unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang 

berhubungan dengan sipelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur ini terdiri dari : 

1) Sengaja dan ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 

2) Maksud pada suatu percobaan atau pogging (pasal 53 ayat 1 KUHP). 

3) Macam-macam maksud atau oogmerk. 

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte road (contoh : pasal 340 

KUHP yaitu  barang siapa dan dengan sengaja direncanakan lebih dahulu 

menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan 

berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau 

penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun). 

5) Perasaan takut atau vress seperti pasal 308 KUHP (Jika seorang ibu 

membuang anaknya tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan, oleh 

karena takut akan diketahui orang bahwa ia melahirkan anak, atau jika ia 

meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan anak itu 
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daripadanya karena rasa takut semacam itu juga, maka maksimum pidana  

tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi sehingga jadi seperduanya).
57

 

 

b. Unsur Obyektif. 

Artinya unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu 

keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur 

tersebut terdiri atas : 

1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkbeid. 

2) Kualitas dari sipelaku, seperti kejahatan jabatan pada pasal 415
58

 KUHP. 

3) Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 

3. Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Polri. 

Disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa : 

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan 

peradilan umum. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.
59

 
 

Berdasarkan rumusan undang-undang tersebut di atas, maka yang dimaksud 

dengan peraturan pemerintah adalah PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Polri. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan tindak 

pidana yang dilakukan anggota Polri adalah larangan yang ada dalam peraturan 

pemerintah tersebut. 
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1990), h. 183-184. 
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Adapun larangan tersebut tertera dalam pasal 5 PP No. 2 tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Polri yang menyebutkan bahwa : 

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang : 

a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, 

pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan politik praktis. 

c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

d. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang 

secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentigan negara. 

e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan 

pekerjaan atau pesanan dari kantor/instnasi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia kepentingan pribadi. 

f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada 

dalam ruang lingkup kekuasaannya. 

g. Bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian, prostitusi, dan tempat 

hiburan. 

h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. 

i. Menelantarkan keluarga.
60

 
 

Secara umum anggota Polri dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat 

merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Misalnya dalam kegiatan penyidikan, 

setiap anggota Polri memiliki sejumlah larangan seperti melakukan intimidasi, 

ancaman, siksaan fisik, psikis atau seksual untuk mendapatkan informasi, 

keterangan atau pengakuan.  Aturan lain dalam penyelidikan larangan 

memberitahukan rahasia seseorang yang berperkara, manipulasi atau berbohong 

dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan, juga merekayasa 

laporan sehingga mengaburkan investigasi dan memutarbalikkan kebenaran. 

Menurut mantan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti bahwa peraturan Kapolri 

dikeluarkan untuk menunjukkan keseriusan Polri dalam menjunjung HAM saat 
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melaksanakan tugas dan sanksi tegas disiapkan untuk anggota Polri jika melanggar 

suatu aturan
61

. 

Pasal 6 PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas, anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dilarang : 

a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian. 

b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan. 

c. Menghindarkan tanggungjawab dinas. 

d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. 

e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya. 

f. Mengontrakkan/menyewakan rumash dinas. 

g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit. 

h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak. 

i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi. 

j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani. 

k. Memanipulasi perkara. 

l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan dan/atau kesatuan. 

m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan 

jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga 

mengubah arah kebenaran materiil perkara. 

o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya. 

p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau 

mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan 

kerugian bagi pihak yang dilayani. 

q. Menyalahgunakan wewenang. 

r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. 

s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. 

t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas. 

u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, 

atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara 

tidak sah. 

v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya. 

w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan 

pribadi, golongan, atau pihak lain. 

x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.
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Berdasarkan beberapa pasal tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis 

menyimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian 

adalah tindakan yang melanggar ketentuan disiplin Polri. 

C. Sistem Pembinaan Anggota Polri 

Sebagai suatu lembaga, Polri harus didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM) 

yang memiliki kompetensi. Salah satu misi Polri adalah mengelolah SDM Polri secara 

profesional dalam mencapai tujuannya yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri, 

sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Misi ini menjadi dasar dari upaya pembinaan dan pengembangan 

kompetensi anggota Polri. Dengan adanya misi yang menyentuh aspek sumber daya 

manusia, maka sesungguhnya Polri telah berupaya untuk berkomitmen terhadap 

kualitas kompetensi yang baik bagi para anggotanya. Pengembangan kemampuan, 

kekuatan, dan penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat 

mendukung pelaksanaan tugas Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam 

negeri.  

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan Polri di Polda Sultra adalah 

mengadakan pengajian setiap hari Kamis dan setiap apel pagi memberikan nasehat, 

arahan dan mengingatkan anggota Polri agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. 

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Adz-Dzariyaat/51 : 55 yang 

berbunyi : 

   

      

Terjemahnya : 

Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu 

bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
63
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Umat Islam dianjurkan untuk selalu memberikan nasehat kepada umat manusia agar 

terhindar dari sifat cela dan mungkar. Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada 

QS. Al-Ashr /103 : 2-3 yang berbunyi : 

       

   

  

  

      
 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
64

 
 

Pokok-pokok pembinaan personil diarahkan kepada tercapainya kuantitas dan 

kualitas yang tepat, yang sangat erat hubungannya dengan sistem pendidikan dan 

latihan, yaitu : 

1. Pokok-pokok pembinaan personil Polri : 

a. Ciri-ciri pembinaan personil yang khas kepolisian ditandai dengan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Sistem pengangkatan/pemasukan anggota Polri pada dasarnya berlaku 

prinsip kompetitif dengan tujuan untuk mendapatkan calon terbaik sesuai 

persyaratan jabatan atau kepangkatan yang dibutuhkan. 

2) Sistem pendidikan profesional kepolisian dengan prinsip siap pakai (ready 

for use), dengan jangka waktu pendidikan yang disesuaikan, agar setelah 

keluar dari pendidikan sudah harus dapat terjun langsung melaksanakan 

tugas. 

3) Sistem penugasan, penempatan atau mutasi dilakukan dengan prinsip 

Carrier Service with Merit Sistem dan kebijaksanaan dalam penyesuaian 

Rang promotie dan Fungsionale Promotie, sehingga dituntut adanya 

penugasan yang berdasarkan The righman of the righ place at the right 

time. 

b. Hal-hal prinsip yang menyangkut hasil akhir (output) dari pada pembinaan 

personil, khususnya pendidikan : 
1) Personil dengan kemampuan teknis profesional kepolisian. (Sabhara, Lalu 

Lintas, Perairan, Udara, Brigade Mobil, Reserse 

Kriminal/Ekonomi/Narkotika). 

2) Personel dengan kemampuan teknis pembinaan. (Teknik pembinaan 

personil dan tenaga manusia, teknik pembinaan materi/logistik, teknik 

pembinaan keuangan, dsb).
65
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Mengawal masyarakat kearah kehidupan demokratis maka dituntut profil 

polisi yang profesional, yang mampu menjalankan fungsi dan tugas pokoknya 

dalam memberikan pelayanan keamanan yang bertujuan melindungi harkat dan 

martabat manusia sehingga dapat menjalankan produktifitasnya dengan aman. 

Fungsi pengawasan dilakukan untuk mengontrol dan mengevaluasi setiap anggota 

Polri yang bertugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional 

untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam menjalankan tugas. Untuk 

mendorong dan memotivasi setiap anggota Polri maka pimpinan Polri 

memberikan reward kepada personel Polri yang berprestasi sebagai  bentuk 

perhatian. Misalnya memberikan piagam penghargaan, kenaikan pangkat dan 

talent scouting pada pendidikan pengembangan Polri.  

  

2. Hubungan dan Tata Cara Kerja. 

a. Tata Cara Kerja (Intern). 

Keseluruhan organisasi Polri dari tingkat Mabes sampai tingkat terendah, 

berlaku garis-garis hubungan dan tata cara kerja secara horisontal, vertikal dan 

diagonal baik di bidang operasional maupun pembinaan yang bersifat teknis 

fungsional sebagai berikut : 

1) Antar organ yang setingkat dan sejajar, berlaku garis hubungan koordinasi 

dan fungsional horisontal. 

2) Antara organ tingkat pusat sampai tingkat terendah secara vertikal, berlaku 

garis-garis sebagai berikut : 

a) Garis hubungan vertikal dalam bentuk garis komando dari Mabes Polri 

sampai ketingkat terendah. 

b) Garis hubungan vertikal dalam bentuk pembinaan teknis fungsional. 

c) Garis hubungan vertikal dari terbawah sampai tingkat pusat, berlaku 

garis pelaporan dalam rangka sistem pelaporan. 

b. Hubungan Kerja (ekstern) 

Sesuai dengan UU No. 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok Kepolisian     

Negara : 

1) Hubungan kerjasama fungsional horisontal terutama dalam penegakan 

hukum, untuk mewujudkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi 
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pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan dengan instansi pemerintah lainnya, 

baik dalam fungsi represif, preventif, dan Binmas. 

2) Instansi atau lembaga yang terlibat dalam kerjasama fungsional horisontal 

dalam penegakan hukum antara lain : 

a) Dalam proses penyidikan, sebagai bagian dari keseluruhan fungsi 

represif, perlu ditingkatkan pengawasan dan koordinasi dengan pejabat 

Bea Cukai, pejabat Imigrasi, Pejabat Polisi Kehutanan, dll. 

b) Pejabat atau petugas tertentu yang diberi wewenang penyidik  dan 

pembantu penyidik dalam rangka koordinasi dan pengaawasan. 

c) Dalam proses secara pidana, peningkatan hubungan kerja dengan 

Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan organisasi 

penasehat hukum. 

3. Hubungan kerjasama kepolisian antar negara baik dalam wadah ICPO, Interpol, 

maupun kerjasama internasional kepolisian lainnya dalam bentuk kerjasama teknis 

kepolisian berupa Trainning, expert, Equipment. 

4. Integrasi Kamtibmas dalam Hankamnas. 

a. Keseluruhan usaha dan kegiatan Kamtibmas merupakan bagian integral dari 

usaha Hankamnas. 

b. Polri sebagai bagian integral dari Hankamnas merupakan inti dari keseluruhan 

kekuatan Hankamnas, yang ikut berpartisipasi aktif di bidang usaha pertahanan 

nasional melalui fungsi bantuan pertahanan (Banhan), dan fungsi kekuatan 

Sospol ABRI. 

5. Hubungan fungsional antar Polri dengan ABRI dalam rangka pembinaan 

Kamtibmas seperti logistik. 

6. Keuangan. 

7. Pengawasan.
66

 

 

Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari kerjasama 

dengan instansi lain dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Berbagai bentuk kerjasama dan MoU yang dilakukan dalam mengungkap kasus-kasus 

baik bertaraf nasional maupun internasional, seperti trafiking atau perdagangan 

manusia, khususnya pada perempuan dan anak yang hingga saat ini masih menjadi 

persoalan yang sangat memprihatinkan.  

Allah SWT menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dan 

bekerja sama dalam kebaikan dan memerangi kejahatan. Sebagaimana dalam firman 

Allah SWT pada QS. Al-Maidah / 5 : 2 yang berbunyi : 
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Terjemahnya :  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
67

 
 

 

Ada 4 (empat) hal yang menjadi perhatian dalam pembinaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) Polri yaitu : 

 

 

1. Cracking Zone. 

Era transisi ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga 

personil Polri dituntut untuk mampu menguasai serta memanfaatkan informasi dan 

teknologi yang serba cepat. Misalnya rekruitmen Polri sudah menggunakan 

internet. Hal ini dalam rangka menuju implementasi prinsip bersih, transparansi, 

akuntabel dan humanis dalam siklus pembinaan SDM Polri. 

2. Positioning Differentiaty Brand (PDB). 

Mengkaji harapan pelanggang (masyarakat) dan pegawai negeri pada Polri, 

mengkaji kapabilitas internal (kekuatan dan keunggulan kompetitif), mengkaji 

pesain dan kompetitor (Pemda, TNI, Instansi Gakkum, satuan kerja/Satwil dan 

lain-lain), dan mengkaji perubahan lingkungan strategis. 

3. Remunerasi. 

Pemberian reward (tunjangan kinerja) atas prestasi kerja yang dicapai oleh 

anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. 

4. Perubahan Pensyaratan Pendidikan. 

Pensyaratan pendidikan lebih ketat misalnya Sespimmen terjadi perubahan usia 

dari 46 tahun menjadi 43 tahun dan pembatasan seleksi dari tidak terbatas menjadi 

4 kali mengikuti seleksi yang diproyeksikan untuk jabatan AKBP dan Kombes.
68

 

   

 

 

 

D. Konsep Hukum Islam. 

1. Pengertian Hukum Islam. 
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Hukum Islam adalah hukum mengenai norma-norma keagamaan Islam yang 

prikehidupan manusia.
69

 Selanjutnya Atho Mudzhar berpendapat bahwa hukum 

Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan 

dalam empat produk pemikiran hukum yakni fiqih, fatwa, keputusan pengadilan 

dan Undang-Undang yang dipedomani dandiberlakukan bagi umat Islam di 

Indonesia.
70

 

2. Tujuan Hukum Islam. 

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam untuk 

kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat kelak dengan jalan mengambil 

segala jalan yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yakni 

yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah 

untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individual dan 

sosial. Menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi yang dikutip Muhammad Daud Ali  dalam 

buku hukum Islam merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu :  

a. Memelihara Agama (Hifdz al-Din). 

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya derajatnya 

lebih tinggi dari derajat mahluk lain. Untuk memenuhi hajat jiwanya.  

Pengakuan iman, pengucapan dan kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah 

shalat, puasa, haji dan mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian 

dari aplikasi memelihara agama. 

 

b. Memelihara Jiwa (Hifdz al-Nafs). 

Dalam hal memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan penganiayaan. 
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c. Memelihara Akal (Hifdz al-Aql). 

Perbedaan dengan mahluk lain karena pertama manusia telah dijadikan dalam 

bentuk yang paling sempurna dibanding dengan mahluk lain. Kedua manusia 

dianugerahi akal, oleh karena itu akal harus dipelihara. Dan secara otomatis 

yang merusak akal perlu dilarang diantaranya meminum-minuman keras dan 

minuman lain yang dapat merusak akal. 

d. Memelihara Keturunan (Hifdz al-Nash). 

Untuk memelihara keturunan Islam mengatur tata cara pernikahan dan 

melarang perzinahan. 

e. Memelihara Harta Benda Kehormatan (Hifdz al Mal-wa al-Ridh). 

Aplikasi dalam pemeliharaan harta antara lain, pengakuan hak pribadi, 

pengaturan muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, upah dan 

sebagainya.
71

 

 Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut  al-Syatibi terbagi tiga 

tingkatan yaitu kepentingan primer atau kepentingan pokok (al-Dharuriat), 

kepentingan sekunder (al-Hajiyat), dan kepentingan tertier atau kepentingan 

pelengkap (Tashimiyat).
72

 

3. Sumber dan Dalil Hukum Islam. 

Secara etimologi “sumber” adalah asal dari segala sesuatu dan tempat 

merujuk segala sesuatu. Secara terminologi berarti rujukan utama dalam 

menetapkan hukum Islam, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah. Sedangkan “dalil” dari 

bahasa Arab al-dalil jamaknya al-adillah, secara etimologi berarti : “Petunjuk 
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kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non material (maknawi).” 

Secara terminologi, dalil mengandung pengertian “Sesuatu petunjuk yang 

dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara‟ yang 

bersifat praktis, baik yang statusnya qathi’ (pasti) maupun zhanni (relatif).”
73

 

Ditinjau dari asalnya, dalil ada dua macam yaitu : 

a. Dalil Naqli yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash langsung, yaitu Al-Qur‟an 

dan al-Sunnah. 

1) Al-Qur‟an. 

Secara etimologis, Al-Qur‟an adalah mashdar dari kata qa-ra-a yang 

artinya bacaan. Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni secara 

terminologis Al-Qur‟an adalah : 

“Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan 

Rasul penghabisan dengan perantaraan Malaikat terpercaya Jibril, tertulis 

dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya 

merupakan ibadah, yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan 

surat an-Nas.”
74

 

 

2) Sunnah atau Hadist. 

a)   Pengertian As-Sunnah. 

As-Sunnah menurut bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, 

baik perilaku yang baik atau yang buruk.” Sedangkan menurut istilah 

ushul fiqih sunnah Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh 

Muhammad „Ajjaj al-Khatib (Guru besar HadistUniversitas Damascus) 

berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw dalam bentuk 

qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrir (penetapan), sifat tubuh serta 
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akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri‟ (pensyari‟atan) 

bagi umat Islam.
75

 

Firman Allah Swt. dalam memerintahkan kaum muslimim 

untuk menaati Rasulullah Saw sebagaimana dalam QS. an-Nisa/4 : 59 

yang berbunyi : 

  

   

  

    

    

   

   

  

   

   

     

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
76

 
 

Selain ayat di atas, ada juga ayat yang menjelaskan bahwa pada 

diri Rasulullah Saw terdapat keteladanan yang baik (QS. Al-Ahzab : 

21), bahkan dalam ayat lain Allah Swt memuji Rasulullah Saw sebagai 

seorang yang agung akhlaknya (QS. Al-Qalam : 4, QS. An-Nisa : 65 

dan 80, QS. An-Nahl : 44).  
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b)   Fungsi Sunnah terhadap Al Qur‟an. 

Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai bayan (penjelasan), 

atau tabyim (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur‟an (QS. An-

Naml : 44)). Ada beberapa fungsi sunnah terhadap Al-Qur‟an, yaitu : 

(1) Menjelaskan isi Al-Qur‟an, antara lain dengan merinci ayat-ayat 

global; 

(2) Membuat aturan-aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu 

kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Qur‟an; 

(3) Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Qur‟an.
77

 

b. Dalil Aqli, yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nash langsung, akan tetapi 

dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. 

Pengertian dalam fiqih dalil aqli itu bukanlah dalil yang lepas sama 

sekali dari Al-Qur‟an dan al-Sunnah, tetapi prinsip-prinsip umumnya terdapat 

dalam Al-Qur‟an dan al-Sunnah. 

Berkenaan dengan pengertian dalil yang diungkapkan di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa Al-Qur‟an dan al-Sunnah juga di sebut sebagai dalil hukum, 

di samping sebagai sumber hukum Islam. Karena itu dari sisi ini al-Adillah al-

Ahkam (sumber hukum) identik dengan Mashadir al-Ahkam (sumber hukum). 

Petunjuk dari berbagai permasalahan dapat ditemukan nashnya dalam 

kitab suci A-Qur‟an atau Sunnah Nabi Saw, tetapi kadang hanya berupa 

prinsip-prinsip umum. Sehingga untuk pemecahan permasalahan-permasalahn 

baru yang belum ada nashnya secara jelas, perlu dilakukan istinbath hukum, 

yaitu mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul 
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dalam masyarakat dengan melakukan ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada 

dalam Al-Qur‟an dan al-Sunnah. 

Berkenaan dengan hal tersebut dari hasil ijtihad maka lahirlah metode 

seperti, ijma, qiyas, mashlahah mursalah, istihsan, saddu zara’i. Suatu dalil 

yang membutuhkan dalil lain untuk dijadikan hujjah, tidaklah dapat dikatakan 

sumber, karena yang dikatakan sumber itu harus berdiri sendiri. Di samping 

itu, keberadaan suatu dalil, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan yang ada dalam Al-Qur‟an dan al-Sunnah. 

Metode dalam menetapkan hukum ini ada yang disepakati para ulama 

yakni ijma dan qiyas namun masih ada yang diperselisihkan yakni istihsan, 

ishtishhab, mashlahah mursalah, sadddu dzara’i, urf, syar’u man qablana dan 

adapula yang tidak menggunakannya. Karena metode-metode tersebut ada 

yang menggunakan dan adapula yang tidak menggunakannya. Agar menjadi 

fokus maka penulis tidak menguraikan semua metode tersebut akan tetapi 

hanya memaparkan ruang lingkup metode yang ada hubungannya dengan 

tema-tema penelitian ini yaitu al-maslahah al-mursalah, sebagai berikut : 

Al-Mashlahah al-Mursalah 

Maslahah mursalah atau (maslahat muthlaqah) adalah : 

“Kemaslahatan yang searah dengan tujuan syari‟ al-Islami (Allah Swt), namun 

tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya.”
78

 

 

Demikian pula dengan ungkapan bahasa Arab yang menggunakan 

maslahat dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong 

serta mendatangkan manfaat kepada manusia.
79
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Al-Tufi menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan 

adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat berarti sebab 

yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat 

mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat 

adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah 

atau adat. Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazali bahwa 

maslahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada 

tujuan syariat itu sendiri.
80

 

Menurut al-Buthi, dalam kitab Dhawabit al-Mashalah fi al-Syari‟ah al 

Islamiyah, karakteristik maslahah yang berbeda dengan maslahah atau manfaat 

dalam artian umum adalah (a) waktu yang mempengaruhi maslahat dan 

mafsadat tidak terbatas hanya di dunia saja, tetapi merupakan gabungan antara 

dunia dan akhirat, (b) nilai maslahat tidak terbatas pada kelezatan material 

semata, namun ia bersumber dari kebutuhan jasad dan ruh manusia,
81

 dan (c) 

kemaslahatan agama merupakan fundamental dan harus didahulukan dari 

kemaslahatan lainnya. Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian 

pengamalan ajaran agama, Allah menyuruh hambanya mengorbankan apa saja 

yang dimilikinya, termasuk jiwa dan hartanya. Karena itu, semua kegiatan 

yang dilakukan dalam pemenuhan kepuasan hidup di dunia ini, jangan sampai 

ia mengurangi atau mengecilkan pengamalan syariat. Ketika suatu masalah 

tidak didapati hukumnya baik dalam Al-Qur‟an maupun hadist maka ra’y 

berusaha menemukan hukumnya melalui asas kemaslahatan yang merupakan 

bagian dari ijtihad. Metode al-maslahah al-mursalah terikat pada konsep 

                                                             
80

 Asriaty, Penerapan al Maslahah al Mursalah pada isu-isu Kontemporer, (Jurnal Madania Vl. 

19. No. 1, 2015), h. 120. 
81

Asriaty, Penerapan al Maslahah al Mursalah pada isu-isu Kontemporer,...... h. 121. 



57 
 

bahwa syari‟ah ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk 

memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. 

Dalil kehujjahan al-maslahah al-mursalah adalah hadist Nabi Muhamaad 

Saw mengenai pengakuan Nabi terhadap Muadz Ibn Jabal untuk berijtihad 

dengan pendapatnya sendiri ketika diutus ke Yaman.
82

 

Menurut Syathibi tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu maslahah 

atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.
83

 Iman al-Ghazali berpendapat 

yang sejalan bahwa al-maslahah adalah upaya menarik manfaat (upaya 

memelihara tujuan hukum Islam yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan dan 

harta benda), serta menolak mudharat (merusak dan menafikan tujuan hukum 

Islam tersebut). Al-Ghazali membagi al-maslahah menjadi tiga yaitu : 

1) Al-Maslahah al-mu’tabarah yaitu maslahat yang diakui syari‟at dan 

ditunjukkan oleh nash dalil tertentu. Masalahah ini dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam penetapan hukum; 

2) Al-Maslahah al-mulghah  yaitu maslahah yang dibatalkan oleh dalil 

tertentu. Maslahah ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penetapan hukum. 

3) Al-Maslahah al-mursalah yaitu maslahah yang tidak ditemukan dalil 

tertentu yang membenarkan atau menolaknya. 

Syarat al-maslahah al-mursalah yang dapat dijadikan hujjah dalam penetapan 

hukum menurut al-Ghazali yaitu : 
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1) Al-maslahah harus berupa al-maslahah al-daruriyat atau al-maslahah al-

hajiyat yang menempati kedudukan al-daruriyat. Sedangkan al-maslahah 

al-tahsiniyat tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam; 

2) Harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara‟/penetapan hukum 

Islam yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan 

keturunan; 

3) Pada kasus-kasus tertentu, al-maslahah harus bersifat kulliyah (umum dan 

menyeluruh) dan qath’iyah (pasti). 

Sehubungan dengan hal tersebut maka kandungan maslahah terbagi dua 

macam yaitu : 

1) Maslahah al-ammah (kemaslahatan umum); 

2) Maslahah al-khashshah (kemaslahatan pribadi). 

Ulama yang menerima dan menggunakan al-maslahah al-mursalah sebagai 

hujjah dalam penetapan hukum adalah Malikiyah, Zaidiyah, Hanabilah dan 

sebagian Syafi‟iyah. Sedangkan ulama yang menolak al-maslahah al-

mursalah adalah Zahiriyah, Imamiyyah, Hanafiyah dan sebagian Syafi‟iyah. 

Legitimasi akan maslahah dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena 

adanya petunjuk syariat tersebut, sehingga ia diamalkan dalam konteks 

pengamalan qias.
84

 

4. Peradilan dan Jinayah dalam Hukum Islam. 

Penerapan hukum atas tindak pidana dilakukan melalui proses peradilan 

yang menyidangkan perkara-perkara. Dalam sejarah islam, orang yang pertama 

memegang peradilan (hakim) adalah Rasulullah SAW sendiri, selanjutnya sesuai 
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dengan kebutuhan umat islam yang berkembang secara terus menerus. Hakim 

dipandang sebagai mujtahid, islam memberikan nilai-nilai dasar yang harus 

dipegang oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Suatu perkara dapat 

digelar apabila dakwaan yang memenuhi ketentuan. Dakwaan diakui apabila 

dikuatkan dengan ikrar (pengakuan), kesaksian, sumah atau dengan dokumen yang 

sah. Kesaksian dapat berupa pengetahuan melalui penglihatan atau pendengaran. 

Kesaksian hukumnya menjadi fardu ain apabila seseorang dipanggil untuk itu dan 

dikhawatirkan kebenaran akan hilang. Sebagaimana firman Allah SWT pada QS. 

Al-Baqarah/2 : 283 yang berbunyi : 

      
    

     
   

     
     

     
        

Terjemahnya : 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang
85

 (oleh yang berpiutang). akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, 

Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
86

 

 

Hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku 

kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau 

balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara‟.
87

 Tujuan 
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utama dari penetapan dan penerapan hukum dalam syariat Islam adalah sebagai 

berikut :  

a. Pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak 

mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan 

jarimah tersebut. 

b. Perbaikan dan pendidikan, dalam penjatuhan hukuman adalah mendidik 

pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari 

kesalahannya.
88

 

Syariat Islam membagi hukuman menjadi tiga bagian yaitu hudud, qisas, 

diyat dan ta’zir. Hudud dan qisas-diyat merupakan hukuman-hukuman yang telah 

ditentukan oleh syara’ dan tidak ada peluang bagi hakim untuk menguranginya, 

menambahnya atau menggantinya dengan hukuman lain, misalnya pencurian, 

hukumannya adalah potong tangan. Adapun dalam hukuman ta’zir, kewenangan 

hakim sangat luas, tetapi tidak berarti boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini 

oleh karena syara’ menetapkan hukuman ta’zir dengan cara menetapkan 

sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan sampai 

dengan yang sangat berat seperti hukuman mati. 

Hukuman dalam fiqih jinayah dapat dibagi menjadi beberapa golongan 

menurut segi tinjauannya, yaitu : 

a. Macam hukuman berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya,  yaitu : 

1) Hukuman pokok (Al-Uqubah Al-Asliyyah) yaitu hukuman utama yang 

telah ditetapkan pada satu tindak pidanasebagai hukuman asli, seperti 

hukuman qisas bagi tindak pidana pembunuhan, hukuman rajam bagi 
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tindak pidana zina dan hukuman potong tangan bagi tindak pidana 

pencurian. 

2) Hukuman pengganti (Al-Uqubah Al-Badalliyah), yaitu hukuman yang 

menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat 

dilaksanakan karena adanya alasan yang syari’ (sah) seperti hukuman diyat 

sebagai pengganti hukuman qisas dan hukuman ta’zir sebagai pengganti 

hukuman hudud dan qisas. 

3) Hukuman tambahan (Al-Uqubah Al-Tab’iyyah), yaitu hukuman yang 

mengikuti hukuman pokok tanpa memerukan keputusan tersendiri, seperti 

larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan 

diwarisinya. 

4) Hukuman pelengkap (Al-Uqubah Al-Takmiliyyah), yaitu hukuman yang 

mengikuti hukuman pokok dengan adanya putusan tersendiri dari hakim.
89

 

b. Macam hukuman berdasarkan tempat dilakukannya hukuman : 

1) Hukuman badan (Uqubah badaniyyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan 

atas badan si pelaku, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara. 

2) Hukuman jiwa (Uqubah nafsiyyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas 

jiwa si pelaku, bukan pada badannya, seperti hukuman teguran, celaan dan 

ancaman. 

3) Hukuman harta (Uqubah maliyyah), yaitu hukuman yang ditepatkan pada 

harta pelaku, seperti hukuman diyat, denda dan perampasan harta.
90

 

c. Macam hukuman berdasarkan macamnya tindak pidana yang diancamkan 

dilakukan : 
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1) Hukuman hudud, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan untuk tindak pidana 

hudud, seperti jarimah zina, jarimah qadhaf (menuduh orang lain berbuat 

zina), jarimah syurb al-khamr (minum-minuman keras), jarimah 

pencurian, jarimah hirabah (perampokan), jarimah riddah   ( murtad)  dan 

jarimah al-baghyu (jarimah pemberontakan).
91

 

2) Hukuman qisas-diyat yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana 

qisas dan diyat, seperti pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, 

pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak 

sengaja.
92

  

Tindak pidana yang termasuk dalam jinayah dan dapat dikenai qisas atau 

diyat adalah pembunuhan. Definisi pembunuhan adalah perbuatan 

menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan pada asalnya menjadi dua 

bagian yaitu : 

a) Pembunuhan yang diharamkan seperti pembunuhan karena 

permusuhan. 

b) Pembunuhan yang hak atau diperbolehkan seperti pembunuhan dalam 

perang atau pembunuhan terhadap orang murtad yang diperkenakan 

hukum. 

Pembunuhan yang termasuk tindak pidana ada tiga macam yaitu : 

a) Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang diniatkan atau 

direncanakan dengan menggunakan alat atau cara yang dapat 

menyebabkan orang lain terbunuh. Pembunuhan yang disengaja 

merupakan perbuatan yang diharamkan dan pelakunya memikul dosa 

                                                             
91 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah, (Jakarta, 

Sinar Grafika, 2006), h. 145. 
92

 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah,…,h. xi. 
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besar (kabair), sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Al-Isra/17 : 

33 yang berbunyi : 

   

    

    

   

   

    

       
 

Terjemahnya : 

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang 

benar
93

. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka 

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan
94

 kepada ahli 

warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas 

dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 

mendapat pertolongan.
95

 
 

Hukuman bagi pelakunya adalah setinggi-tingginya qisas yaitu 

dibunuh. Namun apabila keluarga (ahli waris) korban memaafkan, 

pembunuh diharuskan membayar diyat senilai 100 (seratus) ekor unta 

secara tunai.  Ibnu al-Qayyim menyatakan, pembunuhan dengan 

sengaja berhubungan dengan tiga hak yaitu hak Allah dan ini akan 

terhapus dengan tobat, hak auliyah’ al-maqtul dan ini gugur dengan 

                                                             
93

 Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan 

sebagainya. 
 

94
 Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk 

menuntut kisas atau menerima diat. qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu 

tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan 

membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan 

tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, 

umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan 

hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah 

menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang 

pedih. diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau 

anggota badan. 
 

95
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Surabaya, Al Hidayah, 1989),  h. 432. 
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menyerahkan diri kepada mereka, hak al-maqtul (korban) ini tidak 

gugur karena korban telah meninggal dunia. 

b) Pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan yang tidak dimaksudkan 

untuk membunuh, karena salah sasaran atau ketidaktahuan pelaku 

sehingga secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain.  

Pelaku pembunuhan ini tidak dikenakan qisas melainkan diwajibkan 

membayar diyat dengan cara memerdekakan hamba sahaya dan 

memberi 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga atau ahli waris 

korban, sebagaimana firman Allah SWT pada QS. An-Nisa/4 : 92 yang 

berbunyi : 

    

    

     

   

   

   

     

    

   

     

   

   

   

     

   

  

     

      

Terjemahnya : 

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 

mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)
96

, 

dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah 

(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 

                                                             
96 Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin. 
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beriman serta membayar diat
97

 yang diserahkan kepada 

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 

terbunuh) bersedekah
98

. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) 

yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, 

Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang 

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 

memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa 

yang tidak memperolehnya
99

, Maka hendaklah ia (si pembunuh) 

berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat 

dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.
100

 

 

c) Pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan tidak 

sengaja dan tidak menggunakan alat dan cara yang dapat membunuh 

dan secara kebiasaan tidak dimaksudkan hendak membunuh. Misalnya 

seseorang memukul dengan lidi dan yang dipukul ternyata mati. Pelaku 

pembunuhan ini tidak dihukum qisas tetapi harus membayar diyat. 

Hukuman qisas didasarkan kepada firman Allah SWT dalam QS. Al-

Baqarah / 2 : 178-179 yang berbunyi : 

  

   

    

  

  

   

     

  

  

    

   

    

                                                             
97 Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa 

atau anggota badan. 
 

98
Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. 

 

99
Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau 

tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-

turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya. 
 

100 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Surabaya, Al Hidayah, 1989),  h. 

135. 
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Terjemahnya : 

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 pema'afan dari 

saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 

yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) 

kepada yang memberi ma'af 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
101

. Dan dalam qishaash itu ada 

(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang 

berakal, supaya kamu bertakwa.
102

 

 
 

Hukuman qisas merupakan hukuman yang paling baik, karena 

hukuman tersebut mencerminkan rasa keadilan, dimana orang yang 

melakukan perbuatan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya, 

dan qisas dapat menjamin terwujudnya keamanan bagi individu dan 

ketertiban masyarakat. Hukuman qisas berlaku untuk jarimah pembunuhan 

disengaja dan penganiayaan sengaja. Pembunuhan dan penganiayaan 

korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan 

terhadap pelaku. Apabila ada pengampunan maka hukuman qisas menjadi 

gugur dan diganti dengan hukuman diyat. Hukuman diyat adalah hukuman 

pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai 

                                                             
101

 Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang 

membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) 

yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang 

membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-

nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh 

yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di 

dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. 
 

102 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Juz 1-10, (Jakarta, Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah, 1971), h. 43-44. 
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sengaja dan tidak sengaja. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah 

SWT dalam QS. Al-Nisa / 4 : 92 yang berbunyi : 

     

     

    

   

   

   

     

    

   

     

   

   

   

     

   

   

     

     

Terjemahnya : 

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin 

(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)
103

, dan 

Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah 

(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman 

serta membayar diat
104

 yang diserahkan kepada keluarganya (si 

terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah
105

. 

jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) 

antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) 

membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) 

serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa 

yang tidak memperolehnya
106

, Maka hendaklah ia (si pembunuh) 

berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari 

                                                             
103 Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin. 

 

104 Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa 

atau anggota badan. 
 

105 Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. 
 

106 Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau 

tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-

turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya. 
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pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.
107

 
 

3) Hukuman kafarat yaitu  hukuman yang ditetapkan untuk sebagian 

tindak pidana qisas, diyat dan ta’zir. Hukuman kafarat dijatuhkan atas 

pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja. Adapun 

jenis hukumannya adalah membebaskan seorang hamba yang mukmin. 

Apabila hamba tidak ada maka hukumannya diganti dengan puasa dua 

bulan berturut-turut.
108

 

4) Hukuman ta’zir yaitu hukuman yang ditetapkan untuk segala tindak pidana 

ta’zir. Jarimah ta’zir sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat 

yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dan diserahkan kepada uli al-

amri untuk mengaturnya. Jenis-jenis hukuman ta‟zir meliputi hukuman mati, 

hukuman dera, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman penyaliban, 

hukuman pengucilan, hukuman peringatan dan ancaman, hukuman denda dan 

hukuman-hukuman lainnya.
109

 

5. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. 

Hakikat hukum Islam itu adalah syari‟ah itu sendiri, yang bersumber dari 

Al Qur‟an, Sunnah Rasul dari al-Ra‟yu doktrim pokok dalam Islam itu sendiri 

yaitu konsep tauhid yang merupakan pondasi dalam struktur hukum Islam, yaitu 

hubungan hablun win Allah (hubungan vertikal), dari hablun Min al-nas 

(hubungan horisontal), al-anirit bil nia’ruf wa alnahyu al-munkar, taqwa, adil dan 

bijaksana serta mendahului kewajiban daripada hak dan kewenangan. Sehubungan 

                                                             
107 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Juz 1-10, (Jakarta, Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah, 1971), h. 135. 
 

108 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah, (Jakarta,  

Sinar Grafika, 2006), h. 156. 
 

109 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah, …, h. 158. 
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dengan doktrin di atas, maka terdapat lima sifat dan karakteristik hukum Islam 

yaitu : 

a. Sempurna. 

Syari‟at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar 

permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-

ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-

hukum yang lebih rinci, syari‟at hanya menetapkan kaedah dan memberikan 

patokan umum sedangkan penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad 

pemuka masyarakat.
110

 

Menurut, M. Hasbi Ash-Shiddieu, salah satu ciri hukum Islam adalah 

takamul yaitu lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka 

pandangan hidup. Menurutnya hukum Islam menghimun segala sudut dan segi 

yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan karena hukum Islam tidak 

menghendaki adanya pertentangan antara Ushul dengan Furu’, tetapi satu 

sama lain saling lengkap-melengkapi dan kuat-menguatkan.
111

 

b. Elastis. 

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, luwes), artinya dapat 

meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam 

memperhatikan berbagai segi kehidupan baik bidang muamalah, ibadah, 

jinayah dan lain-lain. Meski demikian ia tidak memiliki dogma yang kaku, 

                                                             
110

 Lihat, H. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, bagian pertama, Cet. I, (Jakarta, 

Logos, 1997), h. 46. 
111

 Lihat, M. Hasbi Ash-Shiddieu, Falsafah Hukum Islam, Cet. V, (Jakarta, Bulan Bintang, 

1993), h. 105. 
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keras dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidah-kaidah urn urn 

yang mesti dijalankan oleh manusia.
112

 

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat ealstis dapat dilihat dalam 

kasus jual beli dan ayat Al Qur‟an yang berhubungan dengan jual beli 

diantaranya : QS. Al-Baqarah/2 : 275 dan 282 dan  QS. An-Nisa/4 : 29. Dalam 

ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persayaratan 

keridhaan antara kedua belah pihak, larangan riba dan larangan jual beli pada 

waktu adzam jum‟at.  

c. Universal dan dinamis. 

Ajaran Islam bersifat universal yang meliputi seluruh alam tanpa tapal 

batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran 

Nabi sebelumnya. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum 

itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Disamping itu, hukum Islam 

mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).
113

 Hukum Islam 

memberikan kepada kemanusiaan sejumlah hukum yang positif , yang dapat 

dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Dalam gerakannya hukum 

Islam menvertai perkembnagan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu 

ijtihad. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat 

memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dari nilai-nilai 

asasinya.
114

 

d. Sistematis. 

                                                             
112 Lihat, H. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, bagian pertama, Cet. I, ....., h. 47. 
113 Lihat, H. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, bagian pertama, Cet. I, ....., h. 49. 

 

114 Lihat, M. Hasbi Ash-Shiddieu, Falsafah Hukum Islam, Cet. V, ......, h. 108. 
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Hukum Islam bersifat sistematis artinya hukum mencerminkan 

sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan dengan yang 

lainnya.
115

  

Perintah sholat dalam Al qur‟an senantiasa diiringi dengan perintah 

zakat. Demikian juga dalam hal makan dan minum untuk tidak berlebih- 

lebihan.  Sebagaimana firman Allah SWT pada QS, al-A‟raf/ 7  : 31 yang 

berbunyi : 

    

    

   

     

     
 

Terjemahnya : 

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid
116

, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan
117

. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan.
118

 

 

Makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan.  Dalam hal ini 

dipahami bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya bermuamalah dengan 

Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi 

hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki 

tersebut. 

e. Hukum Islam bersifat Ta’aquli dan Ta’abbudi. 

                                                             
115 Lihat, H. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, bagian pertama, Cet. I, ....., h. 51. 

 

116 Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-

ibadat yang lain. 
117 Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula 

melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. 
118 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Surabaya, Al Hidayah, 1989),   h. 110. 
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Syari‟at Islam mencakup bidang muamalah dan bidang ibadah. Dalam 

bidang muamalah terkandung niali-nilai ta’abbudil ghairu ma’qulah al ma’na 

(irasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang 

telah disyari‟atkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. 

Sedangkan bidang muamalah, didalamnya terkandung nilai-nilai 

ta’aquli/ma’aqulah al-ma’na (rasional), artinya umat Islam dituntut untuk 

berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari‟at tersebut.
119

  

Berdasarkan uraian di atas maka sifat hukum Islam tersebut 

mempunyai hubungan simbiosis (sangat erat), sehingga dapat dipahami bahwa 

kelima sifat yang disebutkan itu, merupakan satu keterpaduan karakteristik 

hukum Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia sebagai mahluk Allah 

SWT, yang dilengkapi dengan dua kelebihan daripada mahluk lainnya yaitu 

akal (intelegensia) dan kalbu (hati nurani). 

Adapun ciri-ciri khusus hukum Islam yang membedakan dengan 

hukum lainnya adalah : 

1)  Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah SWT, yang terdapat dalam Al 

Qur‟an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasul-Nya; 

2) Hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip akidah (iman dan tuhid) dan 

akhlak (moral); 

3) Hukum Islam bersifat universal (alami) dan diciptakan untuk kepentingan 

seluruh umat manusia (rahmatan lil’alamain); 

4) Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat (kelak); 

                                                             
119

 Lihat, H. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, bagian pertama, Cet. I, ....., h. 52. 
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5) Hukum Islam mengarah kepada jama‟iyah (kebersamaan) yang seimbang 

antara kepentingan individu dan masyarakat; 

6) Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan 

tuntutan waktu dan tempat; 

7) Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di akhirat.
120

 

E. Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional. 

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan adalah dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto, penafsiran 

teori ini mengungkapkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasinal sebagai 

berikut
121

 ; 

1. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. 

2. Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, dank arena 

kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberikan status sebagai 

hukum nasional. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan 

hukum nasional Indonesia. 

3. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. 

Hukum Islam merupakan hukum material yang menjadi sumber pembentuk 

hukum di Indoneisa dan  secara empirik hukum Islam merupakan hukum yang hidup 

(the living law), dalam masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke 

nusantara. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman atas 

nash Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Al-Ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia yang 

berlaku secara universal–relevan pada setiap zaman (waktu) dan ruang, sebagaimana 

firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran/3 : 103 yang berbunyi : 

                                                             
120

 Lihat, H. Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dari Pengantar Studi Hukum Islam 

Dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. I, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), h. 64-65. 
121

 Ichtijanto, Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta,  Ind-Hill Co, 1990), h. 86-87. 



74 
 

   

    

   

    

   

  

    

   

    

    

      
 

Terjemahnya : 

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 

kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu 

dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan 

hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
122

 
 

Sistem hukum Indonesia mengakui hukum Islam sebagai hukum positif, 

dijalankan oleh masyarakat muslim pada bidang-bidang tertentu seperti bidang ahwal 

asy-syakhsyah (hukum keluarga), dan meluas pada bidang  muamalat (hukum 

perdagangan Islam dan perbankan syari‟ah) yang diakibatkan oleh berkembangnya 

sistem keuangan Islam di Indonesia khususnya masalah haji, zakat, wakaf, dan 

sebagainya. 

Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, kini 

dan masa mendatang, bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional, dalam hukum 

tertulis dan tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan dan praktek hukum. 

Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional 

yaitu : 1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional, 2) Ada, dlam 
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arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adnya kekuatan dan wibawanya 

dalam hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, 3) Ada, dalam arti 

norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, 4) 

Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.
123

 

F. Kerangka Teori. 

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling 

berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena 

dengan menentukan hubungan  antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena 

alamiah.
124

 

Penelitian ini menggunakan teori-teori untuk merumuskan dan mengantar alur 

pikir terhadap gejala sosial, sistem sosial dan bahkan kemungkinan perubahannya, 

antara lain : 

1. Teori Fungsionalisme Struktural. 

Talcot Parson yang telah membuat sejumlah besar karya teoritisnya. Teori 

fungsionalisme struktural Parson merupakan teori yang dimulai dengan 4 fungsi 

penting untuk semua tindakan, terkenal dengan skema AGIL, Parson yakin bahwa 

empat fungsi penting diperlukan semua sistem, agar tetap bertahan (survive) suatu 

sistem harus memiliki empat fungsi ini sebagai berikut : 

a. Adaptation (Adaptasi) : sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal 

yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 

b. Goal attainment (Pencapaian tujuan) : sistem harus mendefinisikan dan 

mencapai tujuan utamanya. 

c. Integration (Integrasi) : suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-

bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengolah antar 

hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L). 
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d. Latency (Pemeliharaan pola) : sebuah sistem harus melengkapi, memelihara 

dan memperbaiki, baik motivasi  individual maupun pola-pola kultural yang 

menciptakan dan menopang motivasi.
125

 

 

Parson organism prilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi 

adaptasi dengan menyesuaikan diri dan dengan mengubah lingkungan eksternal. 

Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan 

tujuan sistem dan mobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem 

sosial menganggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian 

yang menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi 

pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang 

memotivasi mereka untuk bertindak.
126

 

2. Teori keadilan. 

Menurut Ariestoteles dalam buku ke-5 buku Nicomachean Ethics, keadilan 

dibagi menjadi 5 bagian yaitu : 

a. Keadilan Komulatif (Iustitia Commutative). 

Yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah 

diberikannya. 

b. Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva). 

Yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah 

diberikannya. 

c. Keadilan Kodrat alam. 

Yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada 

kita. 

d. Keadilan konvensional. 

Yaitu kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan 

perundang-undangan yang telah dikeluarkan. 

e. Keadilan Perbaikan. 

Perbuatan adil menurut perbaikan keadilan adalah jika seseorang telah 

berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, 

orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.  

Sedangkan menurut Plato, teori keadilan itu ada dua, yaitu : 
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a. Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral 

apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara 

hak dan kewajibannya. 

b. Keadilan prosedural, yaitu suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural 

jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara 

yang telah ditetapkan.
127

 

 

Dan menurut Thomas Hobbes, bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila 

telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Misalnya, seseorang yang 

berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori 

keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, SH., ditambahkan dengan adanya keadilan 

legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

3. Teori kriminologi 

Menurut Wolfgang, dikutip oleh Wahju Muljono, membagi kriminologi 

sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi 

yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.
128

 

Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetology) adalah ilmu yang menyelidiki 

atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan). 

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat 

hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan 

hukum. 

b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai 

terjadi pelanggaran hukum tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan 

reaksi mesyarakat.
129
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4. Teori Penegakan Hukum. 

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, 

sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat 

pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan atau 

kekuasaan) penguasa atau aparat penegak hukum.
130

 Barda Nawawi Arief juga 

menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian 

proses yang terdiri dari tiga kebijakan, yaitu : 

a. Tahap kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu kekuasaan dalam menetapkan 

atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang 

dapat dikenakan. 

b. Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, yaitu kekuasaan dalam hukum 

pidana. 

c. Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan dalam 

melaksanakan hukum pidana.
131

 

 

5. Teori Maslahat. 

Teori maslahat dalam pemikiran Najm al-Din al-Thufi bercorak sangat khas. 

Formulasi teori al-mashlahah dalam pemikiran al-Thufi bertitik tolak dari hadis 

“La dharara wa la dhirar fi al-Islam”
132

, (tidak boleh memudaratkan dan tidak 

boleh pula dimudaratkan orang lain dalam Islam). 

Teori kemaslahatan dalam rumusan al-Thufi memuat empat prinsip, yang 

pemikirannya terlihat sangat berbeda dengan mayoritas ulama,  yaitu : 

a. Akal dapat secara bebas menentukan kemaslahatan dan kemudaratan, 

khususnya dalam bidang mu‟amalah dan adat. Untuk menilai dan menentukan 

sesuatu itu maslahat atau mudarat cukup dengan akal (rasio). Kemampuan akal 

untuk mengetahui sesuatu itu baik atau buruk tanpa harus melalui wahyu 

menjadi fondasi pertama dalam piramida pemikiran al-Thufi. Disinilah letak 

perbedaan yang cukup serius antar al-Thufi dengan Jumhur ulama. Menurut 
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Jumhur, meskipun kemasalahatan itu dapat dicapai dengan akal, namun harus 

mendapatkan konfirmasi dari nash atau ijma‟. 

b. Al-mashlahah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi 

paling kuat dalam penetapan hukum. Atas dasar ini, kehujjahan al-mashlahah 

tidak diperlukan adanya dalil pendukung. Kemaslahatan cukup didasarkan 

kepada kekuatan penilaian rasio tanpa perlu melalui wahyu. 

c. Al-mashlahah hanya berlaku dalam masalah mu‟amalah dan adat kebiasaan. 

Sedangkan dalam masalah ibadah, seperti shalat magrib tiga rakaat, puasa 

selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan, dan tawaf dilakukan sebanyak 

tujuh kali, tidak termasuk kategori objek mashlahah. Masalah-masalah ini 

merupakan hak dan otoritas Tuhan secara penuh. 

d. Al-mashlahah merupakan dalil syara‟ yang paling dominan. Dalam konteks 

ini, versi al-Thufi, jika nash atau ijma‟ bertentangan dengan al-mashlahah, 

maka kemaslahatan diprioritaskan dengan metode takhshish nash 

(pengkhususan hukum) dan bayan (perincian).
133

 
 

Kelima  teori tersebut di atas, menggambarkan bahwa hukum harus ditegakan agar 

tujuan keadilan dapat tercapai baik dari sisi sosial, rasa adil maupun dari sisi 

kemashlahatannya. 

 

 

G. Hasil Penelitian Yang Relevan. 

Setelah melakukan observasi terhadap hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini, maka peneliti menemukan tiga peneliti yang relevan, dan hasil-hasil 

temuannya dapat dijadikan referensi dalam penyusunan tesis ini. Adapun penelitian 

yang relevan yaitu : 

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Vallery Aprialdy, Laporan penelitian  pada 

fakultas hukum Universitas Pasundan Bandung tahun 2016, berjudul Penerapan 

kode etik Polri terhadap oknum polisi yang melakukan penganiayaan terhadap 
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pelanggaran lalu lintas.  Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya pemukulan 

yang dilakukan oleh anggota Lantas Polrestabes Bandung terhadap seorang 

pengendara motor yang menyenggol tubuh anggota Lantas yang akan 

menilangnya, sehingga atas kelakuan anggota Lantas tersebut maka harus 

menghadapi tiga proses persidangan yaitu sidang disiplin, sidang kode etik dan 

peradilan umum dalam hal ini perkara pidana.
134

 

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah penulis membahas  dan 

menguraikan persepsi masyarakat terhadap sanksi pelanggaran anggota Polri 

sedangkan penelitian di atas membahas tentang penerapan kode etik Polri terhadap 

oknum yang melakukan pelanggaran dan persamaannya adalah membahas tentang 

penegakan disiplin dan kode etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

anggota Polri dan proses penanganan Polri terhadap tindak pidana dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri serta hukuman yang dikenakan 

yaitu hukuman disiplin melalui sidang disiplin, hukuman pidana baik melalui 

sidang peradilan umum maupun sidang kode etik Polri.  

2. Penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Agne Susila, dkk, Laporan 

penelitian pada Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2010, yang berjudul 

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anggota Polri 

(Studi kasus Polres Magelang).  Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa : 

a. Penanganan terpadu antar instansi harus ditingkatkan kualitas dan 

kwantitasnya mengingat luas wilayah geografis Indonesia, banyak wilayah 
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yang masih asing terhadap penanganan terpadu tindak pidana yang dilakukan 

anggota Polri. 

b. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengawaki pos-pos 

pelayanan penanganan tindak pidana yang dilakukan anggota Polri mengingat 

semakin komplek modus operasi kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat. 

c. Mendirikan lembaga independen yang mengawasi proses penyidikan agar 

kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum meningkat. Adanya 

lembaga independen yang mengawasi proses penyidikan, maka proses 

penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. 

d. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pusat pelayanan terpadu 

serta perlindungan terhadap saksi dan korban. Adanya sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai pusat pelayanan terpadu dan perlindungan terhadap 

saksi dan korban, maka masyarakat tidak akan khawatir adanya ancaman dari 

berbagai pihak atas laporan/pengaduan yang telah dilakukan. Sosialisasi yang 

dilakukan oleh Polresta Magelang sangatlah dapat dibenarkan, karena dengan 

melakukan sosialisasi ini diharapkan masyarakat sipil dapat bersama-sama 

memberikan pengawasan terhadap kinerja Polri agar lebih baik.
135

 

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah penulis membahas  dan 

menguraikan persepsi masyarakat terhadap sanksi pelanggaran anggota Polri 

sedangkan penelitian di atas membahas tentang proses penegakan hukum terhadap 

tindak pidana yang dilakukan anggota Polri dan persamaannya adalah membahas 

tentang penegakan disiplin dan kode etik terhadap pelanggaran yang dilakukan 
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oleh anggota Polri dan proses penanganan Polri terhadap tindak pidana dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri serta hukuman yang dikenakan 

yaitu hukuman disiplin melalui sidang disiplin, hukuman pidana baik melalui 

sidang peradilan umum maupun sidang kode etik Polri.  

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Noor Iriady dalam tulisannya yang berjudul 

Strategi penegakan disiplin anggota Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) 

pada jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal volume II edisi I bulan Januari-

Juni 2013. Hasil penelitian menemukan masih ada aparatur penegak hukum dalam 

hal ini adalah polisi di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) yang mencari 

keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan negara, masih ada yang 

melanggar HAM, dan kurang mentaati peraturan perundang-undang atau kode etik 

profesi. Dengan melihat dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota 

Polri saat ini  dengan wujud perilaku, sikap mental dan moral yang masih negatif 

tersebut adalah merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak 

belakang suatu keadaan yang kontra produktif bagi  terwujudnya tujuan di internal 

Polri. Maka untuk tujuan internal Polri yaitu salah satunya adalah konsistensi atau 

tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin 

termasuk anggota Provos yang menyalahgunakan wewenang, dan strategi-strategi 

penegakan disiplin di tubuh Polri khususnya di Polres Hulu Sungai Selatan.
136

 

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah penulis membahas  dan menguraikan 

persepsi masyarakat terhadap sanksi pelanggaran anggota Polri sedangkan penelitian 

di atas strategi penegakan disiplin anggota Polri  dan   persamaannya adalah 

membahas tentang penegakan disiplin dan kode etik terhadap pelanggaran yang 
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dilakukan oleh anggota Polri dan proses penanganan Polri terhadap tindak pidana dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri serta hukuman yang dikenakan yaitu 

hukuman disiplin melalui sidang disiplin, hukuman pidana baik melalui sidang 

peradilan umum maupun sidang kode etik Polri.  

H. Kerangka Pikir. 

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang 

menjadi obyek permasalahan.
137

 

Polda Sulawesi Tenggara belum mampu melaksanakan manajemen sumber 

daya manusia dengan baik, hal ini dkarenakan masih adanya personel Polri yang 

bermasalah yaitu melanggar kode etik profesi kepolisian. Ketidakdisiplinan dan 

ketidakprofesionalan  Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau 

pengungkapan kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Langkah yang dapat ditempuh 

untuk menciptakan kepercayaan masyarakat adalah dengan mewujudkan personel 

Polri  yang bermoral sesuai etika profesinya, dan professional dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dengan taraf hidup yang 

berbeda-beda,  menjadikan tugas  Polri semakin berat sehingga banyak anggota Polri 

yang menyalahgunakan wewenang dan melakukan pelanggaran.  Hal ini 

menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah khususnya 

dalam penanganan kasus tindak pidana, sehingga menimbulkan persepsi yang 

bermacama-macam dikalangan masyarakat. 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa 

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 
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dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, sehingga 

kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-

pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi 

pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari 

penelitian yang akan dilakukan.  

Gambar 1.1 

Bagan kerangka pikir persepsi masyarakat Kota Kendari terhadap sanksi 

pelanggaran anggota Polri perspektif hukum Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan hukum normatif empiris yang bertitik tolak pada bahan hukum 

primer/informasi yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber bahan 

analisis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas 


