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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Tentang Hukum 

1. Hukum Positif 

Pengertian hukum menurut Blackstone adalah ”suatu aturan 

bertindak dan diterapkan secara tidak pandang bulu kepada semua 

macam perbuatan baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, rasional 

atau irasional”.10 

Dalam Kamus  Bahasa Indonesia Kontemporer, pengertian hukum 

adalah: 

a. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat 

yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (negara). 

b. Undang-Undang, peraturan dan sebagainya, untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat. 

c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan 

sebagainya) yang tertentu. 

d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam 

pengadilan); vonis.11 

 

 

                                                             
10Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gema Media 

Offset, 2001). hal. 13 
11 Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer  (Jakarta: Modern 

English Press, edisi pertama, 1991) hal. 539 
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2. Hukum Islam 

Hukum islam adalah syari’at Allah yang mengandung banyak 

maslahat dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, 

berikut ada berapa defenisi hukum islam diantaranya : 

a. Hukum, secara sederhana diartikan sebagai peraturan-peraturan 

atau norma yang mengatur tingkah laku atau perbuatan manusia 

dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma tersebut berupa 

kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan 

ditegaskan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang 

tidak tertulis seperti hukum adat misalnya, atau mungkin berupa 

hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti 

hukum barat. 

b. Syari’at, atau juga biasa ditlis syari’ah, secara harfiah adalah jalan 

ke sumber (mata air) yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh 

setiap muslim. Syari’at memuat ketetapan Allah dan ketentuan dari 

Rasul-Nya, baik yang  berupa larangan ataupun perintah yang 

meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. 

c. Fiqih, yang artinya adalah paham atau pengertian, sedangkan ilmu 

fiqih adalah yang berusaha memahami hukum-hukum yang 

terkandung dalam al-Quran dan al-Hadist untuk diterapkan pada 
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perbuatan manusia yang telah dewasa atau baligh serta 

berkewajiban menjalankan hukum Islam.12 

Menurut Mahmud Syaltut, dalil dalil ini diambil dari sumber 

hukum islam. Sumber syari’at dalam islam ada tiga sumber pokok yaitu:  

1) Al-Quran 

2) As-Sunnah 

3) Ar-Ra’yu 

Ar-Ra’yu ialah suatu pendapat dari metode penelitian dari 

kandungan al-Quran dan Sunnah, serta memadukan antara 

hukum yang tidak terdapat nashnya dengan hukum yang ada 

nashnya, termasuk pula penelitian tentang penerapan kaidah-

kaidah umum yang diambil dari bagian-bagian al-Quran 

terhadap kasus-kasus yang dikemukakan.13 

 Sumber hukum ar-ra’yu terdapat beberapa kaidah ushul 

yang merupakan hasil dari ijtihad para sahabat dan ulama’ 

diantaranya adalah: Ijma’, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, 

al-urf, istishab dan yang lainnya. 

Dikalangan masyarakat Islam pada umumnya berlaku tiga 

kategori hukum yaitu: 

a) Syari’at, yakni ketentuan Allah yang berkaitan dengan 

perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu 

perbuatan, memilih atau menetukan sesuatu sebagai syarat, 

                                                             
12  M. Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hal. 38. 
13 Ibid, hal. 87. 
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sebab atau penghalang hukum yang ditetapkan Allah dan 

Rasul-Nya yang secara jelas terdapat dala al-Quran dan 

Hadist. 

b) Fiqih, yaitu ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum 

syara’ bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil 

rinci atau hukum-hukum hasil pemahaman ulama’ mujtahid 

(terutama dalam ayat-ayat al-Quran dan Hadist) 

c) Siyasah Syar’iyah, yaitu kewenangan pemerintah untuk 

melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, 

melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, 

meskipun tidak ada dalil tertentu al-qawanin (peraturan-

peraturan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang 

dalam Negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan 

Syari’at Agama. 14 

B. Pengertian Kebiri 

1. Dalam arti secara umum 

Kebiri dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia kontemporer, 

ialah memiliki arti sudah dihilangkan atau sudah dikeluarkan (kelenjar 

testisnya pada hewan jantan) atau (dipotong ovariumnya pada hewan 

betina), atau dengan kata lain telah dimandulkan.15 

Pada dasarnya, ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan 

kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ 

                                                             
14  M. Amin Suma dkk, Pidana Islam di Indonesia (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, cet 1), 

hal. 211-214. 
15Peter Salim dkk, op.cit. hal. 679 
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seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon 

testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan 

seksualnya. Sementara itu, kebiri kimiawi dilakukan dengan cara 

memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi 

hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama 

dengan kebiri fisik.16 Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

undang17 (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 kebiri yang dimaksud adalah 

kebiri kimiawi. 

Di Indonesia kebiri kimiawi mulai ditetapkan dalam ayat 7 pasal 

81 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pada 25 Mei 2016, tindakan kebiri 

diputuskan bersama denga pidana pokok, memuat jangka waktu paling 

lama 2 tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. 

Pelaksanaannya berada dibawah pengawasan oleh kementerian yang 

menyelenggrakan dengan disertai rehabilitasi. Kebiri ditetapkan sebagai 

hukuman dengan tujuan dapat memberikan efek jera dan mampu 

mencegah secara komprehensif pada pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak serta dapat menciptakan rasa aman, nyaman, tentram dan tertib pada 

masyarakat. 

Dalam hal ini hukuman kebiri ada karena merupakan bentuk dari 

adanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam islam dapat 

diqiyaskan dengan konsep zina dan liwat dengan paksaan oleh salah satu 

pihak yang ada. Ada beberapa defenisi terkait dengan zina dan liwat 

                                                             
16Bestari Kumala Dewi, Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh, http Kompas.com 

Diakses 13 Oktober 2017  
17  Selanjutnya ditulis Perppu 
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diantaranya menurut pendapat Syafi’iyah, zina adalah memasukkan zakar 

kedalam farji karena zatnya tanpa adanya subhat dan menurut tabiatnya 

menimbulkan syahwat.18 Pada intinya zina merupakan persetubuhan yang 

diharamkan dengan adanya niat atau kesengajaan melawan hukum. 

Contoh kasus ini seperti kasus pemerkosaan. Sedangkan liwat hamper 

sama dengan zina, yakni memasukkan alat kelamin (zakar) ke anus 

(dubur) sama halnya dengan praktek sodomi. 

2. Dalam Islam 

Kebiri dalam islam dikenal dengan (al ikhs}a’)artinya adalah 

pemotongan dua buah zakar (testis) yang dapat dibarengi dengan 

pemotongan penis. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan 

menjadikan mandul.19 Pada dasarnya praktik pengebirian dalam Islam 

hukumnya dilarang (haram), bahkan hewan yang dikebiri dilarang 

dijadikan hewan qurban.  

Islam telah menetapkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan 

seksual sesuai denga rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak 

diperkenankan membuat jenis hukuman diluar yang telah disepakati dalam 

syariat Islam. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam al-Quran surat 

Al-Ahzab (33) ayat 36:  

    

    

   

                                                             
18 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 7. 
19 Rawwas Qal’ah, Mu’jam Lughah al Fuqaha, hal. 150. 
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Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) 

bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 

menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) 

tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-

Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.20 

Hadist Nabi juga melarang kebiri, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh  

'Amru bin 'Aun yang berbunyi: 

ِ ُكنَّا نَْغُزو َمَع  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس لَنَا نَِساٌء فَقُْلنَا يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ َرُسوِل َّللاَّ

 أَََل نَْستَْخِصي فَنََهانَا َعْن ذَِلكَ 

 

 “Kami pernah berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

sallam sedang ketika itu tidak ada wanita pada kami.” Maka kami 

bertanya : “Apa sebaiknya kita kebiri diri kita ?” Maka Beliau melarang 

kita untuk melakukannya”21 

Hukuman kebiri bagi seseorang juga sangat tidak manusiawi dan 

merupakan penyiksaan dan bukan tujuan dari syariat yaitu menjaga 

                                                             
20 Al-Qur’an dan Terjemahnya. 2010. Departemen Agama RI. Bandung : Penerbit CV 

Diponegoro.Surat  Al-Ahzab (33) ayat 36 
 21 Â Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, Shahih Imam 

Bukhari, Kitabu al Ahkam  No 4249, Lidwa Pustaka. 
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keturunan dan membuat manusia bisa menyalurkan hasrat seksualnya 

secara halal. 

C. Ada Beberapa Macam Cara Melalukan Kebiri Atau Kastrasi Pada 

Pria Yaitu: 

a. Memotong saluran sperma kearah penis yang lebih dikenal dengan 

nama vasektomi dalamistilah kontrasepsi. 

b. Memindahkan atau mengeluarkan testis yang terdapat pada 

kantong skrotum sebagai penghasil sperma yang sekarang dikenal 

dengan istilah orkiektomi. 

c. Melalui penyuntikan (injeksi) bahan kimia yang mematikan fungsi 

testis sebagai penghsil sperma dan dikenal dengan sebutan kastrasi 

kimiawi. 

Cara inilah yang tepat untuk digunakan pada masa sekarang 

untuk memberantas kejahatan seksual. 

D. Efek Samping Yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Kebiri Kimiawi 

Kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-

androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di 

tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yaitu 

menghilangkan libido atau gairah atau kemampuan ereksi. 

Hukuman kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa 

penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan 

mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau 

osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, 
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yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian 

meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. 

Kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian 

zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa 

akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual 

maupun kemampuan ereksi.22 

E. Sejarah Kebiri 

Berdasarkan detik.com, praktik hukuman kebiri sudah berlangsung 

sejak lama dan mencakup beberapa negara. Kebiri dilakukan dengan 

berbagai macam alasan diantaranya dari alasan religious atau keagamaan, 

hukuman kejahatan, hingga kepentingan vocal dalam bermusik untuk 

mempertahankan agar nada suaranya tetap tinngi. 

Praktik pengebirian di Tiongkok bisa terlacak sampai dua 

millennium sebelum masehi, yakni sampai Dinasti Hsia (2205-1766 SM). 

Awalnya, mereka yang dikebiri adalah tahanan dari luar wilayah. Seiring 

berjalannya waktu, praktik kebiri juga dilakukan untuk mencapai status 

sosial di kerajaan. Mereka yang dikebiri lalu menjadi orang kasim atau 

pelayan istana. Bahkan seorang pelaut ternama yang terkenal Laksamana 

Cheng Ho tentunya nama ini tidak asing dan begitu dihormati di 

Indonesia, beliau adalah seorang kasim yang hidup pada masa Dinasti 

Ming, Abad 15 masehi. 

                                                             
22Bestari Kumala Dewi, Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh, http Kompas.com 

Diakses 30 Januari 2018, pukul 09:30 wib 
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Pada praktik keagamaan kristiani di Eropa  abad pertengahan, 

gereja mempunyai posisi kontradiktif. Disatu sisi, rujukan kitab dan Bapa 

gereja awalnya menegur kaum kasim berdasarkan Injil, bahwa perbuatan 

itu bertentangan dengan hukum Ilahi. Namun di lain sisi, gereja memberi 

penilaian baik kepada para kasim dan diberi tempat di aktivitas gereja. 

Praktik kebiri secara fisik lantas berangsur menjadi kebiri secara kimiawi. 

Kebiri secara kimiawi juga menjadi salah satu jenis hukuman. 

Di Inggris, Alan Thuring yang dikenal sebagai sang pionir ilmu 

komputer juga dihukum kebiri kimiawi pada tahun 1952 dikarenakan dia 

didakwa bersalah melakukan tindak homoseksual. Pada masa itu 

homoseksual di Inggris merupakan tindakan criminal.23 

Dari penelitian yang dilakukan Institute for Criminal Justice 

Reform (ICJR) terhadap berbagai negara tercatat ada tiga jenis 

pelaksanaan hukuman kebiri yaitu: 

1. hukuman kebiri dilakukan secara wajib (mandatory). Hukuman kebiri 

jenis ini diberikan kepada pelaku bersamaan dengan putusan hakim. 

Jenis hukuman ini dikenal di Polandia, Moldova, dan beberapa negara 

bagian  Amerika Serikat (AS). 

2. hukuman kebiri diberikan secara discretionary atau diskresi hakim 

yang menangani perkara dan bentuknya pidana tambahan. Jenis ini 

dianut Korea Selatan.  

                                                             
23Danu damarjati, Menilik Sejarah Kebiri dari Masa ke Masa, http//detik.com. diakses 22 

Januari 2018 pukul 10.00 wib 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57397e712b73f/2-masalah-utama-di-balik-wacana-perppu-kebiri
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3. pengenaan hukuman kebiri secara voluntary atau sukarela oleh pelaku. 

Ini paling banyak digunakan Jerman, Australia, dan sebagian negara 

bagian AS.24 

F. Kekerasan Seksual Dalam Arti Umum 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan sebagai 

perihal bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan 

cedera atau matinya seseorang, atau menyebabkan kerusakan fisik atau 

barang orang lain, serta adanya paksaan.25 

Nunuk Muniarti mengatakan kekerasan adalah perilaku dan 

perbuatan yang terjadi antar relasi manusia, baik secara individu maupun 

secara kolektif, yang dirasa oleh satu pihak sebagai suatu situasi yang 

membebani, membuat berat, tidak bebas dan tidak menyenangkan.26 

Abdul Wahid dan Muhammad mendefinisikan kekerasan seksual 

adalah sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara 

kekerasan, diluar ikatan perkawinan dan bertentangan dengan nilai ajaran 

islam.27 Kekerasa dilakukan semata untuk menunjukkan kekuatan fisik 

yang dimiliki pelaku terhadap korban apabila korban menolak atau tidak 

menuruti nafsu pelaku. Setelah terjadi kekerasan seksual akan 

menimbulkan luka dan penderitaan yang mendalam terhadap korban 

karena sang korban mendapat tekanan dan merasa disancam apabila tidak 

                                                             
24Hukum online, Jenis Pelaksanaan Hukuman Kebiri, http://www.hukumonline.com. 

Diakses 25 januari 2018 pukul 10:57 wib 
25 Peter Salim dkk, op.cit, hal.716. 
26 A. Nunuk. P. Murniati, Getar Gender, (Magelang: Indonesiatera, 2004), hal. 238 
27 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2001), hal. 32 

http://www.hukumonline.com/
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mau menuruti nafsu menyimpang sang pelaku. Oleh karena itu dalam ini 

korban sangant memerlukan perlindungan dan pemulihan mental maupun 

fisik. 

Wirdjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindakan pemerkosaan 

adalah seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya 

untuk bersetubuh dengannya, sehingga sang perempuan tidak dapat 

melawan, maka dengan terpaksa perempuan tersebut mau melakukan 

perbuatan itu.28 

G. Kekerasan Seksual Dalam Islam 

Islam adalah agama yang sempurna, islam mengatur segala aspek 

kehidupan manusia baik dengan sesamanya atau dengan Tuhannya 

bahkan pula dengan alam sekalipun. Islam senantiasa menyeru manusia 

kepada yang diperintahkan-Nya dan menjahui segala larangan-Nya. 

Islam akan menindak tegas bagi siapa saja yang melanggar 

ketentuan dan larangan-Nya, sebagaimana yang tertera dalam al-Quran 

dan Hadist. Dalam islam masalah hubungan biologis telah diatur dengan 

rinci yaitu dengan cara melangsungkan pernikahan. Namun ditengah 

tengah kehidupan kita masih banyak dijumpai yang namanya 

penyimpangan diantaranya homoseksual, lesbian, perzinahan dan yang 

lainnya. Semua terjadi karena hasrat seksualnya yang tidak terbendung 

dan tidak terkontrol serta tidak disalurkan pada jalan yang sudah 

disepakati dalam islam yaitu pernikahan.  

                                                             
28Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia (Bandung: Eresco, 

1986), hal. 117 
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Kekerasan seksual dalam islam dikategorikan sebagai perbuatan 

jarimah zina yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan asusila 

melanggar aturan atau syariat islam. Zina menurut Abdul Qadir Audah, 

sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan dan Masyrofah adalah 

hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.29 Allah 

melarang perbuatan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran 

surat Al-Isra ayat 32 : 

  

    

   

   

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.30 

Dari ayat diatas telah jelas bahwasanya zina adalah perilaku yang 

diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dalam Alquran dan hadist juga telah 

disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya. 

Macam-macam jarimah zina dan sanksinya: 

1.  Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, 

duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih 

dalam status pernikahan atau pernaah menikah secara sah. 

                                                             
29M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Paragona jaya, 2013), hal. 18. 
30Al-Quran dan Terjemah Kemenag,  Surat al-Isra (17) ayat 32   
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Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu 

pelaku dilempari batu hingga meninggal. 

2. Zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus 

jejaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara 

sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Adapun 

sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk atau 

didera sebanyak 100 kali.31 

H. Pengertian Anak Dalam Arti Umum 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak diartikan 

sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia 

yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakikatnya seorang yang berada 

pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk 

menjadi dewasa.32 

Anak adalah tunas, serta generasi penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus 

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa 

depan.33 

Ada beberapa definisi pengertian anak dalam tinjauan peraturan 

perundang-undangan diantaranya adalah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

                                                             
31Ibid, hal. 20. 
32 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 

hal. 30. 
33M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 8. 
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Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan 

dalam pengertian seorang yang belum dewasa, sebagai orang 

yang memiliki hak-hak khusus dan perlu mendapatkan 

perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek 

hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku 

menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung 

jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas 

kesejahteraan yang layak.34 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak 

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 

disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dana tau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 

tindak pidana.35 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

Pengertian anak dalam Undang-Undang tersebut terdapat pada 

Bab I ketentuan umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak 

adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) 

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada 

                                                             
34Lihat: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
35Lihat: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya”.36 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang

Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pada Bab I Ketentuan

Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan”.37

I. Pengertian Anak Dalam Islam

Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah yang harus 

senantiasa kita jaga baik dari pergaulan, pendidikan dan yang lainnya. 

Karena anak juga merupakan ujian dari Allah bagi kedua orang tuanya. 

Mengenai batasan usia yang dapat disebut anak dalam islam memiliki 

beberapa keriteria batasan umur anak (baligh)diantaranya ada beberapa 

pendapat yaitu: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak dikatakan 

telah mencapai usia dewasa atau baligh pada usia 18 tahun, sedangkan 

menurut Imam Malik usia baligh adalah 19 tahun.38 Masa Tamyiz anak 

dimulai sejak mencapai masa baligh, umumnya di Indonesia telah berusia 

15 tahun. Pada masa ini anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan 

bagi anak perempuan ditandai dengan haid. 

36Lihat: Undang-Undang Nmor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 

5 
37 Lihat: Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
38 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 32. 


