
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman merupakan sebuah hal yang tidak bisa 

dihindari, hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari berkembangnya ilmu 

pengetahuan yang berdampak pada perkembangan sumber daya manusia, 

salah satu tanda dari perkembangan zaman adalah perkembangan di dunia 

teknologi, yang mana hadirnya Video merupakan satu di antaranya. Di 

dunia elektornik khususnya video, dalam kurun waktu terakhir ini 

mengalami banyak perubahan drastis untuk mendapatkannya, mulai dari 

beredarnya Handycam sampai kepada adanya ponsel berkamera yang makin 

memudahkan pengguna untuk merekam kejadian-kejadian dalam bentuk 

video. Hal ini akan mempunyai dampak positif dan juga negatif,  dari 

dampak positif bisa kita lihat semakin efisiennya peralatan elektronik yang 

berhubungan dengan akses terhadap video, namun segi negatifnya dapat kita 

lihat dari mudahnya masyarakat untuk mengabadikan momen-momen 

tertentu dalam bentuk video yang mana momen tersebut bertententangan 

dengan hukum yang berlaku di Indonesia maupun dalam huukm islam, 

dalam hal ini adalah masalah perzinahan. 

Masyarakat akhir-akhir ini banyak dikejutkan dengan marak 

beredarnya video-video mesum yang dilakukan mulai dari pelajar 

berseragam hingga video mesum yang dilakukan oleh para publik figur. Hal 



ini menjadi perbincangan serius ketika muncul berbagai video yang 

melibatkan para artis serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

misalnya saja video mesum yang dilakukan oleh Artis Maria Eva dan 

anggota DPR Yahya Zaini
1
 serta video mesum Artis lainnya yang 

melibatkan nama Nazriel Irham (Ariel “Peterpan”) bersama dengan Cut Tari 

dan Luna Maya
2
. Kasus maria Eva dengan anggota DPR Yahya Zaini dan 

juga antara Ariel dengan Cut Tari misalnya jika kita lihat dari KUHP  pasal 

284 ayat (1) huruf e KUHP
3
 maka mereka sebetulnya bisa dikenakan 

hukuman tentang perzinahan namun sayang dalam KUHP tersebut 

disyaratkan adanya pengaduan
4
, sehingga tidak dapat diajukan lebih lanjut 

kasus tersebut kedalam masalah perzinahan. 

Namun bagaimana jika kasus tersebut diajukan dengan pengaduan dan 

video itu dijadikan alat bukti, hal ini akan menjadi amat menarik mengingat 

hukum acara pidana (KUHAP) kita dalam pasal 184 hanya mengatur lima 

alat yang sah bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 

dan keterangan terdakwa
5
, disamping itu hadirnya Undang-undang 

Informasi teknologi dan transaksi elektronik (UU No. 11 Tahun 2008) yang 
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memberi definisi tentang data elektronik seperti yang dijelaskan pada 

ketentuan dalam pasal 1 ayat (4) yang berbunyi: 

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 

ditampilkan, dan/ataudidengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,peta, rancangan, 

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau 

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya.” 

Hal ini yang bisa dijadikan analisis secara lanjut khusus mengenai 

posisi video jika di kaitkan dengan rumusan pasal tersebut mengenai data 

elektronik. Namun yang patut menjadi sorotan selanjutnya adalah 

bagaimana kategori video yang bisa di jadikan alat bukti tersebut, 

bagaimanakah perluasan alat bukti tersebut jika di kaitkan dengan alat bukti 

yang sah dalam KUHAP. Pertanyaan seperti inilah yang menarik minat 

menulis untuk menganalisa lebih jauh dari segi hukum positif mengenai 

video sebagai alat bukti ini dalam kasus tuduhan perzinahan ini menarik 

adanya. 

Dalam hukum Pidana Islam, baik kasus antara Ariel dengan Cut Tari 

dan juga Luna Maya serta kasus Maria Eva dan Yahya Zaini sudah masuk 

dalam kategori zinah yang mana maka dalam hukum Islam hal yang 

mengenai tuduhan perzinahan sudah ada dalam Qur’an Surat an-Nur ayat 4 

yang berbunyi: 



               

           

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 

zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah 

mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu 

terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-

orang yang fasik.” 

Disamping itu mengenai masalah tuduhan zina (Qadzf) ini dalam 

Rasulullah SAW juga bersabda Jauhilah tujuh perkara yang 

membinasakan.” Para  sahabat bertanya, “Apakah itu ya Rasulullah?” Jawab 

Beliau, “(pertama) menyekutukan Allah, (kedua) sihir, (ketiga) membunuh 

jiwa yang telah Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan jalan yang 

haq, (keempat) makan hasil riba, (kelima) makan harta benda anak yatim, 

(keenam) melarikan diri pada waktu menyerang, dan (ketujuh) menuduh 

wanita-wanita baik-baik yang lengah dan beriman (berbuat zina).”
6
 

Dan juga yang lebih menarik dari bunyi ayat tersebut, maka untuk 

proses pembuktian  tuduhan zina maka disyaratkan adanya empat orang 

saksi, yang mana tidak boleh kurang jumlah tersebut dan melihat langsung 

perbuatan tersebut, jika kurang dari ketentuan tersebut  maka bisa saja saksi 

tersebut dijatuhi hukuman tuduhan palsu
7
. Namun pertanyaan selanjutnya 

adalah bagaimanakah posisi video sebagai alat bukti kasus tuduhan 

perzinahan ini dalam hukum pidana Islam sedangkan redaksi ayat diatas 
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mensyaratkan empat orang saksi untuk masalah ini dan sudah barang tentu 

pada zaman diturunkannya al-Qur’an tersebut tidak ditemukan adanya 

video. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik minat penulis untuk 

menganalisa lebih lanjut dari segi hukum Islam mengenai video sebagai alat 

bukti tersebut. Disamping itu perbedaan definisi tentang zinah antara hukum 

positif dengan hukum hukum Islam juga menjadi menarik adanya karena 

adanya sebuah perbedaan yang nyata keduanya dalam masalah ini. 

Dalam pemikiran ilmu hukum, Roscoe Pound berpendapat bahwa 

hukum merupakan sebuah proses dan tidak statis yang interpretasinya 

hendaknya dihubungkan dengan fakta-fakta sosial
8
, yang mana lanjut Pound 

dalam mengadili perkara  terdapat tiga langkah yakni menemukan hukum, 

menafsirkan hukum, dan juga menerapkan kepada permasalahan
9
. Hukum 

memang selalu berada di belakang fenomena masyarakat, oleh karena itu 

hukum harus selalu berkembang mengikuti arus zaman yang oleh karena itu 

diperlukan sebuah penemuan hukum guna menyelesaikan fenomena 

masyarakat yang terus berkembang, hal ini seperti halnya yang dikatakan 

oleh Karl. N. Llewellyn bahwa masyarakat selalu berubah dan hukum 

bertujuan untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut
10

. Menurut Scholten 

hukum adalah suatu aturan dan kewenangan yang tersususn secara logikal 

dan terus menerus berubah dan tidak pernah tertutup pada suatu masyarakat 
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dalam suatu waktu tertentu
11

 artinya hukum selalu harus berdinamika 

dengan kondisi sosiologis maupun perkembangan masyarakat. Sedangkan 

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Scholten bahwa penemuan hukum 

tersebut sejatinya bisa dilakukan dengan analogi, penghalusan hukum 

(rechtsverfijning) dan juga penafsiran (analisa) hukum
12

, dan penemuan 

hukum terhadap masalah-masalah kontemporer itu selalu harus dilakukan 

agar masyarakat bisa mendapat adanya kepastian tentang adanya hukum 

serta adanya keadilan hukum. 

Dalam pemikiran hukum Islam ada adagium yang terkenal yaitu 

Islamu shalihun likulli zaman wa makan (Islam senantiasa sesuai dengan 

perkembangan zaman dan tempat) yang bisa menjadi bukti bahwa hukum 

Islam merupakan hukum yang fleksibel, menurut Boy hukum Islam adalah 

hukum yang dinamis dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam 

menyesuaikan perkembangan zaman
13

, sedang dalam pandangan Abu Yazid 

manusia harus menjadi mediator antara teks dan Konteks yang mana hal ini 

merupakan suatu keniscayaan oleh karena adanya jarak historis yang begitu 

panjang antara masa pewahyuan teks dan era kita saat ini
14

. Nash-nash yang 

menjadi dasar penyelesaian hidup terbatas sementara masyarakat terus 

berkembang yang mana persoalan dan kasusnya-pun akan berkembang 

selama masih ada kehidupan manusia, sedangkan al-Qur’an dan hadist tidak 
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berubah dan ini yang ditekankan oleh Idaul Hasanah yang mana hal itu 

merupakan keistimewaan dari kedua sumber hukum yang memuat hal-hal 

pokok saja tanpa memperinci semua persoalan
15

.  

Dari pemahaman diatas maka bentuk Interpretasi terhadap Nash 

diperlukan sebuah Ijtihad, hal itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus 

dilakukan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan 

yang baru, oleh karena itu hasil ijtihad sering kali dapat berbeda antara 

ulama yang satu dengan yang lain karena adanya perbedaan waktu, tempat, 

dan masyarakat, sebagaimana kita mengenal adanya empat Madhab yang 

pandangan hukum keempatnya berbeda antara satu sama lainnya. Misalnya 

saja Imam Syafii yang pernah mengeluarkan Qawl Qadim dan Qawl Jadid 

yang mana keduaanya berbeda karena adanya perbedaan kondisi sosial, dan 

juga akhir-akhir ini adanya pencatatan nikah yang pada zaman Nabi 

Muhammad tidak kita temukan karena saat ini adanya model yang modern 

dari adanya sebuah administrasi yang rapi.  

Pada dasarnya kebutuhan kita terhadap ijtihad merupakan kebutuhan 

yang abadi, selama kejadian baru atau fenomena baru masih bermunculan. 

Kondisi masyarakat yang selalu berubah dan berkembang dan selama 

syariat islam masih cocok di setiap masa dan tempat serta masih harus 

menetapkan hukum setiap perkara manusia, terutama zaman sekarang ini, 

lebih membutuhkan lagi terhadap ijtihad ini bila kita bandingkan dengan 
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zaman sebelumnya, karena terjadinya perubahan yang luar biasa dalam 

kehidupan sosial setelah revolusi industri, perkembangan teknologi dan 

kontinuitas materialis Internasional yang menjadikan negara besar seakan-

akan seperti negara kecil. 

Apabila ulama-ulama terdahulu menetapkan bahwa “fatwa bisa 

berubah karena berubahnya zaman” padahal zaman dahulu kehidupan rata-

rata teratur dan stabil hal inilah yang selalu ditekankan oleh Yusuf Qardawi 

mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa adanya perbedaan ini karena adanya 

perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan abad dan zaman bukan karena 

adanya perbedaan dalil dan argumentasi
16

. Di samping itu Yusuf Qardawi 

juga berpendapat bahwa dalam kondisi masyarakat sekarang ini bentuk-

bentuk ijtihad kontemporer yang bisa dilakukan adalah dengan tiga hal 

yakni dalam bentuk perundangan, dalam bentuk fatwa dan juga dalam 

bentuk Penelitian
17

. 

Dalam masalah Video sebagai alat bukti dalam kasus perzinahan ini 

dalam perspektif hukum Islam ini  memang di butuhkan sebuah penemuan 

hukum yang membutuhkan sebuah ijtihad dengan sebuah metodologi yang 

jelas. Metode-metode yang telah dicetuskan oleh Imam Syafi’i dalam 

bentuk Ushul Fiqh merupakan sebuah jalan dalam memecahkan sebuah 

permasalahan baru yang memang tidak ada padanannya dalam Qur’an 

maupun Sunnah sebagai sumber hukum tertingi dalam Islam, oleh karena itu 
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hadirnya sebuah metodologi yang sifatnya objektif diharapkan mampu 

memecahkan sebuah masalah-masalah kontemporer ini. 

Dari berbagai fenomena diatas maka diperlukan sebuah telaah hukum 

terhadap video sebagai alat bukti yang merupakan sebuah permasalahan 

baru dalam hukum Islam serta menjadi acuan analisa posisi video menurut 

UU No. 11 Tahun 2008 oleh karena itu tulisan ini oleh penulis diberi judul 

“VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI PADA KASUS TUDUHAN PERZINAHAN 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN DAN HUKUM PIDANA 

ISLAM ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di uraikan di atas, 

maka dapat rumusan masalah yang di kemukakan dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimankah posisi alat bukti video dalam perspektif  UU No. 11 Tahun 

2008 dan bagaimanakah perluasan alat bukti video jika dikaitkan dengan 

alat bukti yang ada pada KUHAP? 

2. Bagaimanakah posisi alat bukti video dalam perspektif hukum pidana 

islam (Fiqh Jinayah)? 

3.  Bagaimanakah kategori video yang bisa di jadikan sebagai alat bukti 

dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif? 

 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: 

1. Mengetahui posisi video sebagai alat bukti dalam perspektif UU No. 

11 Tahun 2008 dan juga perluasan alat bukti video jika dikaitkan 

dengan alat bukti yang ada pada KUHAP. 

2. Mengetahui posisi alat bukti video dalam perspektif hukum pidana 

islam (Fiqh Jinayah). 

3. Mengetahui kategori video yang bisa di jadikan sebagai alat bukti 

dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara teoritis 

a. Untuk memperluas khazanah pembahasan dalam hukum Islam 

dalam hal alat bukti video dalam kasus tuduhan perzinahan dengan 

studi komparasi dengan hukum positif. 

b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya 

mengenai hukum pembuktian baik dalam perspektif Hukum 

Pidana Islam maupun Hukum Pidana Indonesia. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan agar dapat 

memperdalam pengetahuan peneliti mengenai hukum pidana dalam 

hal pembuktian dalam hukum Islam maupun Hukum Positif. 



Disamping itu penelitian ini juga di tujukan sebagai salah satu tugas 

akhir perkuliahan yang akan menentukan kelulusan para Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang dan syarat yntuk memperoleh 

gelar kesarjanaan Hukum dan Hukum Islam (Syariah). 

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini berguna untuk kontribusi pengetahuan kepada jurusan 

Syariah FAI UMM dan Fakultas Hukum tentang video sebagai alat 

bukti dalam kasus tuduhan perzinahan. 

c. Bagi Praktisi Hukum 

Penelitian ini nantinya akan menjadi petunjuk praktis dalam 

menyelesaikan masalah khususnya kasus tuduhan perzinahan dengan 

menggunakan alat bukti video. 

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada 

umumnya yang mana peneliti berharap agar sekiranya masyarakat 

dapat mengetahui penggunaan video sebagai alat bukti pada kasus 

tuduhan perzinahan baik dalam perspektif hukum Islam maupun 

Hukum Positif. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Masalah 

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam 

pendekatan, adapun pendekatan dalam dalam penyusunan skripsi ini 

dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian 



hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dengan 

menelusuri buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait dengan 

permasalahan. Adapun jenis penelitian yuridis dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian yuridis terhadap hukum.
18

 

2. Jenis/ Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ini diambil dari bahan-bahan hukum yang 

mengikat sebagaimana kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan Fiqh 

Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

serta UU ITE. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum sekunder ini diambil dari beberapa bahan-bahan 

yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis serta membantu untuk memahami bahan 

hukum primer, yang terdiri dari berbagai buku-buku bacaan, laporan 

penelitian, jurnal, majalah, makalah, dan lain-lainnya yang bahan 

pustaka masih berkaitan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ini diambil dari bahan-bahan yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan 

sekunder, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif. 
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3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Sehubungan dengan ini bahan hukum yang telah diperoleh akan 

dianalisa secara kualitatif, oleh karena dalam penelitian ini akan 

menghasilkan gambaran yang sifatnya deskriptif  kualitatif. Dalam 

sebuah penelitian diperluakan sebuah bahan hukum, yang mana dalam 

hal ini peneliti melakukan pengambilan bahan hukum dengan 

mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan yang masih 

berkaitan, serta mengambil beberapa hukum-hukum yang ada dalam 

kitab-kitab fiqih yang bersumber dari Qur’an dan Sunnah yang 

berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

Metode penelitian adalah bagaimana peneliti mencapai tujuan 

atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang 

sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu 

penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode 

yang tepat. Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang 

saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. 

Untuk mendapatkan hasil penelitian ini menggunakan seperangkat 

metode. 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam menganalisa bahan hukum
19

, peneliti menggunakan 

analisis bahan hukum kualitatif, yang mana tidak bisa diukur atau 
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dinilai dengan angka secara langsung.
20

 Dalam hal ini hendak 

diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis mengenai video 

sebagai alat bukti tersebut baik menggunakan Pasal dalam UU ITE 

maupun dalam KUHAP dan juga dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh 

Jinayah) dengan menggunakan bahan kitab-kitab fiqih. 

Analisis ini mengacu pada bahan-bahan penelitian yang bahan 

hukumnya mengarah pada kaian-kajian yang bersifat teorits mengenai 

konsep-konsep, norma-norma atau kaidah-kaidah hukum. Karena 

penelitian ini bersifat kepustakaan maka metode pokok yang penulis 

gunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif & analisis 

content
21

 yaitu mengumpulkan dan menulusuri kitab-kitab, buku-buku 

dan tulisan yang relevan dengan tema kajian ini setelah terkumpul 

kemudian dilakukan analisis. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulis membagi beberapa topik yang terangkum dalam empat Bab 

yang tertata dan berurutan, agar memudahkan penulis untuk melakukan 

pengembangan penulisan dengan baik, dan memudahkan pembaca dalam 

mengetahui secara menyeluruh: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini dijelaskan tentang judul penelitian, latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, teknik analisis bahan hukumdan sistematika penulisan skripsi 

serta penulisan isi skripsi secara global. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan umum dan konsep mengenai video, 

zinah, tuduhan perzinahan (Qadzf), pembuktian, dan juga alat bukti yang 

mana akan diuraikan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. 

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini sedikitt menguraikan hasil penelitian mengenai bahan hukum 

yang diteliti kemudian membahas tentang analisis mengenai kriteria video 

yang dapat dijadikan alat bukti dalam kasus tuduhan perzinahan serta yang 

berhubungan dengan perluasan alat bukti video jika di hubungkan dengan 

alat bukti dalam KUHAP yang di bahas dalam lingkup Hukum Positif serta 

membahas posisi video sebagai alat bukti dalam kasus yang sama dalam 

perspektif Hukum Pidana Islam. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan, selain itu juga diajukan beberapa  saran bagi pihak-pihak dan 

Instansi terkait dengan pembahasan hasil penelitian tersebut. 


