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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemidanaan Menurut KUHP dan Menurut Hukum Pidana Islam 

1. Pemidanaan Menurut KUHP 

a. Pengertian Pemidanaan 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga ttaha 

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 

sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van 

Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materil 

terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat 

diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap 

perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 

seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada 

kesempatan itu.14  

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil 

sebagai berikut:15 

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yyan menentukan 

pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bbag pelanggar pidana untuk 

                                                           
       14 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005, hlm. 2. 

      15 Ibid.   



17 

 

dapat dihukum, menunjukkan orang ddapa dihukum dan dapat menetapkan 

hukuman ataas pelanggaran pidana. 

2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mmengatu cara 

mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan 

orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur ccar bagaimana hukum 

pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta 

mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi 

larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum 

pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan 

melaksanakan hukum pidana materil.  

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 

dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 

konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam 

masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana 

dijatuhkan bbuka karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, 

terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya 

balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan 

sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. 

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat 

beberapa tahap perencanaan sebagai berikut: 

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
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2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;  

3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang 

 

b. Jenis Sanksi Pidana menurut KUHP 

Jenis sanksi yang digunakan dalam konsep KUHP (selanjutnya disebut 

konsep saja), terdiri dari jenis “pidana” dan “tindakan. Jenis pidana terdiri dari16:  

1)   Pidana pokok: 

a) Pidana penjara; 

b) Pidana tutupan; 

c) Pidana pengawasan; 

d) Pidana denda; 

e) Pidana kerja sosial. 

2)   Pidana tambahan: 

a) Pencabutan hak-hak tertentu; 

b) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan; 

c) Pengumuman putusan hakim; 

d) Pembayaran ganti kerugian; 

e) Pemenuhan kewajibat adat. 

Sedangkan untuk tindakan, terdiri dari17:  

1)  Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggungjawab 

(tindakan dijatuhkan tanpa pidana): 

                                                           
16 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Semarang, 2014, hlm.152  

17 Ibid, hlm.153. 



19 

 

a) Perawatan di rumah sakit jiwa; 

b) Penyerahan kepada pemerintah; 

c) Penyerahan kepada seseorang. 

2)  Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggungjawab 

(dijatuhkan bersama-sama dengan pidana): 

a) Pencabutan surat izin mengemudi; 

b) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 

c) Perbaikan akibat-akibat tindak pidana; 

d) Latihan kerja; 

e) Rehabilitasi; 

f)  Perawatan di dalam suatu lembaga. 

Disamping jenis-jenis sanksi yang dikemukakan di atas, konsep 

merencanakan juga, jenis sanksi khusus untuk anak yang juga akan terdiri dari 

pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Untuk anak tidak ada pidana mati 

dan penjara seumur hidup. Jenis sanksi berhubungan dengan pola pembagian jenis 

tindak pidana. Misalnya, menurut pola KUHP (WvS), untuk “kejahatan” pada 

umumnya diancam dengan pidana penjara atau denda, sedangkan untuk 

“pelanggaran” pada umumnya diancam dengan pidana kurungan atau denda. 

Konsep tidak lagi membedakan jenis tindak pidana berupa pelanggaran” dan 

kejahatan.  

Pengklasifikasian tindak pidana yang sifatnya dipandang sangat ringan, 

berat, dan sangat serius. Untuk delik yanng sangat ringan hanya diancam dengan 

pidana denda, untuk delik yang dipandang berat diancam dengan pidana penjara 
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atau denda (alternatif), dan untuk delik yang sangat serius diancam dengan pidana 

penjara saja (perumusan tunggal) atau dalam hal-hal khusus dapat pula diancam 

dengan pidana mati yang dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau 

penjara dalam waktu tertentu. Secaara kasar dapat digambarkan sebagai berikut18:  

1)  Yang hanya diancam pidana denda (untuk delik yang bobotnya dinilai 

kurang dari 1 tahun penjara; 

2)  Yang diancam pidana penjara atau denda secara alternatif (untuk delik 

yang diancam dengan pidana penjara 1-7 tahun); 

3)  Yang diancam dengan pidana penjara (untuk delik yang diancam 

pidana penjara lebih dari 7 tahun). 

Jenis pidana yang pada umumnya, dicantumkan dalam perumusan delik 

menurut KUHP ialah pidana pokok, denngan menggunakan sembilan bentuk 

perumusan, yaitu19:  

a)  Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara 

tertentu; 

b)  Diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara tertentu; 

c)  Diancam dengan pidana penjara (tertentu); 

d)  Diancam dengan pidana penjara atau kurungan; 

e)  Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda; 

f)   Diancam dengan pidan penjara atau denda; 

g)  Diancam dengan pidana kurungan; 

                                                           
18Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Semarang, 2014, hlm.154-155.  

19Ibid, hal 161  
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h)  Diancam dengan pidana kurungan atau denda; 

Dari sembilan bentuk perumusan di atas, dapat diidentifikasikan hal- hal 

sebagai berikut20:  

a)  KUHP hanya menganut dua sistem perumusan, yaitu perumusan 

tunggal (hanya diancam satu pidana pokok) dan perumusan alternatif. 

b)  Pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana 

penjara, kurungan, dan denda. Tidak ada pidana mati atau penjara 

seumur hidup yang diancam secara tunggal. 

c)  Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang 

paling ringan. 

Pidana tambahan bersifat fakultatif, namun pada dasarnya untuk  dapat 

dijatuhkan harus tercantum dalam perumusan delik21. 

Jenis pidana yang dicantumkan dalam perumusan delik hanya pidana mati, 

penjara, dan denda. Pidana pokok berupa pidana tutupan, pidana pengawasan, dan 

pidana kerja sosial tidak dicantumkan. Bentuk perumusannya tidak berbeda 

dengan pola KUHP di atas, hanya dengan catatan bahwa dalam konsep22:  

a)  Pidana penjara dan denda ada yang dirumuskan ancaman 

minimumnya; 

b)  Pidana denda dirumuskan dengan sistem kategori. 

                                                           
20Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Semarang, 2014, hlm.162.  

21 Ibid 

22 Ibid.  
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c)  Ada pedoman untuk menerapkan pidana yang dirumuskan secara 

tunggal dan alternatif yang memberi kemungkinan tunggal diterapkan 

secara alternatif dan perumusan alternatif diterapkan secara kumulatif. 

Muladi berpendapat bahwa keputusan di dalam pemidanaan akan 

mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaaku 

tindak pidana maupun masyarakat luas23.  

Hakim sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum, memiliki kebebasan 

untuk menjatuhkan pidana terhadap perkara pidana yang disidangkannya. Sebagai 

akibatnya, akan menimbulkan adanya disparitas putusan terhadap perkara-perkara 

yang mempunyai kualifikasi yang sama maupun sejenis24. 

Hukuman bagi homoseksual berdasarkan hukum pidana, dalam KUHP 

pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 

belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus 

disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun. Dalam hal 

ini dewasa yang dimaksudkan telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 

tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama 

dimaksudkan di sini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
23Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

1984, hlm. 52.  

24Santhos Wachjoe P, Op.cit, diakses pada selasa 17 Januari 2018, pada Pukul 18.34 

WIB.  
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c. Tujuan Pemidanaan Menurut KUHP 

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam 

kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di sseluru 

negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di 

antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yanag 

bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tujuan 

pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa. 25 

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara 

tegas dinyatakan dda dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang 

kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan 

fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan 

Saleh, bahwa hakikat dari “tujuan pemidanaan” adalah keadaan yang 

diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, 

ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan 

tanpa dinyatakan secara tegas.26  

Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 

                                                           
       25 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana danKriminologi, (Bandung: Mandar 

Maju, 1995), hlm. 90.  

       26 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, h. 27.  
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dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat ndonesia.” 

Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan 

adalah “perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan 

masyarakat” (social welfare).  

Saat ini sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat 

dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang merupakan 

terjemahan dari dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (KUHP 

yang berlaku pada masa kolonial Belanda). Dalam kaitannya dengan tujuan 

pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya 

mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Oleh karena itu, jika 

ingin mengetahui tujuan pemidanaan dalam KUHP, salah satunya dengan 

mempelajari historitas dari KUHP tersebut, terutama di negeri Belanda.  

Pada 1886 di negeri Belanda setelah adanya Wetboek van Strafrecht, 

timbul suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas dengan 

mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi 

dan psikologi. Pokok-pokok pikiran dari gerakan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat 

yang dipandang sebagai gejala masyarakat. 
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c. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan 

hasil studi antropologi dan sosiologi. 

d. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam 

penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan 

tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya 

kombinasi dengan tindakan preventif. 

Selanjutnya, buah hasil dari gerakan tersebut adalah memberikan tugas 

kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan apa yang diancam dengan 

pidana dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, dan menghilangkan 

apa yang tidak jelas dalam undang-undang. 

Di samping itu, beberapa aliran hukum pidana terutama aliran klasik telah 

membuka jalan dan menghasilkan suatu konsep hukum pidana yang lengkap. 

Konsep tersebut berwujud kodifikasi hukum pidana yang tidak bertentangan 

dengan kenyataan sosial pada masa itu. Konsep tersebut sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan liberalisme dan hukum alam yang berkembang pada masanya. 

Aliran hukum tersebut juga menghasilkan KUHP Perancis dan Belanda, yang 

tentunya sangat berpengaruh terhadap KUHP Indonesia yang berorientasi pada 

perbuatan. 

 

2. Pemidanaan menurut Hukum Pidana Islam 

a. Pengertian Hukum Pidana Islam 

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayat atau 

jarimah. Jinayat dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau 
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tindak pidana. Jinahah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. 

Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan 

perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai 

beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa 

jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai 

jiwa, harta benda, atau lainnya. 

Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu 

membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan meghilangkan manfaat 

badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Dalam Jinayah (Pidana 

Islam) dibicarakan Pula Upaya-upaya prefentif, rehabilitative, edukatif, serta 

upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang toeri-teori 

tentang hukuman.  

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu 

kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada 

perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha,  perkataan Jinayat berarti perbuatan 

perbuatan yang dilarang oleh syara’. Meskipun demikian, pada umunya fuqoha’ 

menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang 

menurut syara’. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha’ menggunakan istilah 

tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, 

seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha’ yang 

membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan 

hukuman hudud dan qishash, tidak temasuk perbuatan yang diancam dengan 

ta’zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu 
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larangan larangan syara’ yang diancam Allah SWT dengan hukuman had atau 

ta’zir. 

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum 

positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang yang berkaitan dengan jiwa 

atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Hukum 

Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah yang berarti segala 

ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan 

oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil 

dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan 

Hadits27.  

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 

kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat 

Islam dimaksudkan, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap 

manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu 

menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri 

maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang 

berkewajiban memenuhi perintah Allah28. Al-Qur’an merupakan pernjelasan 

Allah tentang syariat, sehingga disebut al-bayan (Penjelasan) secara garis besar 

Allah memberikan penjelasan secara tekstual. 

Hukum Pidana Islam memiliki asas-asas yang meliputi segala bidang dan 

lapangang hukum yaitu sebagai berikut : 

                                                           
       27 Dede Rosyada, 1992. Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam, Jakarta, hal. 

86. 

       28 Zainudin Ali, 2007. Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Bandung, Hal. 1 
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1.  Asas Keadilan (Q.S Shadd Ayat 26) 

2.  Asas Kepastian Hukum (Q.S. Al-Israa’ Ayat 15) 

3.  Asas Legalitas (Q.S. Al-Israa’ 17) 

4.  Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain (Q.S. Al-An’am 

Ayat 165) 

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinahan, 

menuduh orang baik-baik berbuat zina (alqadzf), meminum minuman 

memabukkan (khamar), membunuh dan atau melukai seseorang, pencurian, 

merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan 

semacamnya yang berkaitan dengan hukum kepidanaan29 . 

Hukuman atau Hukum Pidana dalam Islam disebut al-Uqubaah yang 

meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari al- 

‘Uqubah adalah al-Jaza atau hudud. A. Rahman Ritonga berpendapat bahwa 

hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar 

ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan 

manusia. 

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah. artinya mengiringnya dan 

datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati 

pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz yang 

sinonimnya artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. 

 

                                                           
       29 H. Moh. Daud Ali, 1991. Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 

Hukum Islam Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, Hal 112. 
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b. Jenis-jenis Sanksi Hukum Pidana Islam 

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum 

pidana Islam terbagi atas dua bagian yaitu: 

1.  Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman Qishah 

dan diat tercantum di Al-Qur’an dan hadits 

2.  Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya atau ta’zir. 

Hukum kepidanaan disebut Jarimah yang terbagi dua yaitu : 

1.  Jarimah hudud (Had) yang berarti tindak kejahatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi 

had, jenis hukuman yang terdapat dalam syariat Islam, yaitu rajam, jilid atau 

dera, potong tangan, penjara/kurungan, eksekusi bunuh, pengasingan dan 

salib. Adapun Jarimah, yaitu delik pidana yang pelakunya diancam dengan 

saksi had, yaitu zina, sariqah (pencurian), Qadzaf (tuduhan berbuat zina), 

harabah (perampokan), khamar (minuman keras), bughah (pemberontakan), 

murtad (pindah agama); 

2.  Jarimah Ta’jir yang secara harfiah bermakna memuliakan dan menolong  

dengan  hukuman  yang  bersifat  mendidik  yang mengelompokkan tindak 

pidana yang bersifat ringan seperti pelanggaran. Jenis hukuman yang 

termasuk dalam aturan ini adalah pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran 

dengan kata-kata, dan hukuman lainnya yang jenis hukumannya disesuiakan 

dengan pelanggaran yang dibuat dan penghukumannya diserahkan  

sepenuhnya  kepada kesepakatan manusia30.  

                                                           
       30 Ibid, hal 10 
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Hukuman dalam pidana Islam mempunyai tujuan pada umumnya 

menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud 

ketertiban dan ketentraman masyarakat, hal ini didasarkan pada dalil hukum yang 

bersumber dari Al-Qur’an. 

Jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain: jarimah hudud, 

jarimah qishash-diyat, dan jarimah ta’zir 

1.  Jarimah Hudud 

 Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. 

Pengertian hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ 

dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). 

 Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut: 

a. hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah 

ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

b.  hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalo ada hak 

manusia di samping hak Allah sebagaimana ditentukan oleh Mahmud 

Syaltut adalah Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali 

pada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. 

Dalam hubungannya dengan hukuman hadd maka pengertian hak 

Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh 

perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh 

masyarakat yang diwakili oleh negara. 
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2.  Jarimah qishash dan diyat 

 Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman 

yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman hadd 

adalah bahwa hadd merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan 

qishash dan diyat adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud 

dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah 

sebagai berikut. Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali 

kepada orang tertentu. Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan 

diyat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut 

bisa dihapuskan dan dimaafkan oleh korban dan keluarganya. 

 Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qishash dan diyat itu adalah: 

1)  hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan 

oleh syara’ dan tidak ada batas minimal atau maksimal. 

2)  hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti  

bahwa  korban  atau  keluarganya  berhak  memberikan pengampunan 

terhadap pelaku. 

Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan 

dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu: 

a) pembunuhan disengaja, 

b) pembunuhan menyerupai sengaja, 

c) pembunuhan karena kesalahan, 

d) penganiayaan sengaja, 
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e) penganiayaan tidak sengaja. 

3.  Jarimah Ta’zir 

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. 

Pengertian ta’zir menurut bahasa ialah ta’dib atau membeeri pelajaran. Ta’zir 

juga diartikan Ar Rad wa Al-Man’u, artinya menolak dan mencegah. Akan 

tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Mawardi, 

pengertiannya sebagai berikut: Ta’zir adalah hukumaan pendidikan atas dosa 

(tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zir itu adalah 

hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada 

ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaanya. Dalam menentukan 

hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. 

Artinya pembuaat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, 

dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. 

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta’zir itu adalah sebagai 

berikut31 : 

1)  hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut 

belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan ada batas 

maksimal. 

2)  penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan 

jarimah hudud dan qishash maka jarimah ta’zir tidak ditentukan 

banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta’zir ini adalah 

                                                           
       31 Ahmad Wardi Muslich. op.cit. hlm. 248. 
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setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hadd dan 

qishash, yang jumlahnya sangat banyak.  

 

b. Tujuan Pemidaan Hukum Pidana Islam 

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum 

Islam tidak terlepas dari tujuan umum  ditetapkannya  syari’at  Islam,  yaitu  untuk 

memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari 

kemafsadatan. Cara mencapai tujuan  tersebut  dengan  melalui  pemberian  taklif 

(pembebanan  hukum)  kepada  manusia.  Untuk menjalankan  taklif  tersebut,  

manusia harus  dapat memahami sumber syari’at yaitu Al-qur’an dan As-

sunnah32. 

Tujuan dari adanya hukuman dlam syari’at Islam, menurut Siti Jahroh, 

merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai 

pembalasan atas rbuatan  jahat,  pencegahan  secara  umum  dan pencegahan 

secara khusus serta perlindung terhadap hak-hak si korban. Sedangkan tujuan 

pemidanaan dalam Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai 

retribution (pembalasan) semata, tetapi juga deterrence (pencegahan)  dan  

reformation  (perbaikan),  serta mengandung  tujuan  pendidikan  (al-tahzib)  bagi 

masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi 

mewujudkan kemaslahatan manusia33.  

                                                           
       32 Fathurrahman Djamil, 1997, Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama, Jakarta, Logos, Wacana 

Ilmu, hal 125. 

       33 Muh Tahmid Nur, Maslahat dalam Hukum Pidana Islam, hal 293. 
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Tujuan pemidanaan menurut hukum Islam, adalah: 

a. menjaga agama (hifdhu-din), 

b. terjaminnya perlindungan hak hidup (hifdhun-nasf), 

c. menjaga keturunan (hifdhun-nasl), 

d. menjaga akal (hifdhul-aql), 

e. menjaga harta (hifdhu-mal), 

f. keadilan. 

Menurut Aji Haqqi, tujuan dari sistem pemidanaan adalah sebagai 

berikut34: 

1. Menghukum mereka yang bersalah atas kejahatannya, sehingga bisa menjadi 

kaffarah (pemurnian) dan reformasi mereka. 

2. Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan. 

3. Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.  

Aspek pembalasan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-

Quràn surat al-Maidah ayat 38. Di dalamnya disebutkan bahwa pemberian 

hukuman potongan tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita merupakan 

(jaza’) terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari 

Allah35. 

Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan dalam aspek retribusi adalah 

bahwa hukuman pembalasan atas pembunuhan dan tubuh (qisas) didasarkan pada 

                                                           
       34 Abdurrahman Raden Aji Haqqi, Crimical Punishment and Persuit Justice in Islamic Law, 

hal 8.  

       35 Dalam QS. Al-Maidah (5): 38, Allah berfriman yang artinya: “Laki-laki yang mencuri dan 

perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. 
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gagasan “hidup untuk kehidupan, mata ganti mata dan gigi untuk gigi”. Karakter 

retributif ditekankan oleh pendapat mayoritas bahwa cara mengeksekusi hukuman 

mati untuk pembunuhan  harus  mirip  dengan  cara  korban mengalaminya, dan di 

bawah pengawasan otoritas, disamping ahli waris dapat melaksanakan hukuman 

mati mereka diri36.  

Aspek rehabilitasi dari hukuman dalam Islam ditunjukkan dengan bahwa 

hukuman menjadi kaffarah. Ini semisal dalam al-Quràn surat al-Nur ayat 4-5, 

yang mengatur tentang tindak pidana qadhaf, di mana berikan kesempatan untuk 

bertobat dmemperbaiki diri, yang memungkinkan untuk diadakan pengurangan 

hukuman.   

Aspek rehabilitasi ini juga sebagaimdipaparkan oleh semua madzhab, 

kecuali madzhab Hanafiah, bahwa hukuman tetap memiliki aspek pemikiran religi 

secara khusus, berupa pemikiran bahwa dengan menjadi sasar hukuman tetap, 

pelakunya menebus dosa-dosanya dan tidak akan dihukum lagi di akhirat atas 

perbuat tersebut. Nabi saw. bersabda yang artinya: “Tangan pencuri yang bertobat 

mendahului dia berada di surga.” Sedangkan madzhab Hanafiyah berpendapat 

bahwa penjatuhan hukuman bisa dianggap penebusan, jika dilakukan dengan 

tujuan bertaubat, bukan hanya dengan dijatuhkan hukuman saja.  

Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk ncegah pelakunya  

mengulangi  kejahatannya  dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini 

                                                           
       36 Rudolph Peters, 2005. Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the 

Sixteenth to the Twenty-first Century, New York, Cambridge University Press hal 30 
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ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner, yang, dijatuhkan sesuai 

dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.  

Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari 

beratnyhukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera 

dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangk bagi orang 

lain yang berpotensi elakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum 

melakukan kejahatan. Hal ini bisa dipahami dari al-Qur’an surat al-Nur ayat 2, di 

mana tercantum ketentuan tentang keharusan untuk mendemonstrasikan 

pelaksanaan hukuman bagi pezina di hadapan khalayak ramai. 

Pada dasarnya, pencegahan (zajr) merupakan prinsip yang mendasari 

semua bidang hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan menurut para ahli hukum 

bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan 

perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia ini adalah sebuah kebutuhan. 

Untuk jenis hukuman tetap (hudud), pencegahan disebut dengan istilah “hukuman 

percontohan” (nakal) sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 38, di samping 

bahwa hudud harus dilakukan di depan umum. Juga, semisal dalam hukuman  

pembunuhan  meskipun  didasarkan  atas retribusi namun aspek pencegahan juga 

berperan sebagaimana dalam al-qur’an surat Al-baqoroh ayat 179. 

Aspek pencegahan juga dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, dengan 

mengatakan bahwa: “Penjatuhan pidana hudud dimaksudkan untuk mencegah 

terjadiny kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi 

kebaikan dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif 

untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan 
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dijatuhkannya hudud maka batasan yang tegas antar kejahatan dan kebaikan akan 

menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa pidana hudud bersifat forward looking. Artinya, yang 

dilihat bukan hanya masa lalu dari penjahat atau peristiwa kejahatannya yang 

justru sudah terjadi, melainkan juga melihat keadaan yang akan datang dengan 

dijatuhkannya pidana tersebut37.  

 

B. Teori Tujuan Pemidanaan 

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam 

kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh 

negara.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  perkembang peradaban suatu bangsa, di 

antaranya juga ditentukan oleh  sejauh  manakah  perlakuan  bangsa  yanag 

bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tujuan 

pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa38.  

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupak suatu keadaan yang secara 

tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai juan pemidanaan yang 

kemudian  diperjuangkan  untuk  dicapai  melalui operasionalisasi dan 

fungsionalisasi pidana. Hal ini senad dengan yang dikemukakan oleh Roeslan 

Saleh, bahwa hakikat dari “tujuan pemidanaan” adalah keadaan yang 

diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, 

                                                           
37 Jumly Assidhiqie, 1996, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Angkasa, hal  136. 

       38 Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, Mandar 

Maju, hal 90. 
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ataupun juga dapat sesuatuyang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan 

tanpa dinyatakan secara tegas39. 

Pada 1886 di negeri Belanda setelah adanya Wetboek van Strafrecht, 

timbul suatu gerakan menuju kemenangan  rasional  kriminalitas  dengan 

mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, tropologi dan 

psikologi. Pokok-pokok pikiran dari gerakan tersebut adalah sebagai berikut: 

a.  Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan 

jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat. 

b.  Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undang pidana 

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi. 

c.   Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam 

penentangan kejahatan, dbukan satu-satunya alat, tidak dapat diterap 

tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui  sosial,  khususnya  

kombinasi  dengan  tindakan preventif. 35 

Selanjutnya, buah hasil dari gerakan tersebut adalah memberikan tugas 

kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan apa yang diancam dengan 

pidana dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti dan menghilangkan 

apa yang tidak jelas dalam undang-undang40. 

Di samping itu, beberapa aliran hukum pidana terutama  aliran  klasik  

telah  membuka  jalan  dan menghasilkan suatu konsep hukum pidana yang 

lengkap. Konsep tersebut berwujud kodifikasi hukum pidana yang tidak 

                                                           
       39 Roeslan Saleh, 1987. Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, hal 27 

       40 Ibid, hal 141. 
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bertentangan dengan kenyataan sosial pada masa itu.  Konsep  tersebut  sangat  

dipengaruhi  oleh pan  liberalisme  dan  hukum  alam  yang berkembang pada 

masanya. Aliran hukum tersebut jug menghasilkan KUHP Perancis dan Belanda, 

yang tentunya sangat berpengaruh terhadap KUHP Indonesia yang berorientasi 

pada perbuatan41 

Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak cantumkan  

dengan  tegas  dalam  rumusannya mengenai  tujuan  dari  dijatuhkannya  suatu  

sanksi pidana42. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tuju pemidanaan  dalam  

KUHP, salah satunya dengan mempelajari historitas dari KUHP tersebut, terutama 

di negeri Belanda. 

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoal yang cukup dilematis, 

terutama dalam menent apakah  pemidanaan  ditujukan  untuk  melakukan 

pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang lain dari 

proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik 

temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan 

formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana43 

Adapun mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, 

adalah sebagai berikut44: 

                                                           
       41 Ibid, hal 154. 

       42 Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran 

Paradigma Pemidanaan di Indonesia)”, dalam Lex Jurnalica Vol 4 No. 2 februari 2018. Hal 95 

       43 Zainal Abidin, 2005. Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP:  Position 

Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Jakarta, Elsam, hal 10. 

       44 Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,  Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang,  hal 49-51 . 
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a. Pembalasan (revenge) 

Teori retribution memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan 

atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan 

terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa 

sanksi dalam hokum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada 

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga 

sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan45. 

Teori retribution membebankan dan memberi hukuman hanya berdasarkan 

ganjaran, para pelaku harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan  

mempertimbangkan  tingkat keseriusan  kejahatan  mereka.  Teori  ini 

mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah 

di samping secara moral bertanggung jawab atas tindakan kita46  

b. Pencegahan (deterrence) 

Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan 

yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. 

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tida 

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas 

keadilan47.  

                                                           
       45 Zainal Abidin, 2005 Op Cit hal 11. 

       46 Matthew Lippman, 2010. Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies, 

(London: SAGE Publication, hal 10. 

       47 Ibid 
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Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (utilitarian view), yang 

melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat 

adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan deng jatuhkannya pidana itu. Di 

satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku 

terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah 

orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. 

c. Rehabilitation  

Tujuan  asli  dari  hukuman  adalah  untuk mereformasi pelaku dan 

mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. 

Perbedaan rehabilitasi dengan gagas idealis adalah bahwa individu pada dasarnya 

baik  dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan48 

d. Pelemahan (Incapasitation) 

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran 

bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan 

atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus 

atau mengurangi kemampuan mereka  untuk  melakukan  kejahatan  tertentu. 

Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. 

Tujuan dari  inkapasitas  adalah  untuk ghilangkan pelaku dari masyarakat dengan 

tujuan mencegah mereka untuk terus mengancam orang lain. Pendekatan yang 

digunakan oleh teori ini adalah bahwa terdapat individu kriminal yang cenderung 

tidak dapat dicegah atau direhabilitasi49 

                                                           
       48Ibid,  hal 56 

       49 Ibid 
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e. Restoration 

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan 

dan membutuhkan pelaku untuk  terlibat  dalam  restitusi  keuangan  dan 

pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk 

"membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa 

kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem  peradilan  pidana.  Pendekatan  

ini  juga dirancang  untuk  mendorong  pelaku  untuk gembangkan rasa tanggung 

jawab individu dan menjadi  anggota  masyarakat  yang  bertanggung jawab.50  

Tujuan dari teori restoration adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa 

aman dan damai  dari  korban  dan  pelaku  dengan  telah diselesaikannya konflik 

di antara mereka. Dengan demikian, hal yang trpenting adalah penekanan pada 

proses yang memberikan hasil maksimal; orentasi yang sama antara korban, 

pelaku dan masyarakat; serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke 

depan51 

 

C. Homoseksual Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam sebagai suatu 

Kejahatan 

1. Homoseksual Menurut KUHP sebagai suatu Kejahatan 

Perbuatan kaum homo, baik seks antar sesama pria (homoseksual), 

maupun seks antar sesama wanita (lesbian) merupakan kejahatan 

                                                           
       50 Ibid 

       51 Barbara A. Hudson, 2003. Understanding Justice: An introduction to Ideas, Perspectives and 

Controversies in Modern Penal Theory, Philadelphia, Open University Press, hal 77 
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(jarimah/jinayah, bhs. Arab) yang dapat diancam dengan pidana penjara paling 

lama 5 tahun menurut hukum pidana di Indonesia (vide pasal 292 KUHP). 

Di Indonesia secara umum memberikan sanksi pidana kepada pelaku 

sodomi dan paedofilia berupa hukuman penjara selama lima tahun sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 292 KUHP berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan 

perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun”. Pada tahun 1996 terjadi kasus sodomi di Jakarta yang disertai 

kejahatan pembunuhan dan mutilasi terhadap beberapa anak oleh Robot Gedek. 

Kasus serupa juga terjadi pada sekitar tahun 2011 oleh Baiquni alias Babe, pria 

asal Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Kedua pelaku ini akhirnya divonis 

hukuman mati karena di samping melakukan sodomi juga membunuh korban52.  

Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 

KUHP tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292. 

Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk Undang-

Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut 

keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat 

terganggu, terutama jiwanya.  

Sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur 

kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) kesengajaan yakni 

diketahuinya temannya sesame jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) 

                                                           
52 Nurul Irfan, 2014. Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam, 

Jakarta: AMZAH,Hlm. 130-131 
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berupa culpa, yakni sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Mengenai 

sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang 

belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun. 

Apabila dirinci, maka rumusan Pasal 292 KUHP terdapat unsur-unsur 

sebagai berikut: 

Unsur-unsur Objektif: 

a.  Perbuatannya perbuatan cabul 

b.  Si pembuatnya oleh orang dewasa 

c.  Objeknya pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa 

Unsur-unsur Subjektif: 

a.  Yang diketahuinya belum dewasa 

b.  Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa 

Berdasarkan rincian unsur di atas, maka penulis melihat perbedaan antara 

hukum Islam dan KUHP sebagai berikut:  

a.  Dari segi perbuatan 

  KUHP memandang homoseksual sebatas perilaku seks yaitu 

perbuatan cabul sedangkan hukum Islam melihat perbautan ini tidak 

sekedar perbuatan cabul, tapi penyerupaan terhadap lawan jenis 

termasuk hal yang dilarang dalam Islam. 

b.  Dari segi si pembuat 

  KUHP mengancam sanksi pidana kepada orang dewasa yang 

melakukan hubungan sejenis dengan orang yang belum dewasa, 

artinya ialah pidana hanya dikenakan apabila si pembuatnya  adalah  
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orang  dewasa  dan  KUHP  tidak menganggap orang yang belum 

dewasa sebagai si pembuat. 

   Dewasa sendiri menurut Pasal 292 KUHP sama dengan dewasa 

menurut Pasal 330 BW yakni berumur 21 tahun atau telah menikah. 

Ini berarti hanya satu pihak yang dianggap pembuat dari hubungan 

sejenis menurut KUHP. Sedangkan hukum Islam menganggap 

pembuat adalah para pelaku hubungan sejenis sehingga pertanggung 

jawaban pidana dibebankan kepada kedua-duanya. Kecuali apabila 

korban adalah orang yang belum dewasa. Dewasa sendiri menurut 

Islam adalah saat memasuki masa akil baligh, sehingga terdapat 

variasi umur dalam menentukan kedewasaan. 

c.  Dari segi objeknya 

  Dalam KUHP objeknya adalah orang sesama jenis yang belum 

dewasa. Jadi jika objeknya adalah orang sesama jenis yang telah 

dewasa, maka tidak akan terkena sanksi pidana. 

  Sedangkan hukum Islam objeknya adalah orang sesama jenis, baik 

itu orang dewasa maupun orang yang belum dewasa. Ini berarti 

siapapun yang menjadi objek perbuatan tersebut baik orang dewasa 

maupun orang yang belum dewasa, akan memperoleh sanksi. 

Hubungan seksual antara sesama jenis diatur dalam Pasal 292 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang 

dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis 

kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya 
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belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pertimbangan 

pasal ini tampaknya adalah kehendak pembentuk Undang-Undang untuk 

melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan 

dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama 

jiwanya53. 

 

2. Homoseksual Menurut Hukum Pidana Islam sebagai suatu Kejahatan 

Menurut hukum fiqh jinayah (hukum pidana Islam), homoseksual (liwath) 

termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan 

bertentangan pula dengan sunnatullah (God’s Law/ Natur Of law) dan fitrah 

manusia (human Nature) sebab Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria 

dan wanita adalah untuk berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk 

mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih 

saying, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an Surat Al-Nahl ayat 72 : 

َن ٱل ِجُكم بَنِيَن َوَحفََدٗة َوَرَزقَُكم م ِ ۡن أَۡزَوَٰ ٗجا َوَجعََل لَُكم م ِ ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوَٰ ُ َجعََل لَُكم م ِ ِتِۚ َوٱَّللَّ طَّي ِبََٰ

ِ ُهۡم يَۡكفُُروَن  ِطِل يُۡؤِمنُوَن َوبِنِۡعَمِت ٱَّللَّ   ٧٢أَفَبِٱۡلبََٰ

”Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 

bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki 

dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 

mengingkari nikmat Allah ?" 

 

 

 

Dan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 
                                                           

53 Wirjono Prodjodikoro,Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika 

Aditama, Bandung, 2003, hal 120. 
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َودَّٗة وَ  ٗجا ل ِتَۡسُكنُٓواْ إِلَۡيَها َوَجعََل بَۡينَُكم مَّ ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوَٰ تِِهۦٓ أَۡن َخلََق لَُكم م ِ  إِنَّ فِي َوِمۡن َءايََٰ
َرۡحَمةًِۚ

ٖت ل ِقَۡوٖم يَتَفَكَُّروَن  ِلَك ََلٓيََٰ   ٢١َذَٰ

”dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir”. 

 

Menurut Dr. Muhammad Rashfi di dalam kitabnya Al-Islam Wa al-Thib 

sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq, bahwa Islam melarang keras  homosex, 

karena mempunyai dampak yang negative terhadap kehidupan pribadi dan 

masyarakat antara lain adalah sebagai berikut : 

1.      Tidak tertarik kepada wanita, tetapi justeru tertarik kepada pria sama 

kelaminnya. Akibatnya kalau si homo itu kawin,maka istrinya menjadi 

korban (merana), karena suaminya bias tidak mampu menjalankan tugas 

sebagai suami, dan si istri hidup tanpa ketenangan dan kasih saying, serta ia 

tidak mendapatkan keturunan, sekalipun ia subur 

2.      Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesame kelamin, tidak stabil 

jiwanya, dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangan si 

homo. Misalnya ia bergaya sesama seperti wanita dalam berpakaian, berhias, 

dan bertingkah laku; 

3.      Gangguan syaraf otak, yang akibatnya bias melemahkan daya pikiran dan 

semangat/ kemauannya; 

4.      Penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kekurangan/kehilangan 

daya ketahanan tubuhnya. Penyakit AIDS ini belum ditemukan obatnya dan 

telah membawa korban banyak sekali di Barat, khususnya di Amerika 
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Serikat. Berdasarkan suevei di Amerika Serikat pada Tahun 1985 terhadap 

12.000 penderita AIDS, ternyata 73 % akibat hubungan free sex, terutama 

homosex, 17% karena pecandu narkotik atau sejenisnya, dan 2,5% akibat 

transfusi darah.  

Orang yang homoseks dapat dipastikan tabiatnya bejat dan berakhlak jelek. 

Selain itu, orang yang homoseks pada umumnya lemah dan tidak mempunyai 

nafsu kekuatan batin, sehingga sulit untuk mengendalikan perbuatannya. Anak-

anak kecil pun bisa saja menjadi korban kejahatan dari pelaku homoseks bahkan 

dengan kekerasan sekalipun. Kasus tersebut dinamakan paedofilia.  

Ada satu daerah khusus di Indonesia yang konsisten menerapkan hukum 

Islam yaitu Daerah Aceh. Aceh telah membuat perundang-undangan tersendiri 

mengenai homoseks. Pada tahun 2014, pemerintah daerah Aceh telah 

mengundangkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Humum Jinayat. 

Terdapat dua pasal yang secara khusus menyinggung sanksi (uqubah) bagi 

pelaku homoseks yaitu pasal 63 tentang Liwat dan pasal 64 tentang mushaqah. 

Antara Liwat dan Mushaqah diberikan sanksi dengan porsi yang sama, yaitu jika 

dilakukan dengan sengaja diancam dengan ‘Uqubah Ta’zir paling banyak 100 

(seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni 

atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Hukuman itu akan ditambah jika 

dilakukan berulang-ulang kali dan/atau jika korbannya adalah anak-anak54.  

                                                           
54 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 63 ayat (1) dan pasal 

64 ayat (1) 
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Homoseks termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, 

norma susila, dan bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah manusia. Sebab 

Allah menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-

pasangan sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk 

memperoleh ketenangan dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam 

surat an-Nahl ayat (72) dan surat ar-Rum ayat (21). Homoseks adalah hubungan 

seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan 

laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan atas dasar kesukarelaan bersama. 

Jika hubungan seks sejenis itu dilakukan oleh sesama laki-laki, dalam hukum 

pidana islam disebut liwat, sedangkan jika hubungan seks sejenis kelamin yang 

dilakukan oleh sesama perempuan maka disebut mushaqah. 

Masjfuk Zuhdi seperti yang dikutip oleh Kutbuddin mengatakan, Ulama 

fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap 

pelakunya dengan hukuman maksimal. Hanya, di antara ulama tersebut ada 

perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk 

menghukum pelakunya55.  

Para ahli fiqh juga sepakat atas pengharaman perbuatan seks lesbian atau 

sahaq, seperti pendapat Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Zakaria al-Anshori 

bahwa haram berbaring bagi dua orang lelaki atau dua orang wanita dalam satu 

busana, jika keduanya telanjang meskipun masing-masing keduanya hanya 

bersebelahan di atas alas tidur karena berdasarkan hadits Nabi 

                                                           
55 Mustofa Hasan dkk, 2013. Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm. 

318. 
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 ِ ِ صل ى هللا  -رضي هللا عنه  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدري  عليه وسل م قَاَل: "الَ يَْنُظُر أَنَّ َرُسوَل ّللا 

ُ إِلَى  ُجِل َوالَ اْلَمْرأَة ُجُل إِلَى َعْوَرةِ الرَّ ُجِل فِي  َعْوَرةِ الرَّ ُجُل إِلَى الرَّ اْلَمْرأَةِ، َوالَ يُْفِضي الرَّ

  .ْرأَةُ إِلَى اْلَمْرأَةِ فِي الثَّْوِب اْلَواِحِد". رواه مسلمثَْوٍب َواِحٍد، َوالَ تُْفِضي اْلمَ 

Dari 'Abdurrahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya 

Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan 

tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan 

kulit denganlelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan 

kulit dengan wanita dalam satu busana". (HR. Muslim)56.   

 

Menurut Sayyid Sabiq seperti yang dikutip oleh Aibak, lesbian ini 

dihukum ta’zir, suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan 

kepada pengadilan (hakim). Jadi hukumannya lebih ringan daripada homoseks, 

karena bahaya atau resikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya seks gay, 

karena lesbian itu bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya; 

seperti halnya seorang pria bersentuhan langsung dengan wanita bukan isterinya 

tanpa memasukkan penisnya ke dalam vagina. Perbuatan semacam ini tetap 

haram, sekalipun bukan zina, tetapi dapat dikenakan hukuman ta’zir seperti 

lesbian di atas57. Dalam kesimpulan yang ditawarkan Mahjuddin, bahwa ganjaran 

hukum pelaku dan orang yang dikumpuli oleh homoseksual dan lesbian, menjadi 

tiga klasifikasi pendapat yaitu58:  

                                                           
       56 Imam Yahya Bin Syaraf An-Nawawi,  Sahih Muslim, Juz 15, Beirut: Darul Qutub Al-

Ilmiyah, 1995, h. 90. 

       57 Kutbuddin Aibak, 2009. Kajian Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Teras,  hlm. 98-99. 

58 Mahjuddin, 2014. Masa il Al-Fiqh, Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam, Jakarta: 

Kalam Mulia, hlm. 39-40. 

http://www.alukah.net/sharia/0/75736


51 

 

a.  Memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseks dan lesbian, 

bersama dengan orang-orang yang dikumpulinya, dengan hukuman rajam 

bila ia sudah pernah kawin, dan hukuman dera seratus kali bila belum 

pernah kawin. Atau memberikan hukuman dengan mengasingkan selama 

setahun bagi pelaku homoseks dan lesbian, kemudian juga orang-orang 

yang dikumpulinya, baik ia telah kawin maupun yang belum kawin. 

Pendapat ini dianut oleh segolongan Ulama Hukum Islam, yang 

menganggap dirinya mengikuti pendapat Imam Syafi’i . 

b.  Memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseks dan lesbian bersama 

dengan orang-orang yang dikumpulinya, dengan hukuman rajam; 

meskipun ia belum pernah kawin. Pendapat ini dianut pleh segolongan 

Ulama Hukum Islam, yang menganggap dirinya mengikuti pendapat 

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. 

Kedua klasifikasi pendapat di atas, berdasarkan pada ganjaran hukum 

pelaku zina; antara lain yang terdapat pada al-Qur’an surat al-Nur ayat 2 beserta 

beberapa Hadits yang menerangkannya. 

Memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseks dan lesbian beserta 

orang-orang yang dikumpulinya dengan hukuman mati, baik ia sudah 

pernah kawin maupun belum. Penetapan ini diambil oleh segolongan 

Ulama Hukum Islam, yang menurutnya bahwa ada satu riwayat lain yang 

mengatakan, penetapan ini bersumber dari pendapat Imam Syafi’i dengan 

berdasarkan sebuah hadits yang artimnya : “Barangsiapa  yang  

mendapatkan  orang-orang  yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut 
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(praktek homoseks dan lesbian), maka ia harus menghukum mati; baik 

orang yang melakukannya maupun yang dikumpulinya. (H.R. Abu Daud, 

Al-Turmidi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi). 

Larangan homoseks dan lesbian yang disamakan dengan perbuatan zina 

dalam ajaran Islam, bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat 

kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh lagi; yaitu dapat menimbulkan penyakit 

kanker kelamin, AIDS dan sebagainya. Maka dari sinilah terlihat kesempurnaan 

ajaran Islam dalam menetapkan suatu larangan bagi manusia. Larangan tersebut 

mengandung unsur tanggungjawab sebagai hamba kepada TuhanNya, etika hidup 

(akhlak mulia) dan unsur kesehatan manusia, yang menjadi salah satu sarana 

untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini. 

Kejahatan  sejak  dahulu  hingga  sekarang  selalu mendapatkan sorotan, 

baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Kejahatan bukanlah 

persoalan yang sederhana terutama  dalam  masyarakat  yang  sedang  mengalami 

perkembangan. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi 

perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat 

pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata 

nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan 

adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat 

dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. 

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul 

berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-

jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistis. Realisasi 
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naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan 

tersendiri yang perlu dicari solusinya. Merebaknya penyakit kelamin dan 

meningkatnya kasus homoseksual, lesbian, serta maraknya kasus free seks, 

merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait 

dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia. Islam sebagai 

agama fitrah juga memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan manusia 

yang sangat penting, karena banyak mempengaruhi kehidupan manusia. 

Masalah sosial (social problems) muncul sebagai penyakit modern dan 

menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, 

penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan 

dan penyimpangan seksual yang semakin transparan59.  

Seks hendaknya dipandang sebagai karunia Tuhan untuk dinikmati, bukan 

dosa yang kotor dan jahat, tetapi sebagaimana karunia Tuhan yang lain, seks juga 

bisa dikotori dan dibuat jahat. Yang penting adalah menikmati seks dalam batas-

batas aturan yang ada. Demikian halnya al Qur’an yang merupakan kitab suci 

umat Islam yang juga membicarakan masalah seks dan memandangnya  sebagai  

kecenderungan  fitri  dan  bukan merupakan perasaan dosa di dalam diri 

manusia60.  

Semua hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam 

dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah 

digariskan, karena zina merupakan salah satu  diantara  perbuatan-perbuatan  yang  

                                                           
59 Sentot Haryanto, Psikologi Sholat, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 2.  

60 Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 

1982, hlm. 51. 
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telah  digariskan hukumannya61. Zina harus dikenakan hukuman maksimal, 

mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi mengundang kejahatan 

dan dosa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al Nur ayat 2. 

Perilaku homoseksual dalam setiap agama jelas hukumnya dilarang 

bahkan dalam agama Islam hukumnya haram mutlak dan disifati sebagai perilaku 

yang bodoh. Tak hanya itu, semua perbuatan haram itu sekaligus dinilai sebagai 

tindak kejahatan/kriminal (al-jarimah) yang harus dihukum62.  

Homoseksual dalam agama Islam dikenal dengan istilah liwath. Imam 

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa telah sepakat (ijma’) seluruh ulama mengenai 

haramnya homoseksual (ajma’a ahlul ‘ilmi ‘ala tahrim al-liwaath)63.  Hukuman 

untuk homoseks adalah hukuman mati, tak ada khilafiyah di antara para fuqoha 

khususnya para shahabat Nabi SAW seperti dinyatakan oleh Qadhi Iyadh dalam 

kitabnya Al-Syifa`, sabda Nabi yang artinya  “Barangsiapa yang kalian mendapati 

melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), maka bunuhlah fa’il (pelaku) dan 

maf’ul bih (partner)nya.  

Para sahabat Nabi SAW berbeda pendapat mengenai teknis hukuman mati 

untuk gay. Menurut Ali bin Thalib RA, kaum gay harus dibakar dengan api. 

Menurut Ibnu Abbas RA, harus dicari dulu bangunan tertinggi di suatu tempat, 

lalu jatuhkan gay dengan kepala di bawah, dan setelah sampai di tanah lempari dia 

                                                           
61Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, jld. 2, Kairo: Dar al fath, 1995, hlm. 389.  

62Al-Maliki, Abdurrahman. Nizham Al-Uqubat. Cet. Ke-2. (Beirut : Darul Ummah) 

1990.h.8.  

63 Ahmad bin Qudamah, Al-Mughni, Juz 2, Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutb AlIlmiyah, t,th 

.h.348. 
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dengan batu. Menurut Umar bin Khaththab RA dan Utsman bin Affan RA, gay 

dihukum mati dengan cara ditimpakan dinding tembok padanya sampai mati. 

Memang para shahabat Nabi SAW berbeda pendapat tentang caranya, namun 

semuanya sepakat gay wajib dihukum mati64.  

Di Aceh, yang merupakan kota syariat Islam peraturan mengenai 

homoseksual diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum 

jinayat yang menentukan larangan homoseksual, dalam Qanun Aceh Nomor 6 

tahun 2014 tentang hukum jinayat dirumuskan pengertian liwath adalah perbuatan 

seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki 

yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Hukuman atau jarimah atas tindak 

pidana liwath ditentukan dalam pasal 63 yaitu : 

Pasal 63 (liwath) 

i.   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath 

diancam dengan „Uqubat Ta‟zir paling banyak 100 (seratus) kali 

cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni 

atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. 

ii.   Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diancam dengan „Uqubat Ta‟zir cambuk 100 (seratus) kali 

dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua 

puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) 

bulan. 

                                                           
64Al-Maliki, Abdurrahman. Nizham Al-Uqubat. Cet. Ke-2. (Beirut : Darul Ummah). 

1990.h.21.  
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iii.   Setiap orang yang melakukan liwath dengan anak, selain diancam 

dengan „Uqubat Ta‟zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda 

paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling 

lama 100 (seratus) bulan. 

Jika ketentuan homoseksual dan liwath dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 

2014 tentang hukum jinayat di Aceh dibandingkan dengan ketentuan di dalam 

KUHP pada pasal 292, maka KUHP hanya menetukan hukuman terhadap orang 

dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin 

dengan cara liwath atau homoseksual, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya bahwa orang tersebut belum dewasa, adalah pidana penjara paling lama 

5 tahun65.  

Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu rujukan masyarakat untuk 

mengetahui hukum suatu masalah yang terkait dengan kehidupan umat, menjawab 

persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat yang sedang up to date dengan 

membuat jawaban terhadap pertanyaan masyarakat yang tertuang dalam sebuah 

keputusan yang disebut dengan fatwa. Salah satu fatwa atas jawaban 

permasalahan homoseks adalah fatwa No. 57 Tahun 2014 yang menyerukan 

bahwa homoseks hukumnya haram dengan berbagai ketentuan hukum di 

dalamnya. Dalam ketentuan hukum dari fatwa tersebut, homoseksual, baik lesbian 

ataupun gay hukumnya haram dan termasuk perbuatan kejahatan (jarimah). 

                                                           
65Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 

Ditinjau dari Hukum Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 270  
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Pelaku homoseks dikenakan hukuman had dan/atau ta’zir oleh pihak yang 

berwenang. Hukuman akan lebih berat jika korbanya adalah anak-anak, pelakunya 

dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. 

Dalam konsideran Ketentuan Hukum Nomor 3 fatwa tersebut menyatakan 

bahwa “Homoseks, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan 

bentuk kejahatan (jarimah)”. Kejahatan di sini dapat diartikan dengan melakukan 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syari’at yaitu larangan berhubungan 

sesama jenis (homosex). 

Dari sini, MUI sependapat dengan Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam 

Ahmad yang menyamakan hukuman bagi pelaku homoseks dengan zina. Mereka 

beralasan bahwa al-Qur’an menyamakan di antara keduannya. Seperti yang Allah 

firmankan dalam al-Quran surat al-Ankabut ayat 28 dan al-Nisa’ ayat 16 yang 

menyatakan bahwa homoseks adalah fahisyah. Maka dengan demikian, namanya 

sama maka hukumnya sama66.  

66 Djazuli, H.A, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 38-39. 


