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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada bab 

sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hasil dari penelitian penulis 

yang berjudul “Jarimah Zina Sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan di 

Indonesia dalam Perspektif Maqaṣid Jasser Auda” sebagai berikut: 

1. Dalam upaya mencegah terjadinya perilaku menyimpang tindak pidana 

zina, Islam melakukan gradualisasi dan manajemen perubahan, berupa 

membuat dua bentuk tahapan, yaitu pertama dalam fokus yang dibenahi 

Islam terlebih dahulu menangani hal-hal yang kemungkinan menjadi 

penyebab dari penyimpangan-penyimpangan, baru kemudian setelah mapan 

membuat kebijakan kriminalisasi sebagai upaya menjaga sistem sosial yang 

telah terbentuk dari keburukan. Kedua membuat tahapan dalam hal 

hukuman yang digunakan dalam upaya menjaga sistem sosial tersebut 

menyesuaikan kesiapan mental umat Islam saat itu. 

2. Bentuk upaya preventif pencegahan perzinaan yang diajarkan oleh Islam 

meliputi dua hal, yaitu menutup sarana-sarana yang ditakutkan akan 

mengakibatkan terjadinya perbuatan zina dan membuka sarana-sarana yang 

dapat menjauhkan umatnya dari terjerumus melakukan penyimpangan 

tindak pidana perzinaan tersebut. 

3. Dalam usaha mengimplementasikan jarimah zina ke dalam sistem hukum 

pidana Indonesia, lebih spesifik mengenai kriteria aturan dan 



111 
 

 
 

konsekuensinya, jalan satu-satunya adalah dengan perjuangan parlemen 

atau kanunisasi hukum Islam, karena Indonesia menganut sistem negara 

demokrasi. Adapun dalam prosesnya, Islam mengajarkan bahwa usaha 

preventif harus didahulukan dan diutamakan daripada kuratif, dan usaha 

preventif paling utama yang diajarkan oleh Islam adalah dengan jalur ilmu 

pengetahuan (pendidikan), karena hal itulah yang akan memahamkan 

kepada masyarakat tentang buruknya perzinaan sehingga dengan sendirinya 

mereka akan menjauhi perbuatan tersebut, dan dengan ilmu pengetahuan 

juga akan mempermudah proses kanunisasi. 

B. Saran 

Mengacu pada hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab 

sebelumnya, penulis mempunyai beberapa saran kepada pemerintah, akademisi, 

dan kita semua dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang tindak pidana 

perzinaan di Indonesia sebagai berikut: 

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat muslim melaui jabatannya diharapkan 

tidak akan pernah putus asa dalam memperjuangkan proses kanunisasi 

semua hukum Islam. Bergandengan dengan para cendekiawan muslim, 

proses tersebut hendaknya diusahakan dengan menggunakan dalil-dalil 

logika yang kuat, bukan dengan fanatisme. 

2. Dalam upaya mencegah perilaku menyimpang zina dan penyimpangan 

sosial pada umumnya, hendaknya pemerintah memperbaiki regulasi 

kebijakan-kebijakan yang ada dengan berbasis maqaṣid, yaitu 

mengupayakan kebijakan-kebijakan yang bernuansa sadd aż-żari’ah dan 
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fath aż-żari’ah, utamanya regulasi sistem pendidikannya, yaitu dengan 

membuat perbaikan materi kurikulum yang membumikan nilai-nilai 

Pancasila, agama dan budaya bangsa. 

3. Kepada kita semua, juga diharapkan untuk pro-aktif saling membantu dalam 

usaha mencegah perilaku menyimpang zina tersebut dengan menutup sarana 

dan membuka sarana seinovatif mungkin sesuai kapasitas masing-masing. 

Minimal untuk membentengi diri sendiri, keluarga, kerabat dekat, kemudian 

masyarakat luas, karena penyimpangan sosial tidak hanya tugas negara 

untuk menanganinya, melainkan tugas bersama. 


