
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Hukuman   

1. Pengertian Hukuman  

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan 

balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut 

‘uqubah. Lafadz ‘uqubah menurut bahasa berasal dari kata ‘aqoba, yang 

memiliki sinonim ; ‘aqobahu bidzanbihi au ‘ala dzanbihi, yang 

mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain ; akhodzahu 

bidzanbihi, yang artinya menghukum atas kesalahannya.1 

Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau 

pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang 

dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang2 dan lain 

sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa). 

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman 

adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah  sebagai berikut ;  

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memlihara 

kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan syara’.”4 

                                                           
1Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, Cet-Ke IVX 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952 
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke- 3, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 411. 
3Abdul Qodir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-

‘Araby, tt), h. 609. 
4 
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Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa 

hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen 

terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP  

termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. Yang hukuman-

hukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan.5 

Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman 

hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris sentencing yang 

disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi 

“penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang 

berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia disebutkan bahwa, 

hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang 

menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.6  

Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa 

Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang 

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang 

juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini 

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 

pembuat delik itu.7 

                                                           
5Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, Jil-3, Edisi Khusus (Jakarta: Ichtiar Baru-Van 

Hoeve,  1992), h. 1345. 
6Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, cet-ke 2, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1993), h. 1.  
7Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, cet ke- 1 (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum 

Pidana Islam; Fikih Jinayah, cet ke- 2, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 137.  
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Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat 

diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau 

nestapa, atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan 

dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap 

menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. 

dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masryarakat, 

sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. 

2. Dasar Hukum 

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya 

menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari 

kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam 

berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik 

berdasarkan Al-Qur’an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil 

amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan 

hukuman bagi kasus-kasus ta’zir. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya 

menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.8 

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya : 

Surat Shad ayat 26 : 

 62:  ص 

                                                           
8Ibid., h. 60. 
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Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu 

khalifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, 

karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya 

orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang 

berat karena mereka melupakan hari perhitungan.”9 (Q.S. Shad, 38:26) 

 

Surat An-Nisa ayat 135 : 

531 النسآء:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang 

yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia 

kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. 

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang 

dari kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau 

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan.”10 (Q.S. An-Nisa, 4:135) 

 

Sabda Rasulullah SAW : 

  

الرتميذيرواه 

                                                           
9Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

cet ke-XII, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 454. 
10Ibid.,  h. 100. 
11Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Al-Jami’u Al-Shohih Wahuwa Sunan Al-

Turmudzi, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Alamiyah, t.t), h. 613 
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Artinya: Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, sesungguhnya 

Rasulullah SAW. bersabda “Qadhi-qadhi (hakim-hakim) itu ada tiga 

golongan,  dua golongan di neraka dan satu golongan di surga. Seorang 

hakim yang memutus dengan curang (tidak benar) sedangkan dia 

mengetahui kebenaranya, maka dia di neraka. Dan seorang memutus 

dengan kebodohan dan merusak hak orang lain, dia juga di neraka. Dan 

seorang hakim yang memutus dengan jujur (benar) maka dia di 

surga”12 (H.R. At-Turmudzi). 

 

3. Tujuan Hukuman 

   Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah 

menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (ar-rad-u waz-

zajru) dan kedua, adalah perbaikan serta pengajaran (al-islah wat-tajdzib). 

Dengan tujuan tersebut tersebut, pelaku jarimah (terpidana) tidak 

mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan 

preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.13 

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari’at Islam tidak lupa 

memberikan perhatian terhadap pelaku jarimah (terpidana). Karena 

hukuman (sanksi) juga bertujuan mengusahakan kebaikan dan pengajaran 

bagi pelaku jarimah. Selain itu diharapkan juga dengan adanya hukuman 

ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa 

saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan 

mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam 

aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai 

berikut:14 

                                                           
12Rahmat Hakim, Op.cit., h. 62. 
13Ibid., h. 63 
14Ibid, h. 64. 
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 Pertama, untuk memelihara masyarakat (prevensi umum). 

menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya 

bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, 

maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Sebagaimana 

ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus 

didahulukan daripada kepentingan perseorangan.  

Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan 

perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Tujuan ini 

dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan takut. Oleh karena itu, 

pelaksanaannya dilakukan di hadapan umum agar berdampak sugestif bagi 

orang lain. 

Kedua, sebagai upaya pencegahan atau preventif khusus bagi 

pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima 

balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Yang harapannya pelaku  

menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak 

akan mengulangi perbuatan yang sama di masa datang. Dan juga orang 

lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan 

dikenakan kepada peniru.  

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (ta’dib dan 

tahdzib). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya 

mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik 

pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah 
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mengganggu hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan 

perkosaan terhadap hak orang lain.  

Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jarimah 

(terpidana) akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. 

Karena pada intinya menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas 

dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan dengan 

perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil. 

Al-Qur’an memberikan keterangan : 

 04:  الشورىۖ  
Artinya: Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang 

serupa,...”15 (Q.S. Syuraa, 42 : 40) 

02 :فصلت 

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan 

barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya...”16 

(Q.S. Fushshilat, 41 : 46) 

 

Yang dalam hukum Islam tujuan dari adanya hukuman adalah 

untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman qishos lahir sebagai 

upaya menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang 

simbang diharapkan agar menjadi alat pencegahan (preventif) terhadap 

orang yang akan melakukan kejahatan. Yang dalam bukunya Prof. Islamil 

Muhammad Syah mengatakan, dalam upaya memelihara jiwa, Islam 

melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman 

qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian 

                                                           
15Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit., h. 487. 
16Ibid., h. 481. 
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diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh 

kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga 

akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka 

si pelaku juga akan cedera pula.17 

Kalau tujuan-tujuan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya 

terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya 

pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus 

disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal 

ini hukum Islam juga berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara ta’dib 

(pendidikan) tidak menjerakan si pelaku jarimah dan malah menjadi 

sangat membahayakan masyarakat, hukuman ta’zir bisa diberikan dalam 

bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas. 

Hukuman ta’zir berlaku atas semua orang yang melaukan 

kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-

laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun 

muslim. Setiap oarang yang melakukan kemunkaran atau mengganggu 

pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik itu dengan 

perbuatan, ucapan atau isyarat, perlu diberikan sanksi ta’zir agar tidak 

mengulangi perbuatannya.18 

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya 

hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, 

tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan 

                                                           
17Ismail Muhammad Syah, et al, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 

h.70. 
18M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: 2015), H. 143. 
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demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. 

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk 

memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi 

pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan 

tujuan utama. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk alat penyuci 

dirinya, dan demikian maka terwujud rasa keadilan.19 

  Dari aplikasi tujuan-tujuan hukum, tujuan akhirnya atau tujuan 

pokoknya adalah meyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat 

baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan 

menghargai hak orang lain dan sehingga apa yang diperbuatnya 

dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan 

ancaman hukuman. Dalam ungkapan lain, perbuatan baiknya semata-mata 

karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut 

hukum.20 

Sementara dalam hukum positif tujuan hukuman atau lebih dikenal 

dengan tujuan pidana, diantaranya adalah pembalasan (revenge) atau 

untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri 

maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Lalu 

dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum 

menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.21  

Sementara prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) 

dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah 

                                                           
19Ismail Muhammad Syah, et al, Op.Cit., h. 256-257 
20Rahmat Hakim, Loc.cit., h. 66. 
21Ibid., h. 29. 
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mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggar 

mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan 

perbuatan jahat yang direncanakan. Van Hamel menunjukkan bahwa 

prevensi khusus suatu pidana ialah22 : 

a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah 

penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat 

buruknya. 

b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. 

c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak 

mungkin diperbaiki. 

d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib 

hukum. 

Yang dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang 

tujuan penjatuhan pidana, yaitu :  

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 

hukum demi pengayoman masyarakat, 

b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian 

menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk 

hidup bermasyarakat, 

c. Menyelesaikan konflik yang ditiimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat,  

                                                           
22Ibid., h. 31. 
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d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 3.01.01 ayat (1)). 

Dalam ayat 2 pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak 

dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan 

martabat manusia. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam 

Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan secara 

luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat 

dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.  

B. Syarat dan Macam Hukuman  

1. Syarat Hukuman 

Berkaitan dengan pemberian hukuman, hukuman itu sendiri harus 

memiliki syarat-syarat sebagai bentuk adanya hukum itu sendiri. Dengan 

kata lain agar hukum itu dapat diakui keberadaanya. Adapun diantara 

beberapa syarat tersebut diantaranya :23 

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara’ 

Hukuman dianggap mempunyai dasar (syari’iyah) apabila ia 

didasarkan kepada sumber-sumber syara’, seperti Al-Qur’an, As-

Sunnah, Ijma’, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga 

yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman ta’zir. Yang 

hukuman tersebut disyaratkan tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan syara, karena apabila bertentangan maka ketentuan 

hukuman tersebut batal. 

                                                           
23Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih 

Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 141.  
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Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak 

boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri 

walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan 

lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan. 

2. Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan) 

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini 

mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang 

melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak 

bersalah. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai 

pertanggungjawaban pidana.  

3. Hukuman harus berlaku umum 

Selain kedua syarat yang telah disebutkan diatas, hukuman juga 

disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku 

untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, 

jabatan, status dan kedudukannya. Secara singkat dapat dikatakan 

bahwa di dalam hukum semua orang statusnya sama. 

Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu 

hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman had atau qishash, karena 

keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara’. 

Setiap orang yang melakukan jarimah hudud, maka akan dihukum 

dengan hukuman sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Adapun 

dalam hukuman ta’zir persamaan yang dituntut ialah aspek dampak 
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hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik dan 

memperbaikinya. 

2. Macam Hukuman 

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa 

bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima 

penggolongan. 

1. Hukuman di tinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan 

hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, 

yaitu sebagai berikut;24 

a. Hukuman pokok (‘Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang 

ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, 

seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman 

dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan 

untuk jarimah pencurian. 

b. Hukuman pengganti (‘Uqubah Badaliayah), yaitu hukuman yang 

mengantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat 

dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) 

sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta’zir sebagai 

pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa 

dilaksanakan. 

c. Hukuman tambahan (‘Uqubah Taba’iyah), yaitu hukuman yang 

mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara 

                                                           
24Rahmat Hakim, Loc. Cit., h. 67. 
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tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang 

membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk 

hukuman qishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi 

saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang 

lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) 

delapan puluh kali. 

d. Hukuman pelengkap (‘Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman yang 

mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan 

tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya 

dengan hukuman tambahan.   

2. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat 

ringannya hukuman, maka hukuman dapat dapat dibagi menjadi dua 

bagian;25 

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas 

tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak 

berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, 

karena hukuman itu hanya satu macam. 

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan 

batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan 

kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas 

tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah 

ta’zir.  

                                                           
25Ibid., h. 68 
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3. Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan 

hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Hukuman yang sudah ditentukan (‘Uqubah Muqaddarah), yaitu 

hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh 

syara’ dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa 

mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang 

lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (‘Uqubah Lazimah). 

Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk 

menggugurkannya atau memaafkannya. 

b. Hukuman yang belum ditentukan (‘Uqubah Ghairu Muqaddarah), 

yaitu hukuman yang diserhkan kepada hakim untuk memilih 

jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh 

syara’ dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan 

dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut 

hukuman pilihan (‘Uqubah Mukhoyyaroh), karena hakim 

dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.  

4. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka 

hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut,  

a. Hukuman badan (‘Uqubah Badaniyah), yaitu hukuman yang 

dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) 

dan penjara. 
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b. Hukuman jiwa (‘Uqubah Nafsiyah), yaitu hukuman yang 

dikenakan kepada jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, 

peringatan, atau teguran. 

c. Hukuman harta (‘Uqubah Maliyah), yaitu hukuman yang 

dikenakan terhadap seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan 

harta. 

5. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan 

hukuman, hukuman dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Hukuman hudud,  

b. Hukuman qishash dan diat,  

c. Hukuman kifarat,  

d. Hukuman ta’zir,  

C. Hapusnya Hukuman 

Asbab raf’ al uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak 

mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap 

pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak 

memungkainkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. 

Pada dasarnya sebab-sebab hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri 

pembuat, sedang sebab kebolehan sesuatu yang bertalian dengan keadaan 

perbuatan itu sendiri. Adapun sebab-sebab hapusnya hukuman ialah sebagai 

berikut:26 

                                                           
26Ahmad Wardi Muslich, Loc. Cit., h. 117. 
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1. Paksaan 

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang 

paksaan. Pertama, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh 

seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau 

tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan ialah suatu perbuatan 

yang ke luar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang 

yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukannya 

perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas 

seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakaannya. Ke 

empat, paksaan ialah apa yang diperintahkan seorang pada orang lain yaitu 

membahayakan dan menyakitinya. 

2. Mabuk 

Syari’at Islam melarang minuman Khamar baik sampai 

mengakibatkan mabuk atau tidak. Minum khamar termasuk jarimah hudud 

dan dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok. 

Mengenai pertanggung jawab pidana bagi orang yang mabuk maka 

menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqih ialah 

bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang 

diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak 

sendiri tapi tidak mengetahui bahwa apa yang diminumnya itu bisa 

mengakibatkan mabuk. 
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3. Gila 

Seseorang dipandang sebagai orang Mukallaf oleh Syari’at Islam 

artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia adalah orang yang 

mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (idrak dan ikhtiar). 

Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian “hilangnya akal, rusak 

atau lemah”. Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, 

sehingga mencakup gila (junun), dungu (al-‘ithu), dan semua jenis 

penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan 

berfikir). Beberapa jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh 

kekuatan berpikir maupun sebagiannya. Gila dan keadaan-keadaan lain 

yang sejenis: 

a. Gila terus menerus 

Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak 

dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang 

datang kemudian. Dikalangan fuqaha, gila semacam ini disebut dengan 

Al-Jununu Al-Muthbaq. 

b. Gila berselang 

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, 

tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpanya maka 

ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan  apabila keadaan tersebut 

telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa. 

Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama 

sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani 

pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat. 
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c. Gila sebagian 

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam 

perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia 

masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat 

berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia 

tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana. 

d. Dungu (Al-‘Ithu) 

Menurut para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir 

Audah memberikan definisi sebagai berikut. 

“orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, 

pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu 

bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit”. 

Dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang 

paling rendah dan dungu bias dikatakan berbeda dengan gila, karena 

hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, 

sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan 

berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun 

orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya 

dengan orang biasa (normal). Namun secara umum orang dungu tidak 

dibebani pertanggungjawaban pidana. 

4. Di Bawah Umur 

Konsep yang dikemukakan oleh Syari’at Islam tentang 

pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik 

sekali dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru di 

kalangan hukum positif. 
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Menurut Syari’at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 

dua perkara yaitu ketentuan berpikir dan pilihan idrak dan ikhtiar. Oleh 

karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut masa yang dilalui 

hidupnya mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki kedua perkara 

tersebut. 

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang 

sejak ia dilahirkan sampai dewasa, pertama; Masa tidak adanya 

kemampuan berpikir (idrak), kedua; Masa kemampuan berpikir yang 

lemah, dan ketiga; Masa kemampuan berpikir penuh. 

D. Pengertian dan Batasan Usia Anak 

1. Pengertian Anak 

Pengertian anak terkait dengan batasan umur, ditemukan banyak 

literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Dalam hal 

ini, dapat ditelusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang 

menunjukkan kemampuan atau kecakapan seorang anak untuk bertindak. 

Hal ini juga mengakibatkan adanya penafsiran yang mengartikan istilah-

istilah anak dan belum dewasa secara campur aduk sehingga ukuran atau 

batas umurnya juga berbeda-beda.  

Adapun yang dimaksud dengan anak disini, ialah mereka anak-anak 

yang masih berada dalam usia remaja. Walaupun di Indonesia sendiri 

konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian Undang-undang yang berlaku. 

Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun 

batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam. 
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Pengertian anak menurut stilah hukum Islam adalah keturunan kedua 

yang masih kecil.27
 Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian hak 

milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan yaitu: 

a. Kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak itu sama sekali tidak 

memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia 

membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. 

Katakatanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi 

segala-galanya berada di tangan wali. 

b. Kecil tapi sudah mumayyiz, dalam hal ini si kecil ini kurang 

kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh 

sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah 

kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang 

lain.28 

Dalam hukum Islam, Anak yang Mumayyiz ialah yang sudah 

mencapai usia mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia 

mengerti maksud kata-kata yang diucapkannya, bahwa membeli itu 

menerima barang sedang menjual itu memberikan barang dan juga ia 

menegerti tentang rugi dan beruntung, biasanya usia anak itu sudah genap 

7 (tujuh) tahun. Jadi kalau masih kurang dari tujuh maka anak itu 

hukumnya belum Mumayyiz, walaupun ia mengerti tentang istilah-istilah 

menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak malahan sudah 

                                                           
27Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 112 
28Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, 

Hukum Anak-anak dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, h. 113 
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lebih tujuh tahun umurnya tetapi masih belum mengerti tentang jual beli 

dan sebagainya.29 

Hukum anak kecil ini tetap berlaku, sampai anak itu dewasa dan hal 

ini dimaksudkan dalam firman Allah SWT: 

  2 النسآء:...

Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka 

cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa 

mereka sudah cerdas sudah pandai memelihara harta, maka hendaklah 

kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya”30  ( Q.S. an-Nisa: 4:6) 
 

Kata dewasa disini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan 

muncul tanda-tanda lelaki dewasa pada pria, begitu juga muncul tanda-

tanda wanita dewasa pada puteri, inilah dewasa yang wajar, yang biasanya 

belum ada sebelum anak laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun, dan anak 

perempuan berumur 9 (sembilan) tahun. Maka kalau anak mengatakan dia 

sudah dewasa, setelah ia mencapai usia ini, maka keterangannya itu dapat 

diterima karena dia sendirilah yang lebih mengerti tentang dewasa atau 

tidaknya dan biasanya anak-anak tidak mau berdusta dalam persoalan ini.31 

2. Batasan Usia Anak  

Terhadap definisi anak terkait dengan batasan umur, ditemukan 

banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. 

Dalam hal ini dapat ditelusuriberdasarkan fase-fase perkembangan anak 

                                                           
29Ibid., h. 114 
30Departemen Agama Republik Indonesia, Loc. Cit., h. 77. 
31Ibid., h. 114 
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yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan seorang anak untuk 

bertindak. Hal ini juga mengakibatkan adanya penafsiran yang 

mengartikan definisi operasional istilah-istilah anak dan belum dewasa 

secara campur aduk. Dengan demikian, ukuran atau batas umurnya juga 

berbeda-beda. 

Terkait dengan penggunaan kata ”anak” maka dapat dilihat dari 

pengertian konsepsional yang ada dalam literatur. Menurut landraad 

Hoetanopan dan R.v.J Padang, anak laki-laki yang berumur 17–18 

tahun menurut hukum adat Batak, pada umumnya sudah wenang 

bertindak (handelingsbevoegd), bahkan Padang pernah memutuskan 

bahwa umur kedewasaan anak laki-laki adalah 15–16 tahun. 

Berdasarkan uraian di atas, yang dikatakan belum dewasa adalah 

mereka yang belum menikah, belum kuat gawe, dan belum dapat 

mengurus kepentingannya sendiri.32 Dari berbagai sumber dapat 

dibedakan sebagai berikut 

a. Dalam Hukum Islam 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 menyebutkan batas 

usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan.33 

                                                           
32Ade Maman Suherman, J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur 

(Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur) (Jakarta: Nasional Legal Reform 

Program, 2010), h. 36. 
33Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat (1). 
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Sementara dalam Hukum Islam usia dewasa dikenal dengan sebutan 

baligh, Para ulama mengambil batas baligh berdasarkan isyarat Al-Quran 

dalam surat An-Nisa ayat 6: 

Diisyaratkan oleh ayat itu “sehingga apabila mereka sampai usia 

nikah”, bagi wanita usia tersebut ialah mulai nampak haid secara alamiah  

sebagai tanda mulai usia dewasa bagi anak wanita. Dan bagi anak laki-laki 

adalah mulai datang mimpi.  Kedatangan tanda-tanda tersebut dalam usia 

bervariasi (tergantung kepada kematangan fisik) masing-masing.34 

Jumhur ulama menyepakati bahwa usia 15 tahun adalah permulaan 

baligh. Sementara Imam Abu Hanifah mengambil patokan baligh bagi 

anak laki-laki mencapai usia 18 tahun, dan bagi anak wanita 17 tahun. 

b. Dalam Hukum Positif 

Hukum perdata, memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari 

itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang.35 Di 

sisi lain hukum pidana memberi batasan 16 sebagai usia dewasa.36 

Sementara Undang-Undang Kesejahteraan Anak  menganggap semua 

orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan 

karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang 

diperuntukkan bagi anak.37 

                                                           
34Ismail Muhammad Syah, et.al, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

h. 161. 
35Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 330 
36Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 45 
37Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat (2). 
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Begitu juga dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, pada Pasal 1, menyebutkan bahwa Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan.38 Kemudian dalam Undang-undang No.  11  

Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1, Anak  

yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang selanjutnya  disebut  Anak  adalah  

anak  yang  telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18  

(delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan tindak pidana.39 

E. Anak  dan Kecakapan Bertindak Hukum dalam Hukum Islam 

Manusia sebagai subjek hukum atau pelaku hukum, yang dalam hukum 

Islam disebut sebagai mukallaf (orang yang dibebani hukum) atau mahkum 

‘alaih (orang yang berlaku hukum padanya). Mukallaf adalah orang yang 

telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan 

perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang 

dilakukan mukallaf akan dimintai pertanggungjawabannya, baik di dunia 

maupun di akhirat.40  

Mukallaf sebagai pemikul tanggungjawab terhadap beban tugas 

pelaksanaan hukum taklifi (titah Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf 

yang berhubungan dengan tuntutan atau pilihan untuk berbuat). Dalam Islam, 

orang yang dikenai taklif adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk 

mengerjakan tindakan hukum. 

                                                           
38Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1). 
39Undang-undang Nomor 11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Pasal 1 ayat (3). 
40Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, ed. Maman Abd Djaliel, Cet III, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2007), H. 334 
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Dasar adanya taklif kepada mukallaf, ialah karena adanya akal dan 

kemampuan memahami padanya.41 Dengan kata lain, seseorang baru bisa 

dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif  

yang ditunjukkan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal 

dianggap tidak bisa memahami taklif dari Syar’i (Allah dan Rasul-Nya). 

Akal pada diri seorang manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya taklif bila akal telah mencapai 

tingkat sempurna. Seorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan 

akal bila telah mencapai batas dewasa atau bulugh, kecuali bila mengalami 

kelainan yang menyebabkan ia terhalang dari taklif. Dari uraian ini dapat 

dipahami bahwa syarat seorang mukallaf yang pertama adalah “baligh dan 

berakal”.42 Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW;  

رواه أبو داود

Artinya; Dari Aisyah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW. telah 

bersabda; dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampai ia 

bangun, dari orang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia 

dewasa.44 (H.R. Abu Dawud). 

 Selain dari syarat pertama di atas, ada syarat kedua yang harus 

dipenuhi seorang mukallaf untuk menerima taklif. Syarat itu ialah kecakapan, 

atau yang dalam istilah ushul disebut ahlun al-taklif, atau ahliyah. 

                                                           
41Ismail Muhammad Syah,  Op.cit., h. 144. 
42Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 356  
43Al-Imam Al-Hafidz Al-Mushannif Al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy’ab 

Al- Sajastani Al-Azadi, Sunan Abu Dawud, Juz IV, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), h. 139. 
44Ahmad Wardi Muslich, Loc. Cit., h. 43. 
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Kepantasan ini pula terbagi menjadi dua, pertama; kepantasan menerima 

hukum (ahliyah al-wujub), kedua: kepantasan untuk menjalankan hukum 

(ahliyah al-ada’).  

Ahliyah al wujub atau ahli wajib yaitu kelayakan seseorang untuk ada 

padanya hak-hak dan kewajiban. Keahlian ini ditetapkan kepada semua 

manuisa, baik laki-laki atau perempuan, baik janien (masih dalam kandungan) 

atau kanak-kanak, atau anak yang sudah mumayyiz atau sudah baligh, atau 

dewasa, atau safih (bodoh), punya akal atau gila, dan sehat atau sakit.45 Para 

ahli Ushul membagi ahliyah al-wujub ini dalam dua bagian;46 

1. Ahliyah al-wujub naqish, atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, 

yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak 

menerima kewajiban; atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak 

pantas menerima hak.   

2. Ahliyah al-wujub kamilah, atau kecakapan dikenai hukum secara 

sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga 

menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan 

berlaku untuk keduanya sekaligus.   

Kemudian yang dimaksud dengan ahliyah al-‘ada ialah kecakapan 

seseorang untuk menjalankan hukum, segala perbuatannya dapat 

diperhitungkan menurut hukum. Dengan demikian, segala perbuatan dan 

ucapan telah mempunyai akibat hukum, baik dalam hal ibadah maupun 

muamalah. Kecakapan berbuat hukum atau ahliyah al-‘ada terdiri dari tiga 

                                                           
45Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), Alih Bahasa 

Nur Iskandar Al-Barsany dan Moh Tolchah Mansoer, Cet. III, (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 217. 
46Amir Syarifuddin, Op. Cit., h.357-358. 
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tingkat. Setiap tingkat dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Ketiga 

tingkat itu adalah :47 

1. Adim al-ahliyah, atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak 

lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun. 

Dalam batasan umur ini, seorang anak belum sempurna akalnya atau 

belum berakal. Sedangkan taklif itu dikaitkan kepada sifat berakal. Karena 

itu anak seumur ini belum disebut mukallaf atau belum dituntut 

melaksanakan hukum, adapun bila dia melakukan tindakan pelanggaran 

atau kejahatan maka dia tidak dapat dituntut secara badani. Untuk 

menutupi kerugian pihak lain yang menjadi korban kejahatannya 

dibebankan kepada hartanya atau harta orang tuanya.  

2. Ahliyah al-‘ada naqishash, atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu 

manusia yang telah mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas 

dewasa. Penamaan naqishash (lemah) dalam bentuk ini oleh karena 

akalnya masih lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif  berlaku pada 

akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya 

dengan  hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian 

lainnya tidak dikenai hukum.  

Tindakan mumayyiz dalam hubungannya dengan ibadah adalah shah 

karena ia cakap dalam melakukan ibadah; tetapi ia belum dituntut secara 

pasti karena ia belum dewasa. Adapun tindakan kejahatan yang 

dilakukannya yang merugikan orang lain, ia dituntut dan dikenai sanksi 

                                                           
47Ibid., h. 359. 
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hukuman berupa ganti rugi dalam bentuk harta dan tidak hukuman badan. 

Karena itu tidak berlaku padanya qishash dalam pembunuhan, dera atau 

rajam pada perzinahan; atau potong tangan pada pencurian. Dia hanya 

dapat menanggung diyat pembunuhan atau ta’zir yang dibebankan kepada 

hartanya atau harta orang tuanya. 

3. Ahliyah al-‘ada kamilah, atau cakap berbuat hukum secara sempurna, 

yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. 

Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang 

bersifat jasmani; yaitu bagi wanita telah mulai haid atau mens dan para 

laki-laki dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan berdasarkan jasmani ini 

didasarkan pada petunjuk Al-Qur’an, yaitu sampai mencapai usia 

perkawinan. Tanda dewasa yaitu haid bagi wanita dan mimpi bersetubuh 

untuk laki-laki adalah tanda seseorang sudah dapat melakukan 

perkawinan. 

Jika dalam keadaan tidak terdapat atau sukar diketahui tanda yang bersifat 

jasmaniyah tersebut, diambil patokan umur yang dalam pembatasan ini 

terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, 

umur dewasa itu adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut 

Abu Hanifah, umur dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan 

bagi perempuan adalah 17 tahun. Bila seseorang tidak mencapai umur 

tersebut, maka belum berlaku padanya beban hukum atau taklif.   


