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Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) 
yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, 
Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan 
kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu 
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia 
adalah orang yang mendapat pertolongan. 
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PERSEMBAHANPERSEMBAHANPERSEMBAHANPERSEMBAHAN    

Karya ini kupersembahkan dengan penuh keikhlasan untuk: 

• Bapak / Ayah Tercinta (Ir.Trubus Setiawan) dan Ibu Tercinta (Siti Atikah 

Istiana), karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do’amu berdua. 

Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap 

huruf; setiap do’a yang terpanjat menyatu menyampuli karya hidupku. 

• Kakakku (M.Khaerul Anwar. S.TI) semoga karya ini mampu menjadi 

sampan yang menepikanku dari kerinduan tuk berbhakti sebagai adik yang 

selama ini sering terabaikan oleh egoku. 

• Saudara-saudara ku (Paman&Tante) baik yang di Tegal, Purwodadi, Boja, 

Semarang terima kasih atas Do’a & Suport nya. 

• Teman Staf-staf P.P.A.T (Devi, Khusnul, Bagus, Bu Isni) Engkaulah 

sumber inspirasi ku. 

• Nur Kholifah (27_11_10) yang selama ini selalu menunggu dan 

mendoakan, memberikan semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya. 

• Seluruh teman-teman baikku (Fadli, Hanafi, Fajrin, Andis, Nicham, Zakki, 

Apip,Kang Adib, Ajib, Sukron, Dikiya, Ihyak, DlL, , ,), ragu kalian 

akanku telah menuntunku pada alur kehidupan yang lebih dewasa. 

• Seluruh sahabat-sahabat ku (Mz Bidin, Ardi, Mz Imam, Hendra, Adi 

Telkomsel, Safik Adira, Mz Jamal Wom, Mz Amilin, Mz Beni, Mz 

Tompel, Mz Ghozali, Ali, Andi, DlL, , , , ,) Suport kalian adalah semangat 

ku untuk kehidupan mendatang. 
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• Fakultas (Syari’ah) ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku 

kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan engkau dan aku. 

 
 

ABSTRAK 
 

Perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg yang disidangkan di Pengadilan 
Negeri Semarang adalah perkara mengenai perkelahian kelompok yang 
menyebabkan meninggalkan korban jiwa. Pada persidangan tersebut, Majelis 
Hakim memutusbebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Putusan tersebut pada 
dasarnya dilandasi dari adanya perbedaan keterangan saksi dari pihak penggugat 
maupun terdakwa yang menyebabkan Majelis Hakim berdasar pada 
keyakinannya. Putusan tersebut didasarkan pada aspek bela paksa (noodweer). 
Padahal jika mengacu pada peristiwa secara detail dan mempertimbangkan 
keterangan kedua belah pihak saksi, maka ada kemungkinan Majelis Hakim tidak 
memutusbebaskan terdakwa. 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan No. 
1002/Pid.B/2008/Pn. Smg dan bagaimana tinjauan hokum pidana Islam terhadap 
tindak pidana dalam putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan kualitatif. Sumber bahan 
primer dalam penelitian ini adalah  Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg. 
Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan analisisnya 
menggunakan analisis deskriptif kualitati dengan teknik komparasi. 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Dari aspek pembelaan yang 
sah, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat disebut sebagai 
pembelaan yang sah, baik menurut KUHP maupun hukum pidana Islam karena 
tidak adanya upaya untuk memilih tindakan alternative yang memungkinkan 
untuk menghindarkan terjadinya peristiwa pidana. Selain itu, masuknya tindakan 
terdakwa ke dalam tindak pidana karena adanya aspek pengetahuan. Jadi tindakan 
yang dilakukan oleh terdakwa dalam konteks KUHP merupakan tindak pidana 
perkelahian tanding yang menyebabkan kematian. Sedangkan dalam konteks 
hukum pidana Islam, tindakan terdakwa masuk dalam jarimah qishash-diyat 
dengan spesifikasi tindakan pembunuhan. Tindakan terdakwa dalam perkara No. 
1002/Pid.B/2008/Pn. Smg berdasarkan niat, perbuatan, senjata, keadaan terdakwa 
dan akibat dari tindakan terdakwa dalam lingkup hukum pidana Islam termasuk ke 
dalam jarimah pembunuhan menyerupai sengaja dan dapat dikenakan sanksi 
diyat, kifarat, maupun ta’zir. Sedangkan dalam konteks hukum positif di 
Indonesia (KUHP) tindakan terdakwa bukanlah bentuk bela paksa dan termasuk 
ke dalam tindak pidana perkelahian tanding yang menyebabkan meninggalnya 
korban dengan ancaman sanksi pidana selama tujuh tahun. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

 ���ه ����ا ان وا��� هللا ا�ّ  ا�� � ان ا��� ا������ ربّ  � ا����
 ور����

 ّ���� ا��  �� ��� ! ����  � .#�� ا� أ$���� وا��#� آ�� و�
 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN. 

SMG”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.  

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat 

berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah 

memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas. 

2. Drs. Agus Nurhadi, MA selaku pembimbing, yang dengan penuh 

kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan 
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memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti 

dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang 

telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas 

syari’ah, dengan pelayanannya. 

4. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan adik-adikku atas do’a restu dan pengorbanan 

baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas. 

5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril 

maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. 

 
Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat 

imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat. Amin… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semarang,  

        Penyusun  
 
 
 
 

 
Farid Nurul Iman 
NIM.052211138 
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