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Obyek studi penulisan ini adalah mengenai konsepsi hukum sistem pembuktian tindak pidana 

perzinahan menurut hukum positif dan hukum Islam. Di mana tindak pidana perzinahan banyak 

terjadi di negara kita sekarang ini, namun sampai saat ini sulit untuk mengajukan para pelaku 

zina itu di pengadilan. 

Berbagai literatur maupun penelitian sebelumnya telah menggambarkan bagaimana modus 

perzinahan yang terjadi di Indonesia, bahkan perzinahan masih saja terjadi meskipun ada 

ancaman hukuman yang menjeratnya. 

Tujuan penulisan ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana konsepsi hukum tindak pidana 

perzinahan menurut hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, yang lebih penting adalah 

bagaimana perbandingan konsepsi hukum sistem pembuktian menurut hukum positif dan hukum 

Islam dalam perzinahan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif 

dan komperatif, sehingga penelitian hukumnya menekankan pada penelaahan sebagai norma dan 

dapat menggambarkan perbandingan pembuktian tindak pidana perzinahan menurut hukum 

positif dan hukum Islam. 

Melalui penelitian yang dilakukan dari berbagai literatur, tindak pidana perzinahan menurut 

hukum positif yang dapat dikenakan hukuman hanya pada seseorang yang sudah mempunyai 

ikatan perkawinan saja, sedangkan menurut hukum Islam pezina yang dapat dihukum yaitu 

pezina muhsan dan ghaoiru muhsan. 

Sistem pembuktian untuk tindak pidana perzinahan menurut hukum positif itu dapat diproses 

dengan menggunakan alat-alat bukti sesuai dengan hukum acara pidana positif, sehingga pelaku 

tindak pidana perzinahan itu dapat diproses dan bisa dibuktikan kemudian dengan adanya bukti 

itu pezina bisa dihukum. 

Dalam hukum Islam, sistem pembuktian tindak pidana perzinahan dapat diproses dengan alat-

alat bukti yang sesuai dengan hukum acara pidana Islam, baik pezina muhsan maupun ghoiru 

muhsan, sehingga untuk pembuktiannya bisa diproses sesuai dengan status masing-masing 

pezina. 

Pembuktian perzinahan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, sampai sekarang 

belum ada yang sampai pada proses persidangan karena dalam membuktikan suatu tindak pidana 

perzinahan itu sulit apalagi dalam hukum positif yang cara pembuktiannya sama dengan 

pembuktian tindak pidana lain. 

Banyak terjadi peristiwa perzinahan yang sangat merugikan masyarakat, akan tetapi masyarakat 

kita menganggap itu hal yang biasa, padahal dalam segi hukum itu merupakan tindak pidana 

yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang sangat berat. Apalagi dalam segi hukum Islam 

yang hukumannya tidak bisa dirubah sama sekali, karena semua itu hukum Allah. 



Untuk itu, pembuktian dalam tindak pidana perzinahan sangatlah penting sekali, pidana proses 

pembuktian ini merupakan faktor utama untuk dapat membuktikan pelaku melakukan 

perzinahan, sehingga dengan adanya bukti-bukti yang cukup pelaku dapat dengan mudah 

dibuktikan bahwa dia melakukan tindak pidana perzinahan. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian menurut hukum positif dan 

hukum Islam dapat diproses dengan menggunakan alat-alat bukti sesuai dengan hukum acara 

pidana masing-masing, sehingga untuk keadilan pelaku tindak pidana perzinahan dapat diproses 

di pengadilan 

 

 


