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ABSTRAK 

Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan 
sengaja maupun tidak sengaja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan 
hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qishas berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Adakala terjadinya tindak 
pidana disebabkan dua hal yaitu dari kehendak diri sendiri atau karena 
paksaan orang lain yang membuat orang melakukan suatu tindak pidana. 
Dimana orang yang menyurhlakukan berdalih agar tidak dikenai jeratan 
hukum.  KUHP tampaknya tidak mampu mengantisipasi berulangnya tindak 
kejahatan pembunuhan dan memberikan efek jera. Sehingga menarik bagi 
penulis untuk melakukan penelitian terhadap fenomena ini. Bagaimana 
analisis hukum pidana Islam tentang menyuruh lakukan tindak pidana 
pembunuhan dalam pasal 55 KUHP, dan sanksi menyuruhlakukan tindak 
pidana pembunuhan dalam hukum pidana islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama. Data primer sebagai 
sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini yaitu Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP), Data sekunder diperoleh dari fiqih 
jinayah, at- Tasy’ri al-Jinai al-Islami, Muqaranan bilqanun al-Wad’i.  buku-
buku, majalah, surat kabar yang membahas mengenai pokok masalah dalam 
penenlitian ini. Analisis dilakukan dengan metode content analysis bersamaan 
dengan penyajian data berdasarkan pendekatan penelitian, dengan metode 
diskriptif-analitik.  

Hasil penelitian menunjukkan pertama,bahwa setiap orang yang 
bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dijatuhi hukuman atasnya.Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa 
dipandang sebagai pelaku langsung, seperti pelaku langsung itu hanya sekadar 
alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, ia dijatuhi hukuman hudud 
atau qishas karena ia dikategorikan sebagai pelaku langsung, bukan sebagai 
pelaku tidak langsung. hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama 
berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung, berdasarkan 
pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaanya maupun 
perbuatannya,Sedangkan menurut KUHP pasal 55 pelaku yang 
menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur dipidana sebagai 
pembuat sesuatu perbuatan pidana 

 

Key word: menyuruhlakukan, Doenpleger, pelaku tidak langsung. 



vi 
 

MOTTO 

 

 

������������֠֠֠֠ ������������������������				 



�������������������� 
���������������������������� ������������ �������������������� 
���������������������������� ������������ ����    !!!!""""��������#### 
���������������������������� ����$$$$���� %%%%�������� $$$$&&&&����⌧⌧⌧⌧(((( 

��������))))����****++++))))����,,,,������������ 
����������������""""----,,,,....�������� �������� 0000����֠֠֠֠((((1111�������� 
2222������������****++++))))��������---- 3333����4444 5555����77778888 
9999������������������������ ������������ ::::%%%%�������� 

����;;;;��������



<<<<,,,,������������ ����������������������������))))���� 
������������   

Artinya: “Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan 
menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia.Dari 
kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, Yang 
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) 
jin dan manusia.Dari (golongan) jin dan manusia.” 
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