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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Zina dalam Islam dan Hukum Pidana Indonesia 

Zina dalam Islam, sebagaimana al-Qur’an menyebutnya dalam surat 

al-Isra ayat 32, adalah merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang 

buruk. Allah berfirman: 

 والتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال

  Artinya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh 

suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”96 

Maksud dari ‘perbuatan keji’ ini menurut ibnu Qayim adalah 

keburukan yang sangat buruk yang semua akal sepakat akan hal itu, bahkan 

oleh beberapa kelompok hewan. Menguatkan akan pendapat tersebut Ibnu 

al-Qayim dalam tafsirnya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya dari sahabat Amr bin Maimun al-

Audi, ia berkata:  

“saya pernah melihat pada masa jahiliyah (sebelum Islam 

datang) ada seekor kera jantan berzina dengan kera betina, 

kemudian banyak kera mengerubungi mereka dan 

melempari mereka dengan batu sampai keduanya mati”.  

 
      96Tim Penterjemah al-Qur’an, al-Qur’an; Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: Pustaka al-

Hannan, t.t.), hlm. 285. 
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Sedangkan maksud dari ‘jalan yang buruk’ menurut Ibnu al-Qayim adalah 

bahwa zina merupakan jalan kehancuran dan kebinasaan di dunia dan ia 

menjadi penyebab azab di akhirat bagi pelakunya.97 

Adapun definisi zina menurut ulama fikih adalah sebuah perbuatan 

memasukkan kemaluan laki-laki mukalaf ke dalam kemaluan perempuan 

yang tidak halal baginya.98  

Perbuatan zina dilihat dari sisi niat pelaku terbagi menjadi dua, 

sengaja dan tidak sengaja. Ketika pelaku melakukan perbuatan zina secara 

tidak sengaja, seperti ternyata dia telah menikahi perempuan yang 

seharusnya tidak boleh ia nikahi dan baru diketahui pada suatu waktu, maka 

tidak ada dosa baginya juga tidak ada hukuman di dunia. Sedangkan ketika 

seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, yaitu dengan 

sadar, dengan tanpa paksaan, dan ia tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang 

tetapi ia tetap melakukannya, maka ia mendapatkan dosa dan terancam 

mendapatkan hukuman di dunia.99 

Pelaku zina secara sengaja dalam Islam dibedakan menjadi dua 

macam; muḥṣan dan ghair muḥṣan. Pelaku zina dimasukkan dalam kategori 

 
      97Ibnu Qayim al-Jauziyah, Bada’i at-Tafsir al-Jami’ Lima Fassarahu al-Imam Ibnu Qayim al-

Jauziyah, (Riyadl: Dar Ibnu al-Jauzi, 1427 H.), Jilid 2, hlm. 136. 

      98Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Kairo: Dar al-Fajr, 2010), hlm. 

46. 

      99Musthafa al-Khin dkk, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i, (Damaskus: Dar 

al-Qolam, 2013), Jilid 3, hlm. 417. 
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pezina muḥṣan adalah ketika seseorang yang melakukan perbuatan tersebut 

menetapi syarat-syarat berikut:100 

a. Sudah menjadi mukalaf, yaitu seorang yang berakal dan sudah baligh  

b. Merupakan seorang yang merdeka bukan budak 

c. Melakukan zina tersebut dalam keadaan sudah pernah merasakan 

berhubungan badan dalam ikatan pernikahan yang sah. 

Sedangkan ghair muḥṣan adalah seseorang yang melakukan zina dalam 

keadaan tidak memenuhi satu atau semua syarat muḥṣan di atas. 

Pengkategorian pelaku zina menjadi muḥṣan dan ghair muḥṣan menentukan 

bentuk hukuman dari masing-masing keduanya. 

Bagi pelaku zina muḥṣan hukumannya adalah di rajam, yaitu 

dilempari dengan batu sampai mati.101 Hal tersebut didasarkan pada 

pernyataan dan pelaksanaan Nabi Muhammad SAW. sebagaimana terekam 

dan disampaikan oleh Umar bin Khattab r.a., ia berkata: 

إن هللا بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما "

أنزل هللا عليه أية الرجم , قرأناھا ووعيناھا وعقلناھا , فرجم 

ن عده , فأخشى إن طال بالناس زمان أرسول هللا ورجمنا ب

"ما نجد الرجم في كتاب هللا" , فيضلوا بترك يقول قائل : 

فريضة أنزلها هللا , وإن الرجم حق في كتاب هللا على من 

زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان 

 102".الحبل أو االعتراف

 
      100Ibid., hlm. 418. 

      101Mahmud Abdurrahman Abdul Mun’im, Mu’jam al-Muṣtalaḥat Li al-Alfaẓ al-Fiqhiyah, 

(Kairo: Dar al-Faḍilah, 1999), Jilid 3, hlm. 230. 

      102Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (al-Manshurah: Maktabah Fayyadh, 

2011), hlm 715. 
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Artinya:  

“Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan 

kebenaran dan Allah telah menurunkan kepadanya al-Kitab 

yang disana terdapat ayat tentang rajam. Kami 

membacanya dan memahaminya. Maka Rasulullah 

melaksanakan rajam dan kami juga melaksanakannya 

setelah beliau wafat. Aku takut jika zaman telah berlau ada 

yang mengatakan, “kami tidak menemukan perihal rajam 

dalam kitab Allah”, sehingga mereka tersesat dengan 

meninggalkan hal yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. 

Sesungguhnya rajam itu benar adanya dalam kitab Allah 

diperuntukkan bagi orang yang berzina dalam keadaan 

muhsan baik laki-laki maupun perempuan ketika terbukti 

atau ia mengaku.” 

Sedangkan bagi pelaku zina ghair muḥṣan hukumannya adalah di cambuk 

seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal tersebut berdasarkan 

firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2: 

دوا كل واحد منهما مائة جلدة والتأخذكم الزانية والزاني فاجل

بهما رأفة في دين هللا إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم األخر 

 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنثن

  Artinya: 

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-

masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas 

kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk 

(menjalankan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian 

orang-orang yang beriman.103 

 
      103Tim Penterjemah al-Qur’an, al-Qur’an; Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: Pustaka 

al-Hannan, t.t.), hlm. 350. 
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Selain itu didasarkan juga kepada banyak hadis Nabi yang salah satunya 

adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Shamith, bahwa 

Rasulullah SAW. pernah bersabda: 

خذوا عني خذوا عني فقد جعل هللا لهن سبيال , البكر بالبكر 

 104جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

Artinya: 

“Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah 

menentukan jalan bagi mereka, yaitu perjaka (ketika 

berzina) dengan gadis (hukumannya) didera seratus kali 

dan diasingkan satu tahun, laki-laki yang sudah menikah 

(ketika berzina) dengan perempuan yang sudah menikah 

(hukumannya) didera seratus kali dan di rajam.” 

Dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa syarat yang harus 

terpenuhi sehingga seorang hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman zina 

sebagaimana dijelaskan di atas. Syarat-syarat tersebut adalah:105 

a. Pelaku adalah mukalaf, yaitu seseorang yang berakal dan sudah baligh 

b. Tidak adanya paksaan atau ancaman 

c. Tidak ada syubhat yang melatarbelakangi 

d. Tetapnya perbuatan zina tersebut dengan pengakuan oleh pelaku atau 

adanya bukti-bukti. 

 
      104Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, Shahih Muslim, (Kairo: Muassasah Zad, 2012), hlm. 187. 

      105Musthafa al-Khin dkk, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i, (Damaskus: Dar 

al-Qolam, 2013), Jilid 3, hlm. 421. 
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Dalam sejarah pensyariatan hukum Islam, had zina pertama kali 

dikaksanakan pada tahun ke-4 Hijriah, yaitu tahun ke-17 sejak Nabi 

Muhammad SAW. diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ketika beliau 

menangani kasus perzinaan oleh orang Yahudi.106  

Had zina dalam fikih Islami digolongkan kedalam kelompok hak 

Allah, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum,107 

sehingga ketika terjadi kasus perzinaan kemudian masuk ke pengadilan dan 

akhirnya pengadilan menyatakan terbukti maka tidak ada ampunan. Dari 

sini walaupun dalam ayat dan hadis tidak disebutkan secara jelas maksud 

dasar pelarangan zina, hanya disebut sebagai perbuatan yang keji dan jalan 

yang buruk, namun karena pengklasifikasiannya dimasukkan pada hak 

Allah oleh para ulama hal ini menunjukkan bahwa permasalahan zina 

merupakan masalah besar yang dampak negatifnya tidak hanya berimbas 

kepada individu pelakunya saja melainkan juga berefek kepada orang lain, 

kemaslahatan umum.  

Adapun ketentuan mengenai perzinaan dalam hukum pidana 

Indonesia terdapat pada pasal 284 KUHP. Bunyi dari pasal 284 ayat (1) dan 

ayat (2) KUHP tersebut adalah sebagai berikut:  

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan; 

 
      106Manna’ al-Qatthan, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt.), hlm. 166. 

      107Abdul Fattah al-Barsyumi dan Al-Mursi Abdul Aziz, al-Jinayah ‘ala an-Nafsi Wama Dunaha 

Fi al-Fiqh al-Islami, (Kairo: Maktabah al-Azhar, 2015), hlm. 17. 
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1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak 

(overspel), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya, 

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, 

padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata berlaku baginya; 

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, 

padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;  

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta 

melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa 

yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata berlaku baginya. 

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri 

yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, dalam tenggang waktu tiga bulan 

diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang 

karena alasan itu juga. 

Dari rumusan ketentuan pasal 284 KUHP tersebut maka unsur-unsur 

perzinaan di Indonesia yang dikategorikan menjadi sebuah tindak pidana 

adalah sebagai berikut: pertama, terdapat syarat sedang terikat dalam 

perkawinan; kedua, pelaku tunduk kepada pasal 27 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, ketiga, ketika yang melakukan perzinaan bukanlah suami 

atau istri pelapor, ia harus tahu bahwa pasangannya sedang terikat dalam 
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sebuah perkawinan, dan keempat, diadukan oleh suami atau isteri yang 

merasa tercemar. 
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2. Perbedaan Konsep Zina dalam Hukum Islam dan KUHP 

Dengan data-data tersebut, penulis melihat setidaknya ada empat 

perbedaan fundamental dalam konsep tindak pidana perzinaan menurut 

Hukum Islam dan pasal 284 KUHP Indonesia. Empat perbedaan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Dalam hal kriteria tindak pidana zina.  

Ada beberapa hal yang berbeda terkait ukuran dalam penentuan tindak 

pidana zina antara konsep hukum Islam dengan konsep KUHP. 

Beberapa ukuran kriteria yang berbeda tersebut adalah: 

1) Hubungan seksual dengan selain pasangan sahnya dan dilakukan 

dengan sengaja.  

Secara umum antara konsep hukum Islam dan pasal 284 KUHP 

sepakat dalam hal menetapkan bahwa hubungan seksual dengan 

selain pasangannya dan dilakukan dengan sengaja merupakan suatu 

tindakan perzinaan. Namun berbeda dengan hukum Islam, dalam 

KUHP pelaku perzinaan yang dapat dijerat oleh pasal 284 hanyalah 

pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah, atau dia adalah si 

ikut serta dan dia tahu bahwa yang sedang berbuat zina dengannya 

telah kawin. Sehingga seorang laki-laki dan perempuan yang tidak 

sedang dalam ikatan perkawinan jika melakukan hubungan seks 

tidak dianggap sedang melakukan zina yang bisa dijerat dengan 

pasal perzinaan. 
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2) Pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum 

Islam adalah orang mukalaf.  

Hukum Islam tidak membedakan dalam hal status pelaku zina 

apakah dia sudah menikah atau belum menikah dan apakah dia 

sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah maupun tidak, 

melainkan semuanya masuk ke dalam definisi tindak pidana zina 

yang dikriminalisasi. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi hukum 

Islam membedakan pelaku zina ke dalam dua kategori, yakni 

muḥṣan dan ghair muḥṣan. Pezina muḥṣan adalah pelaku zina yang 

sudah menikah terlepas dari apakah saat berzina dia sedang berada 

dalam ikatan perkawinan yang sah ataupun tidak, dalam arti apakah 

masih berstatus sebagai suami atau isteri ataukah berstatus sebagai 

duda atau janda, asal sudah pernah melakukan perkawinan yang sah 

maka dia masuk dalam kategori sebagai pezina muḥṣan. Sedangkan 

pezina ghair muḥṣan adalah pelaku zina yang belum pernah 

menikah. Perbedaan status ini menentukan hukuman yang akan 

dijatuhkan kepada si pelaku jika perbuatan zinanya terbukti dalam 

pengadilan. 

Berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHP istilah zina muḥṣan 

ataupun ghair muḥṣan tidak dikenal karena yang masuk dalam 

kriteria zina yang dapat dikriminalkan menurut KUHP adalah yang 

sedang dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga tidak terdapat 

klasifikasi pelaku zina. Selain itu KUHP juga mensyaratkan pelaku 
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harus tunduk pada pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yang dalam pasal tersebut berisi azas monogami, dimana seorang 

laki-laki hanya diperkenankan menikahi seorang perempuan saja, 

dan begitu juga sebaliknya seorang perempuan hanya 

diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki saja. Sehingga 

bagi pelaku perzinaan yang tidak tunduk pada pasal 27 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata maka mereka tidak dapat 

dikategorikan sebagai pelaku perzinaan ataupun pelaku turut serta 

melakukan perzinaan jika mengaku sebagai pasangan yang sah 

karena mereka menganut azas poligami.  

b. Bentuk deliknya,  

Dalam hukum Islam, zina termasuk pada jarimah ḥudūd yang mana 

merupakan hak Allah secara mutlak, sehingga dalam proses 

pemidanaannya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-

bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga 

macam alat bukti dalam sistem hukum Islam untuk membuktikan telah 

terjadi perzinaan, yaitu: saksi, pengakuan, dan qarīnah.  

Dari ketentuan alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbutan zina 

dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat 

bukti tersebut ada, sehingga dengan demikian tidak diperlukan 

pengaduan dari pihak yang dirugikan. Asal terpenuhi bukti-bukti telah 

terjadi perzinaan maka hukum perzinaan bisa menjerat pelakunya. 

Hukum Islam juga tidak membatasi hanya pada suami atau isteri yang 
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dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah 

terjadi perzinaan selama memenuhi ketentuan alat bukti.  

Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinaan 

merupakan delik aduan absolut sehingga ketika tidak ada pengaduan 

dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku 

tidak dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Selain itu KUHP juga 

memberikan izin kepada pelapor untuk mencabut kembali tuntutannya 

selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang 

pengadilan, dan pada kenyataannya, sebelum dimulai, hakim selalu 

masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya 

itu atau membatalkannya. Bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. 

Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi 

perzinaan kemudian kasus tersebut masuk ke pengadilan dan ditetapkan 

terbukti, maka hukuman yang ditetapkan tidak bisa dibatalkan, karena 

tindak pidana zina dalam Islam masuk pada jarīmah ḥudūd yang 

merupakan hak Allah (berkaitan dengan kemaslahatan umum) dan 

hukumannya telah ditetapkan. 

c. Tujuan dilarangnya perzinahan. 

Tujuan pemidanaan oleh KUHP terhadap perbuatan zina adalah dalam 

rangka menjaga hubungan perkawinan. Menurutnya tindak pidana zina 

merupakan suatu bentuk pengingkaran atau pengkhianatan atas ikatan 

perkawinan, sehingga oleh sebab itu patut untuk dipidanakan. Hal ini 

terlihat dari salah satu syarat dalam pasal 284 tersebut yang berbunyi: 
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“Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri 

yang tercemar”.  

Hal ini berbeda dengan tujuan pelarangan zina oleh hukum Islam, bahwa 

Islam melarang zina dengan detai aturannya tidak hanya untuk menjaga 

kesucian ikatan perkawinan dan menjaga keharmonisan rumah tangga 

saja, melainkan lebih luas dari itu, yaitu untuk menjaga kelestarian 

keturunan, menjunjung tinggi harkat, martabat serta harga diri dari aib 

dan noda, juga akibat-akibat lainnya yang berdampak pada kehidupan 

sosial yang lebih luas, seperti mencegah timbulnya penyakit dan virus 

yang mematikan, sehingga perzinaan dalam Islam disebut sebagai 

perbuatan keji dan jalan yang buruk dan diusahakan untuk ditanggulangi 

dengan konsekuensi yang berat. 

d. Ancaman hukumannya.  

Ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP 

adalah pidana penjara sembilan bulan, baik bagi pelaku yang telah 

menikah maupun bagi orang yang turut serta melakukan perbuatan zina 

itu. Sedangkan menurut hukum pidana Islam ancaman pidananya jauh 

lebih berat dan disesuaikan dengan pelaku perzinaan. Jika pelaku zina 

itu muhsan atau telah menikah maka ancaman pidananya adalah rajam. 

Sedangkan jika perzinaan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah 

(ghair muhsan) maka ancaman pidananya adalah dicambuk sebanyak 

seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Ancaman berat tersebut 

dikarenakan Islam menganggap zina sebagai masalah sosial yang besar, 
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dan kenapa terjadi perbedaan bagi pelaku yang sudah menikah dengan 

yang belum karena Islam melihat dampak yang ditibulkan dari 

perbuatan zina oleh orang yang sudah menikah lebih besar daripada 

yang belum. 

Dengan empat perbedaan tersebut, hasil analisis penulis 

menyimpulkan bahwa konsep perzinaan dalam Islam lebih layak untuk 

dipakai daripada konsep KUHP yang notabene merupakan produk 

pemikiran dari Belanda. Bukan berdasar pada fanatisme bahwa penulis 

adalah orang Islam, melainkan karena beberapa alasan dengan berpegang 

pada teori kriminalisasi, objektifikasi hukum dan salah satu prinsip teori 

sistem, yaitu keterbukaan, bahwa ketika kita dengan hati yang bersih 

membuka pikiran, memperbanyak pengetahuan dan wawasan tentang hal-

hal yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan, maka kita akan 

menemukan bahwa konsep Islam lebih baik dan terbaik.  

Perilaku menyimpang zina memang sekilas terlihat sebagai 

perbuatan yang bersifat sangat pribadi, namun pada kenyataannya perzinaan 

merupakan kegiatan pribadi yang bersinggungan dengan dimensi sosial 

yang sangat luas. Seks bebas saat ini merupakan penyebab utama dalam 

penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular seksual. Perzinaan juga 

memiliki potensi menyebabkan masalah kehamilan remaja, aborsi, 

perceraian, juga masalah tumbuhnya pola keluarga dengan orang tua 

tunggal. Oleh karena itu, negara mempunyai alasan yang sangat kuat untuk 

melakukan intervensi terhadap kegiatan seks tersebut.  
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Di banyak negara barat yang terkenal liberal, sudah menjadi hal 

yang umum dalam undang-undang mereka terdapat aturan yang berkaitan 

dengan kegiatan pribadi. Dalam kegiatan seks misalnya, warga dilarang 

untuk melakukan seks dengan saudara sedarah (incest), warga dilarang 

mengumpulkan gambar atau foto yang berbau pornografi, atau contoh yang 

lebih ekstrem, warga dilarang untuk bunuh diri dan warga juga dilarang 

untuk mengkonsumsi narkotika, walaupun dua kegiatan tersebut bisa dilihat 

sebagai kegiatan yang bersifat pribadi dan dilakukan oleh orang dewasa 

dengan penuh kesadarannya tentang akibat yang ditimbulkan kepada 

dirinya. Dengan demikian, intervensi negara terhadap wilayah pribadi tidak 

pernah diharamkan. Selama aktivitas pribadi tersebut berpotensi 

memberikan dampak negatif atau dipandang sebagai sebuah tindakan tidak 

bermoral maka layak untuk dikriminalisasi. 

Terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan yang tidak sedang terikat dalam sebuah perkawinan, penulis 

cenderung dengan konsep Islam yang mengkriminalkan perbuatan tersebut, 

hal ini berpegang kepada pendapat para pakar hukum mengenai kriteria 

perbuatan yang layak untuk dikriminalisasi sebagaimana dijelaskan dalam 

kerangka teori.108 

Untuk mengetahui layak tidaknya aktivitas seksual oleh laki-laki 

dan perempuan yang sama-sama belum menikah untuk dikriminalisasi, 

 
      108Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 

(Bandung: Alumni, 1998), hlm. 161. 
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maka hal yang perlu dilakukan adalah mengujinya dengan menggunakan 

empat kriteria dalam kebijakan kriminalisasi sebagai berikut: 

a. Kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana 

bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi mewujudkan 

kesejahteraan dan pengayoman kepada masyarakat. 

Jika melihat aktivitas seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan 

perempuan yang belum menikah, pada kenyataannya hal tersebut 

berpotensi memberikan dampak buruk sebagaimana dipaparkan dalam 

subsubbab latar belakang yang salah satunya adalah menimbulkan 

kehamilan remaja (kehamilan di luar pernikahan). Sebagai tindak lanjut 

dari keadaan yang sudah terlanjur tersebut orang biasanya melakukan 

aborsi (pembunuhan) atau tumbuhnya orang tua tunggal, atau yang 

paling baik dari dua alternatif tadi adalah melakukan pernikahan, dan 

kesemuanya memiliki dampak negatif yang setiap orang sepakat untuk 

tidak menghendakinya.  

Terkait dengan tujuan pemidanaan tersebut maka dengan tujuan dan 

harapan yang sama, agar orang tidak melakukan seks bebas, tidak ada 

lagi (terutama) remaja yang melakukan aborsi, mengurangi orang yang 

menderita HIV/AIDS dan mencegah akibat-akibat buruk lainnya, yang 

itu mengganggu terwujudnya kesejahteraan dan pengayoman kepada 

masyarakat, maka oleh karena itu perzinaan oleh laki-laki dan 
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perempuan walaupun keduanya tidak sedang terikat dalam sebuah 

perkawinan layak untuk dikriminalisi. 

b. Perbuatan yang dikriminalisasi harus merupakan perbuatan yang tidak 

dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil 

dan/atau spirituil) atas warga masyarakat. 

Mengenai hal ini penulis melihat bahwa terjadinya tindakan main hakim 

sendiri oleh masyarakat kepada para pelaku perzinaan di banyak daerah 

sebagaimana banyak diberitakan,109 hal tersebut menunjukkan bahwa 

perzinaan tidaklah bersifat pribadi. 

Selain itu, kegiatan seksual oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya 

belum menikah sama saja akibatnya dengan perjudian, narkoba, dan 

minuman keras, bahkan lebih parah, karena perzinaan akan 

menimbulkan rusaknya moral, rusaknya tatanan masyarakat adat, 

agama, dan kekerabatan, mengaburkan silsilah keturunan, menimbulkan 

tipisnya rasa tanggungjawab, kepedulian sosial dan rasa kasih sayang, 

sulitnya menentukan warisan, serta menimbulkan mudahnya terjadi 

perilaku menyimpang kumpul kebo sehingga bisa dikatakan kegiatan 

seksual oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak sedang 

terikat dalam sebuah perkawinan tersebut merupakan perilaku yang 

merugikan. 

 
      109Achmad Faizal, “Penggrebekan Pesta Seks di Surabaya”, di kutip dari 

https://surabaya.kompas.com/read/2018/10/09/19590471/penggerebekan-pesta-seks-di-surabaya, 

pada Sabtu, 29 Juni 2019 pukul 21.00 WIB. 

https://surabaya.kompas.com/read/2018/10/09/19590471/penggerebekan-pesta-seks-di-surabaya
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Dalam banyak penelitian juga disebutkan bahwa salah satu penyebab 

utama penyebaran HIV dan AIDS adalah hubungan seks di luar nikah. 

Hubungan seks di luar nikah juga berpotensi menimbulkan kehamilan 

remaja, aborsi, perceraian, yang terkait pula dengan tumbuhnya pola 

keluarga dengan orang tua tunggal, sehingga masalah-masalah tersebut 

sangat kuat dalam mengindikasikan bahwa seks bebas merupakan 

perilaku yang merugikan dan memenuhi syarat kriteria kedua sebagai 

perbuatan yang layak untuk dikriminalisasi. 

c. Kebijakan kriminalisasi harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 

hasil (cost-benefit principle). 

Terkait hal ini, jika yang dijadikan sebagai rujukan adalah aturan dalam 

Islam yang menjadikan hukuman cambuk sebagai konsekuensi dari 

tindak pidana perzinaan, maka tidak ada masalah. Justru dengan 

hukuman cambuk tersebut akan lebih efektif dan efisien daripada 

hukuman penjara dalam upaya menanggulangi maraknya kasus tindak 

pidana perzinaan. 

Keunggulan pidana cambuk daripada pidana lainnya, khususnya pidana 

penjara yang merupakan bentuk pidana yang telah dipilih sampai saat 

ini dalam pasal 284 KUHP untuk menanggulangi tindak pidana 

perzinaan, adalah dengan pidana cambuk diharapkan mampu memberi 

kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi 

masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Pidana cambuk 

juga diharapkan akan lebih efektif karena dengan pelaksanaan yang 
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dipertontonkan terpidana akan merasa malu dan hal tersebut tidak 

menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga 

menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah 

dibandingkan dengan pidana penjara.110 

d. Kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan kapasitas badan penegak 

hukum, bahwa jangan sampai ada kelampauan beban tugas sehingga 

tidak mampu dilaksanakan. 

Mengenai kapasitas atau kemampuan daya kerja aparat penegak hukum 

menurut penulis seharusnya tidak ada masalah karena dapat 

ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, dan 

sebagainya. Selain itu, pada dasarnya UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang ada 

dibawahnya telah mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan 

eksternal lembaga penegak hukum. Saat ini terdapat Komisi Yudisial, 

Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, dan yang lainnya. Keberadaan 

komisi-komisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja 

sekaligus memperbaiki sistem peradilan. 

3. Metode Implementasi Jarimah Zina ke dalam Sistem Pidana 

Indonesia 

Jika dipetakan, norma hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

macam. Pertama, norma yang dalam penerapannya merupakan 

 
      110Andita Rahma, “Pemidanaan non-Pemenjaraan Dianggap Solusi Over Kapasitas Penjara”, di 

akses dari https://nasional.tempo.co/read/1180277/pemidanaan-non-pemenjaraan-dianggap-

solusi-over-kapasitas-penjara pada Selasa, 28 Mei 2019 pukul 06.00 WIB. 

https://nasional.tempo.co/read/1180277/pemidanaan-non-pemenjaraan-dianggap-solusi-over-kapasitas-penjara
https://nasional.tempo.co/read/1180277/pemidanaan-non-pemenjaraan-dianggap-solusi-over-kapasitas-penjara
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kewenangan individu. Pada norma ini tidak berlaku pengkanunan dan 

tidak ada pula intervensi negara karena penerapannya cukup menjadi 

kewenagnan perindividu, seperti dalam hal akidah, etika, dan tata cara 

beribadah. Kedua, norma yang dalam penerapannya merupakan 

kewenangan masyarakat. Dalam hal ini juga tidak berlaku pengkanunan, 

seperti tentang shalat tarawih berjamaah dan ritual-ritual keagamaan 

lainya. Ketiga, norma yang pelaksanaanya merupakan kewenangan 

negara, maka berlaku pengkanunan, karena mengatur interaksi sosial, 

sehingga pemerintah harus mengambil alih demi terciptanya 

kemaslahatan bagi semua penduduknya dalam segala kedudukannya 

dalam masyarakat. 

Norma yang dalam pelaksanaanya merupakan kewenangan negara ini 

diklasifikasikan lagi menjadi tiga macam, yaitu:111  

a. Norma yang erat hubungannya dengan agama. Dalam norma ini 

pengkanunan tidak hanya mengambil nilai-nilai filosofis yang 

mendasari, akan tetapi juga memberlakukan peratura-peraturan 

kongkritnya. Seperti dalam bidang perkawinan, bidang wakaf, 

bidang zakat dan lain sebagainya.  

b. Norma yang tidak terlalu erat hubugannya dengan agama. 

Pengkanunan dalam norma ini tetap didasarkan pada nilai-nilai 

filosofis, namun pada peraturan kongkritnya hanya diberlakukan 

 
      111Moh. Afandi, Kanunisasi Hukum Islam di Indonesia; Perspektif Ushul Fikih, Jurnal al-

Madzahib; Jurnal Pemikiran Hukum Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 9 
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sebagian yang dianggap sesuai dengan kondisi sekitar, seperti dalam 

bidang muamalah.  

c. Norma yang cukup renggang dengan agama. Pengkanunan dalam 

norma ini hanya mengambil nilai-nilai filosofis dasarnya saja tanpa 

memberlakukan peraturan kongkritnya, karena menurut penelitian, 

saat ini norma tersebut belum sesuai dengan kondisi Indonesia, 

seperti dalam bidang politik, jinayah dan tata negara. 

Dalam upaya pengkanunan hukum Islam di Indonesia, menurut Moh. 

Afandi, setidaknya ada tiga langkah yang harus ditempuh, yaitu langkah 

hermeneutis, langkah sosialisasi, dan langkah politis.112 

Langkah hermeneutis merupakan langkah akademis dalam usaha 

menafsirkan kembali hukum Islam agar didapatkan produk hukum yang 

benar-benar sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an. Pada tahap ini akan 

ditentukan bidang-bidang hukum Islam apa saja yang sudah siap dan 

cocok untuk menjadi objek pengkanunan di Indonesia.  

Langkah keduanya adalah mensosialisasikan hasil langkah pertama 

tersebut menggunakan berbagai sarana yang ada, seperti seminar dan 

lain sebagainya, agar masyarakat benar-benar paham bahwa hukum 

Islam yang ditawarkan bukanlah merupakan sebuah bentuk 

pengekangan karena fanatisme, penindasan, dan semacamnya, 

 
      112 Ibid., hlm. 8. 
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melainkan murni demi mewujudkan kebaikan bersama dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat diterima. 

Sampai langkah sosialisasi saja tidaklah cukup, hal ini karena untuk 

mewujudkan tujuan besarnya harus pula melakukan langkah ketiga, 

yaitu perjuangan parlemen, atau disebut juga dengan langkah politis. 

Langkah ketiga ini lah yang menjadi inti karena ia menentukan berhasil 

tidaknya usaha kanunisasi sehingga yang diperjuangkan bisa menjadi 

bagian dalam sistem hukum Indonesia. 

Seperti yang penulis paparkan dalam pembahasan landasan teori, bahwa 

secara garis besar proses pembentukan undang-undang di Indonesia 

terbagi menjadi lima tahap, yakni perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan dan pengundangan.113 Lima tahap tersebutlah 

yang dikatakan Moh. Afandi sebagai tahap perjuangan parlemen, yang 

jika ingin memasukkan sebuah pemikiran ke dalam undang-undang 

negara maka harus mampu meyakinkan kelayakan pemikiran tersebut 

dalam tahap-tahap pembentukan undang-undang tersebut. 

Saat ini dalam pembahasan parlemen sudah ada RKUHP tentang 

perzinaan yang menurut penulis sudah lebih baik dari Pasal 284 KUHP 

menuju sesuai dengan konsep syariat Islam. RKUHP tersebut sudah 

terbilang sangat lama namun belum juga diundangkan. Informasi dari 

 
      113Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Proses Pembentukan 

Undang-Undang, dikutip dari http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html 

pada  Jum’at, 1 Des 2017 jam 16.06 WIB. 

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html%20pada%20%20Jum'at,%201%20Des%202017%20jam%2016.06
http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html%20pada%20%20Jum'at,%201%20Des%202017%20jam%2016.06
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Menkumham pada Oktober 2018, pada sidang setelah pemilu tahun ini 

akan diputuskan jadi tidaknya RKUHP tersebut diundangkan.114  

Menurut hemat penulis perjuangan politis tersebut sudah merupakan 

sebuah kemajuan. Memang perlu tahapan dalam menerapkan konsep 

jinayah Islam ke dalam sistem hukum pidana negara. Hal ini juga yang 

disampaikan oleh Jasser Auda ketika ditanya tentang harus tidaknya 

penerapan hukum hudud dalam negara dengan sistem Republik. Jasser 

Auda menyatakan: 

ة نفسها ال افتأتا عليها. نعم ولكن بشروط ھذه الدولة المدني

وھذا يعني أنها تمر كغيرھا من العقوبات على القنوات 

المشروعة , ثم البد أن يتفق عليها الناس على أوسع نطاق 

وليس فقط على نطاق الهيئة التشريعية نظرا لبعد الشقة بين 

 115المجتمعات المعاصرة والحدود الشرعية

Artinya: 

“Ya, tetapi berdasarkan ketentuan Negara Republik tersebut 

sendiri, bukan semaunya sendiri. Ini berarti bahwa ia harus 

lolos seperti sanksi yang lain pada tata cara yang disahkan, 

dan kemudian harus disetujui oleh orang-orang dalam skala 

seluas-luasnya dan bukan hanya ruang lingkup legislatif, 

karena terdapat kesenjangan antara masyarakat 

kontemporer dengan hukum hudud dalam syariat.” 

Dalam sejarah Islam sendiri, sebagaimana penulis sebutkan 

sebelumnya, Allah tidak serta merta melaksanakan konsep jinayah 

tersebut. Tercatat baru pada tahun ke-4 H atau tahun ke-17 kenabian 

 
      114Rakhmat Nur Hakim, “Menkumham Optimistis RKUHP Selesai Setelah Pemilu”, di kutip 

dari https://nasional.kompas.com/read/2018/10/29/20501931/menkumham-optimistis-rkuhp-

selesai-setelah-pemilu, di akses pada Selasa, 25 Juni 2019 pukul 10.00 WIB. 

 

      115Jasser Auda, “Mas’alat Tathbiq al-Hudud fi ad-Daulah al-Madaniyah”, di kutip dari 

https://www.jasserauda.net/portal/, di akses pada Selasa, 25 Juni 2019 pukul 21.25 WIB. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/29/20501931/menkumham-optimistis-rkuhp-selesai-setelah-pemilu
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/29/20501931/menkumham-optimistis-rkuhp-selesai-setelah-pemilu
https://www.jasserauda.net/portal/
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Allah memberlakukan aturan tersebut melalui putusan Nabi Muhammad 

saw. Dalam rentang waktu tersebut, umat ditempa dasar-dasar 

keimanannya, akhlaknya, dan ekonominya.116 Baru ketika hal-hal yang 

mungkin berpengaruh pada penyimpangan-penyimpangan telah mapan, 

Allah mulai menerapkan aturan pengendali sosialnya. 

Hal ini yang menurut penulis perlu diperhatikan, bahwa hukuman 

merupakan langkah terakhir jika pendekatan-pendekatan preventif 

kesulitan menjalankan tugasnya. Adapun pendekatan preventif yang 

penulis usulkan adalah perbaikan sistem pendidikan kita, lebih fokus 

pada memperbaiki kurikulum yang ada, dengan perjuangan kanunisasi 

tetap diusahakan. Lebih detail akan penulis bahas pada subbab analisis 

penelitian bagian gradualisme dan manajemen perubahan. 

B. Pembahasan 

1. Gradualisasi dan Manajemen Perubahan sebagai Metode 

Pencegahan Perzinaan Bebasis Maqashid 

Diantara kontribusi dari al-maqāṣid yang diusulkan oleh Jasser 

Auda dalam usaha pembaruan Islami adalah dengan menawarkan 

metode penafsiran baru bagi nash al-Quran, yaitu dengan metode 

penafsiran tematik. Metode memahami ayat-ayat al-Quran dalam 

bentuk tema-tema, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai dominan; metode ini 

 
      116Manna’ al-Qatthan, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt.), hlm. 166. 
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didasari pada sebuah persepsi tentang Quran dan Hadis bahwa keduanya 

merupakan “suatu kesatuan yang berintegrasi.”117 

Menggunakan pendekatan yang holistik ini, ayat-ayat al-Quran 

yang oleh ulama klasik dianggap sebagai ayat al-aḥkam (ayat-ayat yang 

berkaitan dengan hukum) yang jumlahnya hanya beberapa ratus ayat 

bisa diperluas menjadi keseluruhan nash al-Quran. Ayat-ayat al-Quran 

yang berbicara tentang keimanan, kisah-kisah kenabian, tentang akhirat, 

dan alam semesta; semuanya bisa dianggap sebagai suatu bagian yang 

membentuk, bersama-sama, sebuah kesatuan yang holistik; sehingga 

berpotensi memberi peran dalam membentuk aturan-aturan hukum 

Islami. 

Metode penafsiran holistik tematik ini juga bisa memberi 

kesempatan kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral (yang 

merupakan tema-tema inti di balik semua bagian dan kisah al-Quran) 

untuk menjadi landasan atas semua aturan hukum Islami, di samping 

metode-metode harfiah tradisional. 

Dari data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, yaitu 

pada subbab hasil penelitian, kita mendapati bahwasanya konsep tindak 

pidana zina dalam fikih Islami tidak serta merta demikian bentuknya dan 

pelaksanaannya sejak awal kemunculan Islam. Ada dua macam proses 

 
      117Jasser Auda, Al-Maqᾱṣid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdel Mon’ein, (Yogyakarta: 

SUKA-Press, 2013), hlm. 72. 
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tahapan dalam pensyariatan jarimah zina sehingga sampai pada konsep 

yang matang sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, yaitu 

tahapan perubahan bentuk hukuman dan tahapan dalam hal 

pelaksanaan. 

Pada masa awal Islam, belum ada pelaksanaan aturan tindak 

pidana zina secara ketat.118 Islam lebih fokus menjelaskan bahwa 

perzinaan merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk serta 

memberikan alternatif penanggulangannya berupa hukuman kurungan 

di rumah bagi pezina perempuan dan disakiti dengan celaan atau 

pukulan bagi pezina laki-laki.119 Hal ini berdasar pada firman Allah 

ta’ala pada ayat 15 dan 16 surat an-Nisa: 

والالتي يأتين الفاحشهة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 

منكم فإن شهدوا فأمسكوھن في البيوت حتى يتوفاھن الموت 

أو يجعل هللا لهن سبيال * واللذان يأتيانها منكم فأذوھما فإن 

 تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن هللا كان توابا رحيما *

Artinya:  

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di 

antara perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap 

mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang 

menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, 

maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah 

sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 

memberi jalan (yang lain) kepadanya. (15). Dan terhadap 

dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, 

maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya 

taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. 

 
      118Siddiq bin Hasan al-Bukhari, Fath al-Bayan Fi Maqashid al-Qur’an, (Beirut: Syirkah Abna’ 

Syarif al-Anshari, 1992), jilid 7, hlm. 385. 

      119Manna’ al-Qatthan, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt.), hlm. 168. 



105 
 

 
 

Sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang. (16).”120 

Baru selanjutnya, setelah 17 tahun berlalu sejak Nabi 

Muhammad diangkat sebagai Nabi, ketika dasar-dasar keimanan, 

akhlak, ekonomi, dan sebagainya yang memungkinkan menjadi 

penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial, khususnya 

perzinaan, pada tahun ke-4 H. konsep jarimah zina diterapkan. Ini 

adalah proses kedua yang penulis maksud, bahwa Islam dalam 

manajemen perubahannya lebih mengedepankan dengan kesadaran 

karena ilmu daripada pemaksaan dengan ancaman. 

Belajar dari maksud gradualisme dan manajemen perubahan 

tersebut penulis melihat bahwa usaha kanunisasi hukum Islam, 

khususnya RKUHP yang masih dalam proses pembahasan, walaupun 

belum sempurna sesuai dengan konsep jarimah zina namun sudah ada 

perubahan menuju kesana, merupakan sebuah tahapan dari tahapan-

tahapan menuju target membumikan hukum Islam secara keseluruhan, 

berjalan sesuai maqaṣid. Adapun usaha yang lebih penting dari 

perjuangan kanunisasi ini sebagaimana yang diajarkan dalam proses 

manajemen perubahan pada masa awal Islam adalah perbaikan sistem 

pendidikan menuju pendidikan dengan kurikulum berbasi maqaṣid,121 

 
      120Tim Penterjemah al-Qur’an, al-Qur’an; Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: Pustaka 

al-Hannan, t.t.), hlm. 80. 

      121Ali Abdel Moneim, “Toward Islamic Maqasidi Education Philosophy for Sustainable 

Development; Quranic Perspective with Special Attention to Indonesia”, Millah: Jurnal Studi 

Agama, Vol. 17, no. 2, 2018. 
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dan mengupayakan inovasi-inovasi dalam penutupan dan pembukaan 

sarana yang juga berbasis maqashid. 

Penulis melihat bahwa metode terbaik dalam usaha pencegahan 

terhadap tindak pidana perzinaan adalah dengan perbaikan sistem 

pendidikan, yaitu dengan meningkatkan serta memperbaiki 

kurikulumnya, utamanya terkait pendidikan agama dan akhlak, karena 

beberapa alasan. Perbaikan sistem pendidikan secara khusus penulis 

ajukan sebagai upaya preventif pencegahan tindak pidana perzinaan, 

selain mengusulkan beberapa upaya lain yang akan penulis sebut di 

akhir nanti. Beberapa alasan tersebut adalah:  

Pertama, dengan kurikulum pendidikan berbasis maqashid 

maka anak bangsa diharapkan akan memiliki prinsip-prinsip luhur yang 

membentuk budayanya, yang salah satunya adalah tidak melakukan 

hubungan seksual kecuali dengan pasangan sahnya. Pendidikan yang 

baik pasti akan memasukkan nilai tersebut karena ajaran ini adalah 

ajaran seluruh agama resmi yang ada di Indonesia, yaitu bahwa zina 

adalah merupakan perbuatan yang dilarang.122 

Kedua, data menyebutkan bahwa remaja belum kawin yang 

tidak berpendidikan pernah berhubungan seksual lebih tinggi 

dibandingkan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan 

 
      122”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 lebih tinggi.123 Ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan telah 

terbukti memberi berpengaruh terhadap sikap seseorang dalam 

mengambil keputusan, yaitu keputusan dalam melaksanakan sesuatu 

atau meninggalkannya. 

Ketiga, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, penulis 

menemukan bahwa dalam konsep gradualisasi dan manajemen 

perubahan dalam sejarah pensyariatan Islam, pendidikan adalah hal 

pertama yang disemarakkan. Konsep ini terbukti membuahkan hasil 

yang baik, dimana pada masa itu sedikit sekali terjadi kriminalitas 

berupa perzinaan, padahal pada masa pra Islam, perzinaan merupakan 

hal yang sangat wajar. Bahkan, beberapa hadis menceritakan bahwa 

beberapa kasus yang diketahui setelah disyariatkannya had zina tersebut 

merupakan hasil pengakuan, yang itu menunjukkan bahwa masyarakat 

pada masa itu sudah paham betul tentang kekejian perbuatan zina dan 

mereka mengaku dalam rangka menyesalinya karena telah khilaf 

melakukannya. 

Salah satu hadis yang mengisahkan hal tersebut adalah sebuah hadis 

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah,  

Buraidah berkisah bahwa pada suatu saat Ma’iz bin Malik al-

Aslami pergi menemui Nabi SAW seraya berkata, “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku karena aku 

telah berzina. Oleh karena itu, aku ingin agar engkau berkenan 

membersihkan diriku”. Mendengar pengakuan Ma’iz ini Nabi 

menolak dan tidak menggubrisnya. Namun keesokan harinya 

 
      123Tim SDKI 2017, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017: Kesehatan Reproduksi 

Remaja, (Jakarta: BKKBN, 2018), hlm. 21. 
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Ma’iz datang lagi kepada Nabi sambil berkata, “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina”. Nabi tetap menolak 

pengakuannya. Untuk memastikan mental dan kondisi Ma’iz 

dalam keadaan normal, Nabi mengutus seseorang untuk menemui 

kaumnya dan menanyakan kondisi Ma’iz. “Apakah kalian tahu 

bahwa pada akalnya Ma’iz ada sesuatu yang tidak beres yang 

kalian ingkari?”, Tanya utusan Nabi pada kaum Ma’iz. Mereka 

kemudian menjawab, “Kami tidak yakin jika Ma’iz terganggu 

pikirannya. Setahu kami dia adalah orang yang baik dan masih 

sehat akalnya”. Untuk ketiga kalinya Ma’iz datang menemui Nabi 

agar beliau berkenan untuk membersihkan dirinya dari dosa zina 

yang telah diperbuatnya. Nabi tetap menolaknya. Untuk kedua 

kalinya Nabi mengirimkan seseorang untuk menemui kaumnya 

dan menanyakan kondisi akal Ma’iz. Namun mereka menjawab 

sebagaimana jawaban pertama. Ketika Ma’iz bin Malik datang 

keempat kalinya kepada Nabi agar berkenan mensucikan dirinya 

dari dosa zina, maka beliau memerintahkan untuk membuat 

lubang eksekusi bagi Ma’iz. Akhirnya beliau memerintahkan 

kepada sahabat untuk merajamnya dan hukuman rajam pun 

dilaksanakan.124 

Demikianlah pendidikan yang berbasis maqashid akan menanamkan 

kepada para generasi bangsa prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang baik, sehingga 

mereka akan dengan sendirinya, dengan penuh kesadaran, fokus dengan hal-

hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang merugikan, semacam zina dan 

sebagainya. Dengan pendidikan pula, proses kanunisasi akan lebih mudah, 

karena ketika alasan-alasan kanunisasi tersebut berbasis ilmiah dan dipahami 

maka ia akan diterima oleh semua kalangan. 

2. Membuka Sarana dan Menutup Sarana sebagai Upaya Preventif 

perzinaan di Indonesia Berbasis Maqashid 

Diantara kontribusi dari al-maqāṣid yang diusulkan oleh Jasser 

Auda dalam upaya pembaruan Islami yang lain adalah ‘membuka 

sarana’ disamping ‘menutup sarana’ yang sudah dikenal lebih lama oleh 

 
      124Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (al-Manshurah: Maktabah Fayyadh, 

2011), hlm. 758. 
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para ahli hukum Islam. Menutup sarana (sadd aż-żarā’i) dalam hukum 

Islami bermakna melarang sebuah aksi yang pada dasarnya 

diperbolehkan karena ditakutkan akan mengakibatkan aksi yang 

dilarang. Para ulama bersepakat bahwa pelarangan itu hanya dapat 

diperlakukan jika kemungkinan terjadinya aksi ilegal itu melebihi 

kemungkinan tidak terjadinya, walaupun mereka berselisih dalam 

menglasifikasi tingkatan kemungkinan-kemungkinan tersebut.125 

Mengembangkan teori ‘menutup sarana’ tersebut beberapa 

pengikut mazhab Maliki mengusulkan teori membuka sarana (fatḥ al- 

żarai’) sebagai pengembangan dari metode klasik menutup sarana (sadd 

al-żarāi’). Aturan dalam Syariat Islam menurut Imam al-Qarafi 

hendaknya dibedakan menjadi tujuan-tujuan (maqaṣid) dan sarana-

sarana (wasa’il), kemudian ia mengusulkan agar sarana-sarana yang 

menyebabkan terjadinya tujuan yang dilarang untuk ditutup, dan sarana-

sarana yang bisa mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 

disyariatkan untuk dibuka. Teori ini kemudian dikuatkan oleh Jasser 

Auda agar menjadi landasan dalam upaya pembaruan Islami oleh para 

cendekiawan muslim di zama modern ini. 

Berkaitan dengan tindak pidana perzinaan, pada dasarnya Islam 

telah mengajarkan metode tersebut. Menutup sarana adalah larangan 

pertama Islam dalam upaya mencegah tindak pidana perzinaan 

 
      125Jasser Auda, Al-Maqᾱṣid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdelmon’in, (Yogyakarta: SUKA-

Press, 2013), hlm. 95. 



110 
 

 
 

sebagaimana dijelaskan pada bagian awal bab ini, bahwa manusia 

dilarang untuk mendekati zina, dengan bentuk apapun, karena zina 

merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Sedangkan 

membuka sarana tercermin dari banyaknya hadis yang memotivasi para 

pemuda yang sudah mampu mencari nafkah untuk segera menikah, 

menganjurkan melakukan puasa bagi yang belum mampu dan 

menasehati para wanita untuk tidak memberatkan dalam urusan mahar, 

dan sebagainya. 

Rasulullah SAW bersabda: 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 

للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 

 126وجاء

Artinya: 

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu 

pembiayaan maka menikahlah, karena ia dapat menahan 

pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang 

belum mampu hendaknya ia berpuasa karena itu menjadi 

tameng baginya.” 

  Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda: 

 127إن إعظم النكاح بركة أيسره مؤنة

Artinya: 

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang 

paling mudah maharnya.” 

 
      126Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, (Saudi: Dar 

al-Qobas, 2014), hlm. 374. 

      127Abu Bakar Ahmad Bin Husain al-Baihaqi, as-Sunan ash-Shaghir, (al-Manshurah: Dar al-

Wafa’, 1989), hlm.70. 
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Belajar dari konsep tersebut maka menurut penulis berprinsip fatḥ aż-

żarāi’ sebagaimana tawaran Jasser Auda, kita, pemerintah dan warga negara 

secara umum harus kreatif dalam membuat kebijakan-kebijakan sosial yang 

menunjang tercapainya maksud menjauhkan masyarakat dari terjerumus ke 

dalam lembah perzinaan. 

Hal-hal yang menyebabkan mudahnya terjadi tindak pidana perzinaan 

di Indonesia sangatlah banyak. Diantaranya adalah mudahnya bagi laki-laki 

dan perempuan yang tidak memiliki status hubungan suami istri menyewa 

kamar untuk melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, langkah inovatif 

membuat hotel syariah128 dan pariwisata syariah129 di beberapa daerah 

merupakan salah satu contoh nyata kreatifitas dalam menerapkan teori 

berprinsip fatḥ aż-żarāi’ yang perlu diapresisasi, di dukung, 

disebarluaskan, menjadi percontohan untuk inovasi-inovasi lain 

terhadap faktor-faktor lain, juga bagi pemangku kebijakan bisa 

memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. 

Bentuk upaya yang lain bisa juga berupa bimbingan orang tua yang 

terus-menerus dengan mendorong kegiatan putra-putri mereka kepada 

kegiatan yang positif dan kreatif. Dengan demikian diharapkan tidak ada celah 

dalam penggunaan waktu mereka untuk hal-hal yang bisa menjerumuskan 

mereka kepada perilaku negatif. Imam syafi’i pernah mengatakan, “Jika 

 
      128Detik Finance, “Ini Bedanya Hotel Syariah dan Hotel Konvensional”, di kutip dari 

https://finance.detik.com/properti/d-2534445/ini-bedanya-hotel-syariah-dan-hotel-konvensional 

pada Sabtu, 29 Juni 2019 pukul 21.10 WIB. 

      129Fernan Rahadi, “Apa sesungguhnya Pariwisata Syariah?”, di kutip dari 

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omwaqj291-apakah-

sesungguhnya-pariwisata-syariah pada Sabtu, 29 Juni 2019 pukul 21.30 WIB. 

https://finance.detik.com/properti/d-2534445/ini-bedanya-hotel-syariah-dan-hotel-konvensional
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omwaqj291-apakah-sesungguhnya-pariwisata-syariah
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omwaqj291-apakah-sesungguhnya-pariwisata-syariah
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dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik (haq), maka pasti akan 

tersibukkan dengan hal-hal yang buruk (batil)”.130 

 
      130Ibnu Qoyim al-Jauziyah, ad-Da’ wa ad-Dawa’; al-Jawab al-Kafi Liman Saala ‘an ad-Dawa’ 

as-Syafi, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, 1429 H), hlm. 165. 


