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dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 

(QS. Al-Qashash :77) 
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ABSTRAK  

 

Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara 
tidak langsung berpengaruh pada manusiasebagai makhluk sosial yang selalu 
berkembang. Demikian juga semakinbanyak persoalan yang dihadapi, secara tidak 
sadar mempengaruhi jiwa dan psikologi manusia sehingga setiap hari kita melihat 
berita melalui media cetak dan elektronik atau juga lingkungan sekitar banyak 
sekali kasus tindak pidana semakin banyak dan bermacam-macam jenisnya seperti 
perampokan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. 

Banyaknya persoalan, mendorong penulis untuk melakukan penelitian 
tentang tindak pidana perampokan yang disertai pembunuhan. Karena 
perampokan itu tidak hanya merampas harta korbannya melainkan juga melukai, 
menganiaya bahkan membunuh korbannya. 

Dalam hukum positif, Hukuman 9-12 tahun dikenakan pada pelaku jika 
pelaku tidak membunuh korban, hukumannya ditambah menjadi 15 tahun jika ada 
yang mati, jika perampokan itu dilakukan dua orang atau lebih dan ada yang mati 
maka hukumannya bisa diganti dengan hukuman seumur hidup atau 20 tahun 
penjara atau hukuman mati. 

Untuk menjerat pelaku agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, 
bagaimana pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara perampokan 
tersebut dan bagaimana sanksi bagi pelaku perampokan yang disertai 
pembunuhan dalam perspektif hukum islam.  

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian 
kepustakaan (library research), dimana data primernya berupa dokumen Putusan 
Pengadilan Negeri Semarang No.356/Pid.B/2011/PN.Smg. sedangkan proses 
analisis dilakukan dengan mendasarkan pada metode penelitian hukum normatif. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa putusan 
Pengadilan Negeri Semarang No.356/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Perampokan 
disertai Pembunuhan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum 11 tahun penjara 
yakni dengan amar putusan 9 tahun penjara, yang menjadi dasar pertimbangan 
hakim dalam memutuskan hukuman penjara dari 11 tahun penjara menjadi 9 
tahun penjara adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan 
terdakwa, seperti: terdakwa belum pernah dihukum, sikap dan perilaku terdakwa 
sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Dalam 
Hukum Pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam Jarimah Hirabah. 
Sanksi bagi pelaku Jarimah Hirabah yaitu berupa hukuman mati, salib, potong 
tangan dan kaki secara menyilang, atau pengasingan. 
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Asslamu’alaikum Wr. Wb. 
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akhir nanti. 

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu 

penulis ingin ucapkan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya 

dalam penyusunan skripsi ini kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo 
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4. Bapak Drs. M. Solek, MA. selaku ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan bapak 

Rustam D.K.A. Hrp., M.Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang 

dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini 

5. Bapak Drs. M. Solek, MA. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Briliyan 

Ernawati., SH. MHum. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 

membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga 

semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan 

skripsi ini 

6. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah yang telah banyak memberikan ilmunya 

kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama 
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penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penulisan skripsi ini 

7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mengasuh dan membimbing serta 

memberikan dorongan kepada penulis, baik moral maupun spiritual. Serta 

Kakak-kakakku yang memberikan inspirasi dalam penulisan ini 

8. Seluruh teman-teman mahasiswa khususnya keluarga besar SJA ’08, Terima 

kasih penulis ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama 

mencari ilmu di fakultas tercinta kita 

9. Sepesial teruntuk Aniqotur Rosyidah dengan kesabarannya  senantiasa 

menemani dan memberikan waktunya untuk penulis dalam mengerjakan dan 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

10. Teman-teman Kos L, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

11. Sahabat-i ALMAPABA ’08 PMII Rayon Syari’ah, bersama kalian penulis 

berproses, kekeluargaan, canda tawa, dan semoga kita masih bisa tetap 

bersama dalam satu ikatan. Senior-senior PMII (mas yayan dkk) terimakasih 

atas bantuan dan arahannya. Tangan terkepal dan maju ke muka....!!! 

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya 

ucapan terima kasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah SWT membalas 

semua amal kebaikan kalian. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Amin Ya Rabbal Alamin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

 

Semarang, 30 November 2012 

 Penulis 

 

 

M. Lutfi Khakim 
      082211008 
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