
 

 

ABSTRAK 

Ahmad Rope’i: Sanksi Hirabah dalam Fiqh Jinayah Hubungannya dengan Pasal 

365 Ayat (3) KUHP 

Salah satu kejahatan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat 

adalah pencurian dengan kekerasan yang disebut dengan perampokan. Kejahatan 

ini melanda di seluruh dunia, termasuk di indonesia. Salah satu ciri pencurian 

dengan kekerasan itu sendiri adalah digunakannya kekerasan atau ancaman 

kekerasan  terhadap korban dengan maksud untuk mempermudah pelaku dalam 

menjalankan aksi perampokan. Akibat dari perbuatan ini tidak hanya hilangnya 

harta milik si korban, akan tetapi tak jarang korban mengalami luka-luka berat 

bahkan sampai kehilangan nyawa. Pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. Rumusan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan antara hirabah dengan 

isi Pasal 365 ayat (3) KUHP, dan bagaimana relevansi antara sanksi hirabah 

dalam fiqh jinayah dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui 

bagaimana perbedaan antara hirabah dengan isi Pasal 365 ayat (3) KUHP. 2. 

Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara sanksi hirabah dalam fiqh jinayah 

dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. 

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa Pasal 365 ayat (3) KUHP 

mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan kematian yakni pencurian dengan cara terang-terangan yang 

diawali, disertai, atau diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 

Pencurian dengan kekerasan menurut Para ahli Hukum Pidana Islam disamakan 

dengan Jarimah Hirabah (perampokan), karena dilihat dari unsur-unsur pada pasal 

tersebut sesuai dengan unsur-unsur hirabah dalam Hukum Pidana Islam yakni 

dalam hal digunakannya kekerasa atau dilakukan secara terang-terangan. 

Metodelogi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu content 

analisis (analisis isi). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun 

sumber data yang digunaan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara kepustakaan. 

Pasal 365 ayat (3) KUHP merupakan pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan kematian. Dalam fiqh jinayah, perbuatan tersebut termasuk ke 

dalam jarimah hirabah (perampokan). Yang membedakan antara hirabah dengan 

Pasal 365 ayat (3) KUHP, terletak pada sanksi hukumnya. Pencurian dengan 

kekerasan yang berakibat kematian dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, hukmannya 

adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun, sedangkan menurut fiqh 

jinayah, sanksi hukumnya adalah dihukum mati dan disalib. Dengan demikian, 



 

 

sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu berupa pidana 

penjara paling lama lima belas tahun tidak relevan dengan sanksi hukum pada 

jarimah hirabah yang menghendaki pelaku pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan kematian dijatuhi hukuman mati dan disalib. 

 


