
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri.

Namun di dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan satu sama lain,

mengadakan kerja sama, tolong menolong, bantu membantu untuk

memperoleh keperluan hidupnya. Sering pula kepentingan-kepentingan itu

berlainan bahkan ada juga  yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan

pertikaian yang menganggu keserasian hidup bersama1.

Hukum Islam, sebagai bagian Agama Islam yang melindungi hak asasi

manusia. Hukum Islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran

(hukum) barat (eropa, terutama amerika), tentang hak asasi manusia akan

kelihatan perbedaanya. Perbedaan itu terjadi karena pemikiran hukum barat

memandang hak asasi manusia semata-mata antroposentris, artinya berpusat

pada manusia. Dengan pemikiran itu manusia sangat dipentingkan .

Sebaliknya pandangan hukum Islam yang bersifat teosentris. Artinya berpusat

pada tuhan. Manusia adalah penting, tetapi yang lebih utama adalah Allah.

Allah lah pusat segala sesuatu.

Tujuan hukum Islam adalah untuk  menjaga kemaslahatan hidup

manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu

tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang

1 C.S.T. Kansil,Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,
1989), h. 33
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kekal diakhirat kelak. Adapun kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara

dalam kepentingan hidup manusia yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan

jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.

Dalam Hukum Islam pemeliharaan jiwa merupakan tujuan hukum Islam,

karena Islam wajib memelihara hak sesama manusia 2.

Dalam hal ini Islam telah mengaturnya dalam aturan hukum Islam

yang dikenal dengan jinayah (tindak pidana), al-Jinayat dalam definisi syar’i

bermakna setiap pekerjaan yang diharamkan. Makna pekerjaan yang

diharamkan adalah setiap pekerjaan yang dilarang syar’i karena adanya

dampak negatif, karena bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa,

akal, harga diri, ataupun harta 3.

Jarimah qishas menurut Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan

(Sanksi Hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh

pelaku tersebut terhadap korban. Sementara itu dalam Al-Mu’jam Al-Wasit,

qishas ialah menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama

persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan

anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Pembunuhan merupakan  suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang

dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa

orang meninggal dunia.

2 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007).h. 59-63.
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, tahun 2011) h, 271

Kata al-jinayat (pidana) merupakan bentuk jamak dari kata jinayah. Kata itu berasal dari
kata jana-yajni yang berarti mengambil.
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Dalam fiqih jinayah, sanksi qishas ada dua macam, yaitu:

1. Jarimah pembunuhan

Sanksi hukum qishas yang diberlakukan terhadap pelaku

Pembunuhan Sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah dalam surat

Al-Baqarah (2): 178

.




Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

Qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh “ 4.

Ayat ini berisi tentang hukuman qishas bagi pembunuh yang

melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak

memaafkan pelaku. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi

qishas tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat 5 .

Dasar hukum yang mengatur sanksi hukum di dalam hadist

diungkapkan diantaranya sebagai berikut:

ثـََنا َأِيب َحدَّثـََنا اْألَْعَمُش قَاَل َحدََّثِين َ◌دَّثـََنا ُعَمُر ْبُن َحفْ  ِص ْبِن ِغَياٍث َحدَّ
قَاَل َرُسوُل ، َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمرََّة َعْن َمْسُروٍق َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َكاَن َعَلى اْبِن آَدَم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال تـُْقَتُل نـَْفٌس ظُْلًما ِإالَّ 
رء مسلم).خبارواه (اْألَوَِّل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها ِألَنَُّه َأوَُّل َمْن َسنَّ اْلَقْتلَ 

Artinya: “Diriwayatkan dari Umar Bin Hafshi Bin Qhiyas menceritakan
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, A’Maz
kepada ku Abdullah Bin Murro dari Masru’ dari Abdullah

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, PT Syaamil Cipta Medi. h. 27
5 M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah,2013). h. 5.
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berkata : Rasulullah saw bersabda: setiap pembunuhan secara
zalim, maka putra Nabi Adam As yang pertama itu akan
mendapat bahagian darahnya, (mendapat dosa) karena dialah
orang yang pertama melakukan pembunuhan” . (HR. Al-
Bukhari dan Muslim) 6 .

2. Jarimah Penganiayaan










Artinya:“ Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (Taurat)

bahwasannya Jiwa (dibalas) dengan Jiwa, mata dengan mata,

hidung dengan hidung, telinga dengan telinga,  gigi dengan

gigi, dan luka-luka (pun) ada Qishasnya”( QS.Al- Maidah (5):

28) 7 .

Dalam kajian ushul fiqh, ayat ini termasuk salah satu syariat umat

sebelum Islam yang diperselisihkan oleh ulama. Disatu sisi ayat ini merupakan

salah satu bentuk hukum yang tidak tegas dinyatakan berlaku bagi  umat

Islam, tetapi disisi lain tidak terdapat keterangan yang menyatakan sudah

terhapus dan tidak berlaku lagi 8 .

Pada dasarnya Allah memuliakan manusia. Manusia diciptakan dengan

tangan-Nya. Manusia tidak mungkin merealisasikan semua tujuan hidup dan

6 Muhammad Bin Yazid Abu Abdillah Al-Qazwaini, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Kitab
Shahih Bukhari, Bab Qholakol adama Sallatullah alaihi wazaro yata, Juz 11, h.116.

7 Depertemen Agama RI, Op.cit, h. 112
8 Nurul Irfan,Op.Cit. h. 8
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impian mereka kecuali jika seluruh unsur dan faktor perkembangan diatas

terpenuhi. Dengannya, manusia dapat memperoleh haknya secara penuh 9.

Salah satu hak yang paling  asasi dan diusung tinggi oleh Islam adalah

hak hidup, hak memiliki, hak menjaga kehormatan diri, hak kebebasan, hak

persamaan, dan hak memperoleh pengajaran

Seluruh hak itu lebih bersifat kewajiban dari sudut pandang

kemanusiaan, terlepas dari warna kulit, agama, kebangsaan, negara atau

kedudukan sosial, hak untuk hidup merupakan hak pertama yang paling

diusung tinggi oleh agama. Dengan kesucian hak ini, maka tidak satu orang

diperbolehkan untuk menggugat kehormatan orang lain dan melanggar apa

yang telah digariskan oleh Allah berfirman dalam surat Al-Isra’:33)






Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah

(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.) 10

Batasan “alasan benar “ pada ayat diatas dapat dipahami dari sapda

rasul SAW,

ثـََنا َحْفُص ْبنُ  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ِغَياٍث َوأَبُو ُمَعاِويََة َووَِكيٌع َعْن َحدَّ
قَاَل َرُسوُل اللَِّه اْألَْعَمِش َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمرََّة َعْن َمْسُروٍق َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ 

ُه َوَأينِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال حيَِلُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّ 

9 Ibid
10 Depertemen Agama RI, Op.cit, h. 285
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َرُسوُل اللَِّه ِإالَّ بِِإْحَدى َثَالٍث الثـَّيُِّب الزَّاِين َوالنـَّْفُس بِالنـَّْفِس َوالتَّارُِك ِلِديِنِه 
مسلم)..ىر خباواه (اْلَقْتلَ اْلُمَفارُِق لِْلَجَماَعةِ 

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Bakar Bin Syaibah, menceritakan Hafshu
bin Qhiyas dan Abu Muawiyyah, ayahku menceritakan kepada
kami, dari A’maz berkata menceritakan kepadaku Abdullah Bin
Murro dari Masru’ dari Abdullah R.A berkata : Rasulullah saw
bersapda: “Tidak halal (untuk ditumpahkan) darah seorang muslim
yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah
rasulullah; kecuali (1) orang yang menikah lalu berzina, (2) orang
yang membunuh muslim lain, atau (3) orang murtad ”11.

Pembunuhan yang disengaja terjadi apabila seorang mukallaf berniat

untuk membunuh orang lain yang dilindungi hidupnya. Pembunuhan itu

dilakukan dengan alat yang memungkinkan besar  dapat membunuh.

Berdasarkan defenisi itu, kita dapat memahami bahwa bentuk kriminal ini

memiliki syarat-syarat  sebagai berikut:

1. Pelakunya berakal, baligh, dan sengaja,

Sebagaimana hadist Rasulullah yang artinya:

ثـََنا َمحَّاٌد َعْن َمحَّاٍد َعْن ِإبـَْراِهيمَ  ثـََنا َعفَّاُن قَاَل َحدَّ َعْن اْألَْسَوِد َعْن َحدَّ
َثَالٍث َعْن ُم َعنْ َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل رُِفَع اْلَقلَ َعاِئَشة

َيْستَـْيِقَظ َوَعْن الصَِّيبِّ َحىتَّ َحيَْتِلَم َوَعْن اْلَمْجُنوِن َحىتَّ يـَْعِقَل النَّاِئِم َحتَّ 
و مسلم).رواه خبارى( (َوَقْد قَاَل َمحَّاٌد َوَعْن اْلَمْعُتوِه َحىتَّ يـَْعِقلَ 

Artinya:“ Diriwayatkan dari Affan menceritakan kepada  Hammad  Ibn

Hammadin  Ibn Ibrahim dari Aswad Ibn Aisyah R.A berkata:

tiga golongan yang tidak dicatat (kesalahannya): anak kecil

11 Muhammad Bin Yazid Abu Abdillah  Al-Qazwaini Op.cit, Juz 7, h. 543
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hingga baligh, orang yang hilang akal (gila) hingga ia sadar,

dan orang yang tidur hingga ia bangun”12 .

2. Korban adalah manusia yang terjaga dan terpelihara darahnya.

Maksudnya, ia tergolong orang yang tidak boleh dibunuh, kecuali dengan

hak

3. Alat yang digunakan dalam pembunuhan adalah alat yang diperhitungkan

dapat  menghilangkan nyawa korban 13.

Fuqaha telah sepakat bahwa pembunuhan yang dikenai hukuman

qishas disyaratkan bahwa ia harus berakal sehat, dewasa, menghendaki

kematian (korbannya), melangsungkan sendiri pembunuhan tanpa ditemani

orang lain 14.

Dasar  hukum sanksi pembunuhan didalam Al-Qur’an terdapat dalam

surah Al-Baqarah  (2) : 179






Artinya: “Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup agimu, hai

orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”15 .

Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang

dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan

milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Tetapi mayoritas ahli hukum

menerapkan istilah jinayat ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan

12 Ibid,  Juz 50, h. 209.
13 Nurul Irfan, Op.cit, h. 284-286.
14 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 528
15 Depertemen Agama RI, Op.cit, h. 27.
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hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang,

kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja 16.

Dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak

jinayah adalah karena perbuatan tersebut merugikan orang lain atau

masyarakat. Penetapan-penetapan larangan dan sanksi-sanksi tersebut

bertujuan untuk memelihara atau mempertahankan kelangsungan hidup

bermasyarakat.

Menetapkan apakah suatu perbuatan bisa dikategorikan perbuatan

Pidana atau Jinayah secara umum harus memenuhi tiga unsur yaitu:

1. Adanya nash, ada nash yang melarang perbuatan tersebut disertai ancaman

hukuman atas perbuatan tersebut

2. Adanya perbuatan yang membentuk jinayah, baik melakukan perbuatan

dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan untuk

melakukannya.

3. Pelaku tindak jinayah orang yang bisa memahami dan bisa dibebani

hukum.

Apabila ketiga unsur tersebut terdapat dalam suatu perbuatan maka

perbuatan tersebut sudah bisa dikategorikan tindak jinayah 17.

Apabila terjadi kesengajaan atau pelanggaran terhadap hukum dalam

kehidupan masyarakat dan pemerintah maka harus dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Tentunya pelaksanaan

16 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003) h. 21.
17 H. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2000), h. 2
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terhadap hal ini dilakukan oleh suatu lembaga peradilan yang telah ditentukan

undang-undang.

Adapun penyelenggaraan peradilan dilakukan oleh suatu badan

kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat pada pasal 1 undang-undang nomor 14

tahun 1970 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila”. Dan pasal 2 ayat 1 dinyatakan: “bahwa

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam pasal 1

diserahkan kepada badan-badan peradilan dan diterapkan dengan undang-

undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya “ 18.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakim adalah memutuskan

suatu Perkara di Pengadilan adalah merdeka dan tidak terikat oleh suatu pihak.

Walau demikian hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan sesuai dengan fakta yang

terungkap dalam persidangan. Jadi dalam hal ini hakim tidak dibenarkan

memutuskan perkara tanpa dasar atau alasan yang telah ditentukan oleh

undang-undang.

Seperti halnya dengan masalah pembunuhan, akhir-akhir ini sering

terjadi disekitar kita, khususnya di Pekanbaru yang terjadi kasus pembunuhan

selama tahun 2012 yang diputuskan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

18Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana,(Jakarta: karya Anda, Tht), h. 225
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Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga mudah saja

seseorang mengambil tindakan tanpa harus memperdulikan kepentingan orang

lain.

Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh kasus pembunuhan yaitu:

kasus no. 723/PID/B/2012/PN.PBR atas nama terdakwa Muhammad Rizal.

Bahwa terdakwa Muhammad Rizal als Rizal bin Syahrizal, pada hari jum’at

tanggal 29 juni sekitar jam 07.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

dalam tahun 2012, bertempat dijalan Prof.M.Yamin Nomor 47 A, Pekanbaru,

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan dengan rencana

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Sukimin Wijono dan

Tommy 19.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-

saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat keterangan ahli dan barang bukti.

Pada persidangan hakim memutuskan perkara No.723/PID/B/2012/PN.PBR,

Menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : Muhammad Rizal als Rizal bin Syafrizal telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

pembunuhan berencana.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana

MATI

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

19 Arsip Pengadilan Negeri Pekanbaru,  No. 723/PID.B/2012/PN.PBR.
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a. 1 helai baju kemeja hitam motif kotak-kotak ada bercak darah

dibagian depan dan belakang

b. 1 helai celana pendek warna hijau ada bercak darah dibagian depan

dan belakang 20.

c. 1 helai singlet warna putih ada bercak darah

d. 1 helai handuk warna putih ada bercak darah

e. 1 helai celana pendek warna kuning krem ada bercak darah dibagian

depan dan belakang

f. 1 helai baju kemeja hitam motif kotak-kotak ada bercak darah

g. 1  helai baju kaos warna silver ada bercak darah dibagian depan dan

belakang 21.

h. 1 helai celana pendek berlumuran darah

i. 1 helai baju ada tulisan eto’o ada bercak darah dibagian depan dan

belakang

j. 1 helai baju kaos warna putih merk “Baleno” berlumuran darah

k. 1 helai celana pendek warna hitam motif burung merpati berlumuran

darah

l. 3 buah bantal ada bercak darah

m. 1 helai baju warna merah motif bergaris ada bercak darah dibagian

kerah dan punggung

n. 1 helai celana panjang hitam

o. 1 buah tas leptop warna hitam

20 Ibid
21 Ibid
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p. 1 buah pisau ada bercak darah dibagian badan pisau dan pangkal pisau

serta dibadan pisau ada tulisan stainles steel dirampas untuk

dimusnahkan

q. 1 unit mobil Nissan X trali warna hitam dengan No.Pol BM 777 SW di

kembalikan kepada saksi Sudarto Wijaya als Acai

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima

ribu rupiah)

5. Memerintahkan kepada terdakwa tetap dalam tahanan. 22.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca/mempelajari

secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Pekanbaru nomor 723/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 30 januari 2013,

majlis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan

pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya

tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair

yaitu pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP,

Sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat

banding, namun demikian majelis hakim tingkat banding tidak sependapat

dengan pidana mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa 23.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

723/PID.B/2012/PN/PBR tanggal 30 Januari 2013, majlis hakim tingkat

banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum majlis

22 Arsip Pengadilan Negeri Pekanbaru ,No. 723/PID.B/2012/PN.PBR.
23 Arsip Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 29/PIB.B/2013/PTR.
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hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan

kepada terdakwa dalam dakwaan primair yaitu pembunuhan berencana

sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP.

Dengan demikian menurut hemat penulis ada perbedaan antara putusan

Pengadilan Negeri  Pekanbaru tingkat I dengan putusan tingkat banding.

Tingkat I hakim menjatuhkan terpidana dengan hukuman mati, sedangkan

putusan hakim tingkat Banding terpidana diputuskan dengan hukuman

penjara seumur hidup, dengan demikian terlihat adanya perbedaan putusan

antara Pengadilan Negeri Pekanbaru Tingkat I dengan Pengadilan Tinggi

Negeri.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik

untuk meneliti dengan judul sebagai berikut: PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI PEKANBARU NOMOR 723/PID.B/2012/PN/PBR TENTANG

PIDANA MATI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan masalah yang akan

diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada berkas perkara

NO.723/PID/B/2012/PN.PBR. Dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam

terhadap kasus tersebut.

C. Rumusan Permasalahan
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pidana mati dalam putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru tentang kasus pembunuhan

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukum mati terhadap

kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pidana mati dalam putusan Pengadilan

Negeri Pekanbaru tentang kasus pembunuhan.

b. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukum mati

terhadap kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan tentang hukum,

khususnya mengenai perkara sidang Pengadilan

b. Sebagai bahan informasi maupun perbandingan bagi pihak-pihak yang

berminat untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

c. Semoga tulisan ini dapat menjadi sumbangan penulis kepada

almamater dan juga melengkapi bahan perpustakaan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah field research atau Study Dokumentasi

karena yang diteliti hanya berkas perkara dan dokumen-dokumen.
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2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang

terletak di Jln. Teratai No. 85 Pekanbaru Riau. Pengambilan lokasi

penelitian ini dengan pertimbangan lokasinya mudah dijangkau dan tidak

terlalu jauh dari peneliti, sehingga bisa menghemat biaya.

3. Subjek dan Objek

a. Subjek penelitian ini adalah pelaku atau terdakwa yang melakukan

tindak pidana pembunuhan dan pihak-pihak yang terkait dalam

penyelesaian kasus tersebut di Pengadilan Negeri

b. Objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan negeri.

4. Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari orang-orang yang

bersangkutan dalam kasus ini melalui wawancara dan dokumentasi

b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari bahan-bahan

kepustakaan seperti buku-buku, undang-undang, kitab undang-undang

hukum  acara pidana, undang-undang nomor 47 Tahun 1970 dan buku-

buku bacaan lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi, yaitu turun langsung kelapangan

b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada

informan tentang masalah yang diteliti

c. Study dokumentasi
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6. Metode Analisa Data

Dalam menulis dan membahas permasalahan ini, penulis

menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau menguraikan data yang

dikemukakan, kemudian dianalisa secara teliti.

b. Deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang diawali dengan pengumpulan

data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dan dijelaskan serta

mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada

yang umum.

7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan ini, maka

penulis mengklasifikasikan penelitian kedalam beberapa bab

Bab I : Pendahuluan, yang tediri dari latar belakang masalah,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang Pengadilan Negeri, yang terdiri

dari sejarah singkat Pengadilan Negeri, tujuan didirikan

Pengadilan Negeri, bagan atau struktur Pengadilan Negeri

dan wewenang Pengadilan Negeri.

Bab III : Hukum mati terhadap pidana pembunuhan dalam

perspektif hukum Islam dan hukum positif yang terdiri dari



17

pengertian qishas,  kategori pembunuhan, syarat-syarat

qishas, dan hikmah qishas.

Pidana pembunuhan dalam hukum positif, yang terdiri dari

pengertian pembunuhan, kategori pembunuhan, dan

hukuman terhadap pembunuhan.

Bab IV : Pidana mati dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dalam perspektif hukum pidana Islam, yang terdiri dari

penetapan pidana mati dalam putusan Pengadilan Negeri

tentang kasus pembunuhan, tinjauan fiqih jinayah tentang

pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri

terhadap kasus pembunuhan yang melakukan tindak

pidana.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran


