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Pada edisi yang lalu telah dibahas masalah pembunuhan
yang disengaja, maka pada edisi kali ini kami sajikan
pembahasan pembunuhan jenis kedua yaitu karena keliru
atau tidak sengaja.

DEFINISI PEMBUNUHAN KARENA KELIRU

Pembunuhan karena keliru dalam bahasa Arabnya adalah
Qatlu al-Khatha’ (اْلَطَاء
ْ )قَ ْتل. Kata Khatha’ dalam bahasa Arab di
sini

bermakna

lawan

dari

kesengajaan

(al-‘amad),

sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla:

ًَوَما َكا َن لم ْؤمن أَ ْن يَ ْقت َل م ْؤمنًا إَّل َخطَأ
Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang
Mukmin

(yang

lain),

kecuali

karena

tersalah

(tidak

sengaja). (QS. an-Nisâ`/4:92)
Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat
setelahnya:

اّلل َعلَْيو
َ ب
َ َوَم ْن يَ ْقت ْل م ْؤمنًا متَ َعم ًدا فَ َجَزاؤه َج َهنَم َخال ًدا ف َيها َو َغض
يما
َ َولَ َعنَو َوأ
ً َع َد لَو َع َذ ًاب َعظ

Dan

barangsiapa

yang

membunuh

seorang

Mukmin

dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal
ia

di

dalamnya

mengutukinya

dan

serta

Allah

murka

menyediakan

kepadanya,
azab

yang

dan
besar

baginya. (QS. an-Nisâ`/4:93)1
Sedangkan yang dimaksud pembunuh karena keliru
menurut Ulama fikih ialah seorang mukallaf melakukan
perbuatan yang mubâh (boleh) baginya, seperti memanah
binatang

buruan

atau

sesuatu

target

tertentu,

namun

ternyata mengenai orang yang haram dibunuh secara tidak
sengaja hingga meninggal dunia; atau membunuh seorang
Muslim yang diduga sebagai orang kafir karena berada di
barisan orang-orang kafir.2

JENIS PEMBUNUHAN KARENA KELIRU

Berdasarkan definisi di atas para ahli fikih membagi
pembunuhan karena keliru (tidak sengaja) ini menjadi dua;
kekeliruan dalam perbuatan dan kekeliruan dalam niat
kesengajaan.

1

Lihat Majmû’ Fatâwa 20/22.

2

Al-Mulakhash al-Fiqh 466 , lihat juga Syarhul-Mumti’ 14/18.

Yang
buruan

pertama,
yang

seorang

diperbolehkan

sengaja
untuk

menembak
dibunuh

dan

hewan
telah

menempatkan senjatanya tepat pada sasarannya, namun
lalu meleset membunuh orang.
Yang kedua, salah karena tidak tahu, seperti membunuh
orang yang diyakini boleh dibunuh (orang kafir) dan ternyata
termasuk yang dilarang. Contohnya seorang membunuh
seorang di barisan kaum kafir, kemudian ternyata jelas yang
terbunuh adalah seorang Muslim.3
Kemudian

mereka

memasukkan

beberapa

bentuk

pembunuhan yang dianggap sama dengan pembunuhan
tanpa sengaja (al-Qatlu al-Ladzi Yajri Majra al-Khatha`).
Dinamakan demikian karena pembunuhan ini tanpa ada
niatan membunuh dan tidak juga mengarah kepada orang
tertentu. Hal ini terjadi langsung ia sebagai pelakunya atau
pun tidak langsung. Contoh yang langsung adalah orang
yang tidur menindih bayi yang ada di sampingnya hingga
membunuhnya. Bisa juga tidak langsung sebagai penyebab
terbunuhnya seseorang. Contohnya seorang menggali lubang
besar atau sumur di satu tempat lalu ada orang yang
tercebur dan meninggal dunia karenanya. Atau membiarkan
satu tembok yang sudah miring tanpa diperbaiki lalu roboh
dan menimpa seseorang hingga mati.

3

Lihat Majmû’ Fatâwa 20/22-23.

Dapat disimpulkan di sini bahwa pembunuhan dengan
keliru (Qatlu al-Khatha`) dapat dibagi dalam dua bagian.
Dilihat dari faktor kesengajaan maka ada yang murni karena
keliru dan tidak sengaja atau yang dianggap seperti itu.
Dilihat dari faktor peran pelaku maka ada yang langsung
dan ada yang menjadi penyebab kematiannya.

DALIL KETETAPANNYA

Pembunuhan karena keliru ditetapkan berdasarkan alQur`ân dan as-Sunnah serta ijmâ’ kaum Muslimin.
Allah Azza wa Jalla berfirman:

َوَما َكا َن لم ْؤمن أَ ْن يَ ْقت َل م ْؤمنًا إّل َخطَأً َوَم ْن قَتَ َل م ْؤمنًا َخطَأً فَتَ ْحرير
صدَقوا فَإ ْن َكا َن م ْن قَ ْوم َعدو
َ ََرقَبَة م ْؤمنَة َوديَة م َسلَ َمة إ َل أ َْىلو إّل أَ ْن ي
لَك ْم َوى َو م ْؤمن فَتَ ْحرير َرقَبَة م ْؤمنَة َوإ ْن َكا َن م ْن قَ ْوم بَْي نَك ْم َوبَْي نَ ه ْم
ميثَاق فَديَة م َسلَ َمة إ َل أ َْىلو َوََْترير َرقَبَة م ْؤمنَة فَ َم ْن َلْ ََي ْد فَصيَام
يما
َ اّلل َوَكا َن
َ َش ْهَريْن متَ تَاب َع ْي تَ ْوبَةً م َن
ً يما َحك
ً اّلل َعل

Dan tidaklah layak bagi seorang Mukmin membunuh
seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah
(tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang
Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar
diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh
itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.
Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu,
padahal ia Mukmin, maka (hendaklah si pembunuh)
memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. Dan jika ia
(si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian
(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah
si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba
sahaya

yang

memperolehnya,

Mukmin.
maka

Barangsiapa

hendaklah

ia

yang
(si

tidak

pembunuh)

berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat
kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana. (QS. an-Nisâ’/4:92)
Sedangkan

dari

as-Sunnah

adalah

hadits

yang

diriwayatkan oleh Muhammad bin Labîd Radhiyallahu anhu,
yang berkata:

َي َعلَى الْيَ َمان أَب ح َذيْ َفةَ يَ ْوَم أحد َوّل
ْ اختَ لَ َف
ْ
َ ت سي ْوف الْم ْسلم
َق
َ صلَى
َ يَ ْعرفونَو فَ َقتَ ل ْوه فَأ ََر َاد َرسول
َ صد
َ َاّلل َعلَْيو َو َسلَ َم أَ ْن يَديَو فَت
َ اّلل
ي
َ ح َذيْ َفة بديَتو َعلَى الْم ْسلم
Pedang-pedang kaum Muslimin salah bunuh terhadap alYamân bapaknya Hudzaifah di perang Uhud dan (karena)
mereka tidak mengenalnya, lalu mereka membunuh alYamân. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ingin
membayar diyat namun Hudzaifah telah bersedakah
dengan diyatnya tersebut untuk kaum Muslimin. (HR.
Ahmad)
Umat

Islam

sepakat

menetapkan

adanya

jenis

pembunuhan karena keliru ini.4

HUKUMNYA

Menurut kesepakatan Ulama fikih, pembunuhan karena
keliru

(Qatlu

al-Khatha`)

memiliki

konsekuensi

membayar diyat dan kafarat serta tidak ada qishâsh.

4

Lihat Majmû’ Fatâwa 34/138.

hukum

Ibnu

Taimiyah

rahimahullah

menyatakan

bahwa

pembunuhan karena keliru dan yang memiliki konsekuensi
hukuman, seperti menembak buruan atau target tertentu
lalu

mengenai

manusia

tanpa

sepengetahuan

dan

kesengajaan; maka ini tidak ada qishâsh dan yang ada
hanyalah diyat dan kafarah.5
Beliau

juga

menyatakan

bahwa

diwajibkan

atasnya

membayar diyat dengan nash al-Qur`ân dan kesepakatan
umat Islam. Diyat ini wajib untuk orang Muslim dan orang
kafir yang dalam perlindungan kaum Muslimin (al-Mu’âhad).
Hal ini juga menjadi pendapat salaf dan para Ulama dan
tidak ada khilaf tentang hal ini.6
Membayar diyat dan kafarat ini wajib diberikan bagi yang
terbunuh Muslim ataupun kafir mu’âhad . Sedangkan bagi
Muslim yang terbunuh di barisan kaum kafir karena diduga
orang kafir, maka hanya diwajibkan membayar kafarat saja;
berdasarkan kepada firman Allah Azza wa Jalladi atas (QS.
an-Nisâ`/4:92).
Dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menjadikan
pembunuhan tidak sengaja dalam dua klasifikasi:
Pertama: Berisi kewajiban membayar kafarat kepada
pelaku pembunuhan dan membayar diyat kepada keluarga
5

Majmû’ Fatâwa 28/378.

6

Lihat Majmû’ Fatâwa 34/138.

pelaku pembunuhan (al-‘Aqilah) dan ini pembunuhan tidak
sengaja terhadap Mukmin yang tidak terlibat dalam pasukan
orang

kafir

dan

apabila

korban

adalah

orang

yang

mendapatkan perlindungan kaum Muslimin.
Kedua: Berisi kewajiban membayar kafarat saja dan ini
untuk pembunuhan terhadap Mukmin yang tinggal di antara
orang-orang kafir yang dianggap oleh pembunuhnya sebagai
kafir.7
Imam asy-Syaukâni rahimahullah dalam kitab FathulQadîr menjelaskan ayat ini menyangkut masalah seorang
yang tinggal di negeri kafir dan dibunuh kaum Muslimin.
Orang

tersebut

sehingga
Karena

kaum
ia

masuk

Islam

Muslimin

(dianggap)

namun

belum

menganggapnya

belum

masuk

Islam

berhijrah,

masih

kafir.

dan

masih

memeluk agama kaumnya, maka tidak ada diyat bagi
pembunuhnya namun hanya menunaikan kafarat saja.8

SIAPA YANG MENANGGUNG PEMBAYARAN DIYAT

Diyat pembunuhan tidak sengaja ini ditanggung oleh
kerabatnya (al-‘Aqilah). Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah
Radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi:
7

Al-Mulakhashul-Fiqh 467.

8

Dinukil dari Al-Mulakhashul-Fiqh 468.

اّلل َعلَْيو َو َسلَ َم ف َجني ْامَرأَة م ْن بَن ََلْيَا َن
َ صلَى
َ ضى َرسول
َ َق
َ اّلل
ت
َ َس َق
َ َط َميتًا بغَرة َعْبد أ َْو أ ََمة ثَ إ َن الْ َمْرأََة الَت ق
ْ َضى ََلَا بلْغَرة ت وفي
اّلل َعلَْيو َو َسلَ َم ِبَ َن م َرياثَ َها لبَن َيها َوَزْوج َها َوأَ َن
َ صلَى
َ ضى َرسول
َ فَ َق
َ اّلل
صبَت َها
َ الْ َع ْق َل َعلَى َع
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memutuskan
perkara janin seorang wanita dari bani Lahyaan yang
mati keguguran dengan membayar ghurrah (denda)
budak

lelaki

atau

budak

wanita

(atas

orang

yang

menyebabkan kematian janin – red). Kemudian sang
wanita yang dimenangkan tersebut meninggal juga. Maka
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memutuskan
warisannya untuk anak-anak dan suaminya, sedangkan
yang menanggung diyatnya adalah kerabat pelaku.9
Demikian juga hal ini sudah menjadi ijmâ’ umat ini.10

9

HR al-Bukhâri no. 6740 dan Muslim no. 4366.

10

Lihat Al-Mulakhashul-Fiqh 469.

KAFARAT PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA

Telah dijelaskan terdahulu bahwa pelaku pembunuhan
tidak

sengaja

berupa

harus

menanggung

pembebasan

budak

pembayaran

Muslim.

kafarat

Apabila

tidak

mendapatkannya, maka ia berpuasa dua bulan berturutturut. Hal inilah yang dijelaskan dalam firman Allah Azza wa
Jalladi atas (QS. an-Nisâ’/4:92).
Kewajiban

kafarat

ini

berlaku

untuk

semua

pelaku

pembunuhan tidak sengaja, karena keumuman ayat ini.
Imam Ibnu Qudâmah rahimahullah dan yang lainnya
menyampaikan bahwa pembunuhan tidak sengaja ini tidak
disebutkan

dengan

pembolehannya;

pengharaman

karena

ia

seperti

dan

juga

pembunuhan

tidak
yang

dilakukan orang gila. Namun jiwa yang lenyap tetap dijaga
dan disucikan. Oleh karena itu diwajibkan membayar kafarat
dalam hal ini.
Prof.

DR.

Syaikh

Shâlih

bin

`Abdillâh

al-Fauzân

menyatakan bahwa hikmah dari pensyariatan kafarat dalam
pembunuhan tidak sengaja ini, kembali kepada dua perkara:
1. Kesalahan tersebut tidak lepas dari kecerobohan pelaku.
2. Melihat kepada kesucian jiwa yang hilang.11
11

Al-Mulakhashul-Fiqh 512.

Kafarat ini diwajibkan sekali bagi satu peristiwa dan bila
membunuhnya
kafaratnya.

berulang-ulang,

Oleh

karenanya

maka

bila

berulang

seseorang

juga

membunuh

beberapa orang dengan tidak sengaja, maka ia harus
membayar beberapa kafarat sesuai dengan jumlah orang
yang terbunuh.
Demikianlah

sekelumit

dari

permasalahan

seputar

pembunuhan tidak sengaja, mudah-mudahan bermanfaat
bagi kita semua. Wabillâhit-taufîq...[]

