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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data penelitian yang dirilis oleh Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2008, hasil kajiannya menyatakan 

bahwa dari 4.726 responden siswi SMP dan SMA di 17 kota besar di 

Indonesia tercatat 62,7 persen dari mereka sudah tidak perawan, 21,2 persen 

pernah melakukan aborsi, dan 93,7 persen pernah berciuman.2  

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam 

risetnya tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas anak remaja 

Indonesia, hasil surveinya pada tahun 2010 mencatat bahwa 51 persen dari 

jumlah seluruh responden remaja di area Jakarta, Bogor, Tangerang, dan 

Bekasi (Jabotabek) mengaku sudah pernah melakukan seks pra nikah. 

Untuk beberapa kota besar lain di Indonesia hasil surveinya juga 

menunjukkan angka yang hampir sama. Misal di Surabaya terdata 54 persen 

dari total responden mengaku pernah melakukan seks pra nikah, di Bandung 

47 persen, di Medan 52 persen, dan di Yogyakarta dari 1.160 mahasiswi 

yang menjadi responden, sekitar 37 persennya mengalami kehamilan 

 
      2“Survei KPAI: 62 Persen Remaja Indonesia Tidak Perawan”, di kutip dari 

https://www.kaskus.co.id/thread/survei-kpai-62-persen-remaja-indonesia-tidak-perawan/, di akses 

pada Rabu, 16 Januari 2019 pukul 08.45 WIB. “62,7 Persen Remaja SMP Tidak Perawan”, di kutip 

dari https://megapolitan.kompas.com/read/62.7.Persen.Remaja.SMP.Tidak.Perawan-5, di akses 

pada Selasa, 26 Februari 2019 pukul 09.50 WIB. 

https://www.kaskus.co.id/thread/survei-kpai-62-persen-remaja-indonesia-tidak-perawan/
https://megapolitan.kompas.com/read/62.7.Persen.Remaja.SMP.Tidak.Perawan-5
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sebelum menikah.3 Mengkhawatirkannya, menurut laporan Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia tentang hasil survei perkembangan seks pra 

nikah sejak tahun 2007 sampai 2012, dibandingkan 2007 persentase pada 

2012 cenderung meningkat.4 

Banyak studi menyebutkan bahwa hubungan seksual yang 

dilakukan oleh kelompok usia remaja, apalagi dengan berganti-ganti 

pasangan, ternyata dampak yang diakibatkannya sangat luas.5 Ketika 

sebelum berusia 17 tahun telah melakukan hubungan seks misalnya, risiko 

tertular penyakit yang penyebarannya melalui hubungan seksual bisa 

mencapai empat kali lipat dibanding risiko orang dewasa.  

Data pada tahun 2007 menyebutkan ada kasus AIDS sebanyak 2.947 

di Indonesia, pada periode Juni 2009 bertambah hingga 17.699 kasus, 

menjadi delapan kali lipatnya. Dari jumlah tersebut 3.586 orang meninggal 

dunia.6 Selanjutnya pada periode Juni 2010, Kementerian Kesehatan 

mencatat terdapat 21.770 kasus AIDS dan 47.157 HIV, dengan usia 

penderita 20 sampai 29 tahun 48,1 persen dan 30 sampai 39 tahun 30,9 

persen, dengan penularan terbanyak melalui heteroseksual 49,3 persen dan 

 
      3“BKKBN: 51 Persen Remaja Jabotabek Tidak Perawan”, di kutip dari 

https://www.liputan6.com/news/read/308777/bkkbn-51-persen-remaja-jabotabek-tidak-perawan di 

akses pada Senin, 8 september 2018 pukul 20.55 WIB. 

      4Kemenkes RI, Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja, ISSN 2442-7659, hlm. 2. 

      5Lembaga Demografi FEB UI, “Prioritaskan Kesehatan Reproduksi Remaja Untuk Menikmati 

Bonus Demografi”, Brief Notes, Juni 2017, hlm. 3. 

      6Fajri Kasim, “Dampak Perilaku Seks Berisiko Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya 

Penanganannya”, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, hlm. 40. 

https://www.liputan6.com/news/read/308777/bkkbn-51-persen-remaja-jabotabek-tidak-perawan
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homoseksual 3,3 persen.7 Kemudian laporan terbaru oleh Yayasan 

Kesehatan Perempuan, data periode September 2014 menyatakan terdapat 

206.095 kasus HIV/AIDS dan tren penularan penyakit tersebut mengalami 

pergeseran, yaitu dulu penularan banyak melalui jarum suntik sekarang 

beralih melalui hubungan seks.8 Selain HIV/AIDS pelaku seks bebas juga 

rentan terkena risiko terjangkit penyakit menular seksual (PMS) berbahaya, 

seperti Sifilis, Gonore, Kanker Serviks, dan lainnya. 

Risiko dari seks bebas oleh remaja bisa berlanjut ketika terjadi 

kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan di usia remaja dapat 

berdampak negatif pada kesehatan si remaja dan bayinya, juga dapat 

berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonominya. 

Kehamilan pada usia muda dapat menyebabkan antara lain; 

kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), dan perdarahan 

persalinan yang dapat menyebabkan kematian si ibu dan bayi. Persalinan 

pada ibu berusia di bawah 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya 

angka kematian neonatal, bayi dan balita. Lembaga Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012 mendapatkan bahwa angka 

kematian neonatal, postneonatal, bayi dan balita pada ibu yang usianya 

 
      7“BKKBN: 51 Persen Remaja Jabotabek Tidak Perawan”, di kutip dari 

https://www.liputan6.com/news/read/308777/bkkbn-51-persen-remaja-jabotabek-tidak-perawan di 

akses pada Senin, 8 september 2018 pukul 20.55 WIB. 

      8Herna Lestari, Akses Universal Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi: Profil 

Indonesia, (Jakarta Selatan: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2015), hlm. 12. 

https://www.liputan6.com/news/read/308777/bkkbn-51-persen-remaja-jabotabek-tidak-perawan
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kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada ibu yang sudah berusia 

antara 20 tahun hingga 39 tahun.9 

Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja perempuan juga dapat 

berujung pada aborsi jika ia tidak berkenan melanjutkan kehamilannya. Dari 

banyak penelitian yang dilakukan, data menyebutkan bahwa perempuan 

yang melakukan aborsi di daerah perkotaan besar di Indonesia banyak yang 

berusia remaja dari 15 hingga 19 tahun, dan pada umumnya aborsi tersebut 

dilakukan akibat kecelakaan atau kehamilan yang tidak diinginkan.10 

Menurut data SDKI 2008, rata-rata nasional angka kematian ibu (AKI) 

melahirkan mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari jumlah 

tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30 persen.11 

Dampak lain dari seks di luar ikatan perkawinan adalah menjadi 

faktor perceraian. Sebuah survei menyatakan, ada lima faktor yang 

menjadi penyebab utama terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Jika 

diurutkan dari faktor yang paling dominan dalam memicu sebuah 

perceraian, kelima faktor tersebut secara urut adalah: faktor ekonomi, 

faktor perselingkuhan, faktor kecemburuan, faktor kesehatan, dan faktor 

lainnya.12 Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa faktor 

 
      9Kemenkes RI, Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja, ISSN 2442-7659, hlm. 3. 

      10Utami Diah Kusumawati, “Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan”, di kutip dari 

http://m.cnnindonesia.com/nasional/, di akses pada hari Sabtu, 10 Juni 2017 pukul 16.53 WIB. 

      11Herna Lestari, Akses Universal Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi: Profil 

Indonesia, (Jakarta Selatan: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2015), hlm. 6. 

      12Admin riauviral.com, “Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Hasil Survei)” di kutip dari 

http://riauviral.com/ , di akses pada hari Sabtu, 10 Juni 2017 pukul 16.57 WIB. 

http://m.cnnindonesia.com/nasional/
http://riauviral.com/penyebab-perceraian-rumah-tangga-hasil-survei.html
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perselingkuhan menduduki peringkat kedua sebagai pemicu utama 

perceraian setelah faktor ekonomi. 

Membicarakan tentang perceraian, Sanchez dan Rozy Munir 

menyatakan bahwa perceraian dapat menyebabkan kehancuran generasi. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap anak 

hampir selalu buruk. Anak yang orang tuanya bercerai akan menderita. 

Secara mental, anak akan kehilangan rasa aman dan selalu diliputi dengan 

rasa iri dan sedih.13 Pada proses tumbuh kembang anak, faktor yang paling 

menentukan dalam pembentukan kepribadian mereka adalah keteladanan 

orang tua. Kehadiran orang tua dalam sebuah keluarga mempunyai fungsi 

pendidikan yang pertama. Proses sosialisasi oleh seorang anak dilakukan 

dengan cara meniru tingkah laku dan tutur kata orang-orang dewasa yang 

berada dalam lingkungan terdekatnya.14 

Disamping mempengaruhi proses perkembangan kepribadian dan 

karakter anak, perceraian juga memiliki dampak negatif terhadap wanita 

yang mengalami perceraian. Hasil penelitian menyatakan bahwa kasus 

perceraian memainkan peranan yang cukup besar menjadi penyebab banyak 

wanita terpaksa terjun ke dunia gelap prostitusi.15 

 
      13Sanchez, C.A. dan Rozy Munir, Pendidikan Kependudukan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), 

hlm. 32. 

      14Suhendi, Hendi dkk, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 

hlm. 98. 

      15Diana Tresia, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Sumatera Barat”, Working 

Paper Pascasarjana Universitas Andalas, hlm. 2. 
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Data-data di atas menunjukkan bahwa prilaku seks bebas atau yang 

dalam istilah fikih Islami disebut dengan zina merupakan perbuatan yang 

sangat tidak terpuji dan mempunyai dampak negatif yang sangat besar. 

Selain itu, perbuatan zina juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang 

hidup di dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan, bahwa dalam 

ajaran semua agama resmi di Indonesia perbuatan zina merupakan 

perbuatan yang di larang.16 Namun, walaupun demikian, kebijakan-

kebijakan yang ada dan undang-undang hukum pidana Indonesia yang 

berlaku sampai saat ini belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

Oleh karena itu, hendaknya dilakukan telaah ulang dan revisi. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul “JARIMAH ZINA SEBAGAI 

ALTERNATIF PENCEGAHAN PERZINAAN DI INDONESIA DALAM 

PERSPEKTIF MAQAṢID JASSER AUDA”, dengan fokus mempelajari 

proses pensyariatan jarimah zina guna memberikan sumbangan pemikiran 

baru dalam usaha pencegahan maraknya perzinaan di Indonesia. 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Telah diuraikan dengan banyak data dalam latar belakang bahwa 

zina atau seks di luar ikatan pernikahan, baik yang dilakukan oleh para 

remaja (pra nikah) maupun bagi yang sudah menikah, merupakan perbuatan 

 
      16”Zina”, di kutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Zina, di akses pada hari Minggu, 11 

November 2018 pukul 08.55 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Zina
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yang sangat tidak terpuji, bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di 

dalam masyarakat Indonesia, juga mempunyai dampak negatif yang luar 

biasa dan belum mampu ditangani oleh Indonesia saat ini. Berdasarkan hal 

tersebut, fokus yang ingin penulis bahas dalam tesis ini adalah penelaahan 

terhadap konsep pensyariatan jarimah zina sebagai pencegahan terhadap 

perbuatan zina oleh Islam menggunakan pisau analisis maqaṣid yang 

dikembangkan oleh Jasser Auda, kemudian peluang diterapkannya konsep 

tersebut di negara Indonesia, dan metode implementasi dari konsep tersebut 

ke dalam sistem pidana Indonesia. 

Dari fokus penelitian tersebut maka penulis menurunkan beberapa 

pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana model upaya pencegahan perzinaan berbasis maqaṣid? 

2. Bagaimana upaya preventif perzinaan di Indonesia berbasis maqaṣid? 

3. Bagaimana metode implementasi jarimah zina ke dalam sistem hukum 

pidana Indonesia menurut perspektif maqashid Jasser Auda? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, penelitian tidak dapat dilepaskan 

dari kegiatan penulisan sebagai suatu sarana untuk mengkomunikasikannya 

kepada masyarakat (baik awam maupun ilmiah), karena ia mempunyai 

tujuan dan manfaat, yang apabila tidak dikomunikasikan dengan baik maka 

sia-sia sajalah semua usaha, dana, waktu dan tenaga yang telah dicurahkan 
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untuk melakukannya.17 Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tesis ini 

menurut penulis adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Setelah identifikasi masalah, atau yang dalam penulisan tesis ini 

disebut dengan ‘fokus dan pertanyaan penelitian’ selesai dirumuskan, 

maka pada hakikatnya kita telah mempunyai inti dari tujuan penelitian 

yang dilakukan. Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa 

yang hendak dicapai dan dicantumkan dengan maksud agar penulis 

maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui 

dengan pasti apa tujuan penelitian ini sesungguhnya.18 Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui model upaya pencegahan perzinaan berbasis maqaṣid. 

b. Mengetahui upaya preventif perzinaan di Indonesia berbasis 

maqaṣid. 

c. Menjelaskan metode implementasi jarimah zina ke dalam sistem 

hukum pidana Indonesia menurut perspektif maqashid Jasser Auda. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bisa bertolak dari kepentingan yang bersifat 

praktis (guna keperluan pengambilan kebijakan atau keputusan) dan 

bisa juga bertolak dari kepentingan teoretis (guna memperkaya atau 

 
      17Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 132. 

      18Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008), hlm. 30. 
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mengembangkan khazanah pengetahuan ilmiah).19 Untuk itu dalam 

penulisan hasil penelitian tesis ini penulis sampaikan dua manfaat 

tersebut menurut penulis. 

a. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan tambahan 

untuk pengkajian dan penelitian hukum oleh Badan Pembinaan 

Hukum Nasional (BPHN) yang memfokuskan lembaganya pada 

tugas perencanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi 

Nasional, Pembinaan, dan Sistem Hukum.  

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

koreksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk digunakan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menelaah ulang 

terkait hukum tindak pidana perzinaan di Indonesia, dan bahan 

pemikiran untuk menetapkan undang-undang baru terkait zina 

maupun kebijakan-kebijakan lain agar lebih relevan dan sesuai 

bagi masyarakat Indonesia. 

3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

tambahan bagi masyarakat tentang konsep tindak pidana 

perzinaan menurut fikih Islami, dan menunjukkan bahwa 

pemikiran jarimah zina ini bisa menjadi alternatif atas 

problematika maraknya perzinaan di Indonesia. 

 
      19Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25. 
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b. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis atau akademis dari penelitian ini adalah: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah 

bagi kalangan akademisi terkait penelitian tentang tindak pidana 

perzinaan menurut hukum pidana Islam, juga terhadap 

pengembangan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, 

untuk kemudian dilanjutkan dan dikembangkan. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

keilmuan terkait metode implementasi fikih Islami ke dalam 

sitem hukum pidana Indonesia. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan hukum 

dalam rangka pembaharuan undang-undang tindak pidana 

perzinaan, baik dalam ius constitutum (yang telah berlaku) 

maupun ius constituendum (rancangan undang-undang). 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan subbab yang berisi alasan-

alasan logis yang menunjukkan pentingnya bab-bab dan subbab-subbab di 

dalam tesis ini, dan menunjukkan hubungan antara satu bab dengan bab 

lainnya.20 Pada penulisan laporan hasil penelitian tesis ini terdapat lima bab 

dengan subbab-subbabnya, yang penjelasan hubungan antar babnya secara 

global adalah sebagai berikut: 

 
      20Tim Revisi Pedoman Tesis PPs FIAI UII, Pedoman Penulisan Tesis, (Yogyakarta: UII Press, 

2017), hlm. 20. 
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Bab pertama dalam tesis ini adalah bab pendahuluan. Bab ini 

merupakan bagian yang memberikan gambaran mengenai topik penelitian 

yang hendak disajikan, agar pembaca terlebih dahulu secara global 

mengetahui alasan penelitian ini perlu dilakukan, target apa yang hendak 

dicapai, dan apa manfaat dari hasil penelitian ini, sebagai pemantik, 

sehingga ia pun diletakkan pada bagian paling awal.  

Bab pendahuluan ini berisikan beberapa subbab, antara lain: latar 

belakang masalah, dimana penulis mendeskripsikan berbagai fenomena, 

membahas seputar permasalahan yang dihadapi, serta alasan akademis apa 

yang melatarbelakangi diangkatnya penelitian ini. Kemudian di rumuskan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, serta manfaat yang 

akan diberikan dari hasil penelitian ini, yang meliputi manfaat praktis dan 

manfaat akademis, juga dijelaskan secara singkat tentang sistematika 

pembahasan dalam penulisan hasil penelitian ini. 

Bab kedua adalah bab kajian penelitian terdahulu dan kerangka 

teori. Kajian penelitian terdahulu memuat keterangan-keterangan dari 

penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, berfungsi untuk 

memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya terkait hasil-hasil dari 

penelitian dengan tema yang serupa.  

Dengan mengetahui hasil-hasil dari penelitian tersebut maka peneliti 

dengan tema yang sama akan bisa mencari sudut pandang baru agar 

dihasilkan penemuan-penemuan baru, tidak mengulang atau sama, atau 

dengan sudut pandang yang sama tetapi menyempurnakan pembahasannya 
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dengan berbagai metode dan cara, sehingga hasil penelitiannya nanti 

(semoga) dapat bermanfaat. Melalui kajian inilah kemudian penulis tertarik 

membahas permasalahan dengan tema serupa, yaitu tentang tindak pidana 

zina dan memilih fokus penelitian dengan beberapa pertanyaan 

sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan. 

Selanjutnya pada subbab kerangka teori diulas mengenai teori-teori 

yang dijadikan pijakan oleh penulis dalam meneliti fokus masalah yang 

telah ditetapkan dan dirumuskan. Menggunakan pisau analisis teori-teori 

tersebut penulis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

sudah ditetapkan pada bab hasil dan analisis penelitian. 

Bab ketiga dari tesis ini adalah bab metode penelitian. Fungsi dari 

metode penelitian adalah sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan dalam 

sebuah penelitian. Menggunakan metode penelitian yang penulis jelaskan 

pada bab ini penulis mencari penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang telah disebutkan pada bab pendahuluan dengan 

pisau analisis teori-teori yang dijelaskan pada subbab kerangka teori. 

Adapun metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah 

metode penelitian pemikiran (discourse), sehingga dalam bab ini penulis 

menjelaskan secara komprehensif tentang tipe penelitian, jenis penelitian 

dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data dari penelitian ini. 
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Bab keempat dari tesis ini adalah bab hasil dan analisis penelitian. 

Bab ini merupakan bab inti dalam penulisan laporan penelitian ini. Dalam 

bab ini penulis membahas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dari 

data-data yang telah dikumpulkan, mengacu pada pertanyaan-pertanyaan 

penelitian dengan metode yang sudah dijelaskan menggunakan teori-teori 

yang telah disebutkan. Pada bab ini juga dijabarkan analisis atas hasil 

penelitian tersebut berupa uraian mengenai bagaimana hasil analisis 

dikaitkan satu sama lain untuk menjawab tujuan penelitian dan 

mengaitkannya dengan teori yang mendasari penelitian. 

Bab kelima dari tesis ini adalah bab penutup. Pada bab ini 

disampaikan kesimpulan penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebagaimana dijelaskan pada empat bab sebelumnya, dan beberapa saran 

dari penulis berlandaskan hasil penelitian tersebut. 


