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Pespektif fikih tentang hukuman zina yang belum menikah memang masih 

ditemukan beda pendapat. Ada ulama yang menyebutkan hanya dicambuk 100 

kali, ada juga ulama menyatakan diasingkan selama setahun di samping hukuman 

cambuk. Dewasa ini, usaha penormaan produk Fikih ke dalam hukum positif telah 

dilakukan. Di Aceh khususnya, produk Fikih Jinayat telah dimuat secara tertulis 

dan dipositifkan dalam bentuk qanun, salah satunya mengatur masalah hukuman 

zina. Atas dasar itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana argumentasi Imām 

al-Syāfi’ī penyatuan hukuman dera dan pengasingan bagi pelaku zina, dan sejauh 

apa Qanun Jinayat Aceh menyerap pandangan Imām al-Syāfi’ī tentang penyatuan 

hukuman dera dan pengasingan bagi pelaku zina. Penelitian ini dikaji dengan 

pendekatan studi pustaka, dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa menurut Imām al-Syāfi’ī, hukuman bagi pelaku zina yang 

belum menikah adalah didera 100 kali cambuk dan pengasingan selama 1 tahun, 

sementara pelaku yang sudah menikah dirajam tanpa didera. Dasar argumentasi 

Imām al-Syāfi’ī mengacu pada ketentuan QS. al-Nūr ayat 2, riwayat hadis dari 

‘Abd al-Wahhāb, dan riwayat hadits dari Ibn Syihāb. Qanun Jinayat Aceh 

cenderung belum menyerap pendapat Fikih Imām al-Syāfi’ī, baik sisi pembedaan 

hukuman karena status pernikahan, maupun sisi jenis hukuman yang ditetapkan 

bagi pelaku zina. Qanun Jinayat Aceh tidak membedakan pelaku zina “muḥṣan” 

dan “ghairu muḥṣan”, sehingga hukumannya sama sebanyak 100 kali cambuk. 

Qanun Jinayat Aceh juga tidak menyerap jenis hukuman pengasingan 

sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Imām al-Syāfi’ī 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula 

kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-

sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada 

alam penuh dengan ilmu pengetahuan.  

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan   

untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi 

yang berjudul “Penggabungan Hukuman Cambuk Dan Pengasingan Bagi Pelaku 

Zina Ghair Muḥṣan (Kajian Terhadap Fikih Syāfi’ī Dan Qanun Jinayat Aceh)”. 

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada 

Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA sebagai pembimbing I dan kepada 

Bapak Dr. Mizaj, Lc., L.LM sebagai pembimbing II, yang telah berkenan 

meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan 

masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan 
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baik. Ucapan terima kasih juga kepada Penguji I Bapak Dr. Muhammad Yusran 

Hadi, Lc., MA, dan Penguji II Bapak Dr. Faisal, S.TH., MA. 

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. 

Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA 

selaku Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada 

seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khusunya Prodi 

Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah 

membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi 

ini yaitu Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang. Kemudian kepada keluarga 

besar, baik kakak maupun abang yang telah mensuport saya dari awal hingga pada 

pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2013 Prodi Hukum 

Pidana Islam. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak 

terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau 

menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk 

penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.  

 

Darussalam, 28 Februari 2019 

 

Deffi Rahma 

 

Penulis,
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TRANSLITERASI 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 

Arab adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilambangkan 

 

 ṭ ط 61

t dengan titik 

di bawahnya 

 b ب 2

 

 ẓ ظ 61

z dengan titik 

di bawahnya 

  ‘ ع t  61 ت 3

 ś ث 4

s dengan titik 

di atasnya 

 gh غ 61

 

  f ف j  02 ج 5

 ḥ ح 6

h dengan titik 

di bawahnya 

 q ق 06

 

  k ك kh  00 خ 7

  l ل d  02 د 8

 ż ذ 9

z dengan titik 

di atasnya 

 m م 02

 

  n ن r  02 ر 10



 
 
 

viii 

 

  w و z  01 ز 11

  h ه s  01 س 12

  ’ ء sy  01 ش 13

 ş ص 14

s dengan titik 

di bawahnya 

 y ي 01

 

 ḍ ض 15

d dengan titik 

di bawahnya 

   

 

 

2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah a 

  َ  Kasrah i 

  َ  Dammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 



 
 
 

ix 

 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و    Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

  ,kaifa =  كيف

 haula =      هول

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

َ   ا/ي  Fatḥah dan alif atau ya ā 

َ   ي  Kasrah dan ya ī 

َ   و  Dammah dan wau ū 

  

Contoh: 

 qāla = ق ال      

م ي  ramā =   ر 

 qīla = ق ْيل     

 yaqūlu = ي قْول    
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4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

Contoh: 

َطافَالْا  َضة ْ اْلا  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : َروا

َرةْا   نَوَّ   /al-Madīnah al-Munawwarah :  الاَمِديانَة ْ الام 

 al-Madīnatul Munawwarah   

 Ṭalḥah :  طَلاَحةْا  

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
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2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak 

ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing. 

2. Daftar Riwayat Hidup. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Zina merupakan salah satu perbuatan keji (fāḥīṣah) yang dilarang keras 

dalam agama Islam. Persoalan hukum larangan zina bukanlah perkara baru, tetapi 

larangan perbuatan jenis ini telah ada sejak pertama awal kedatangan Islam seiring 

dengan diberlakukannya hukum Islam itu sendiri. Dua dalil pokok hukum Islam 

(yaitu al-Quran dan hadits), telah memuat materi hukumnya berikut dengan 

kriteria sanksi berat yang dapat dibebankan kepada para pelaku. 

Secara definitif, zina merupakan persetubuhan yang terjadi bukan karena 

pernikahan yang sah, bukan karena syubḥat, dan bukan pula karena pemilikan.
1
 

Dalam pengertian lain, zina adalah pemasukan zakar (alat kelamin laki-laki) ke 

dalam farji (kelamin perempuan) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada 

syubḥat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
2
 Dengan demikian, zina 

dapat diartikan sebagai perbutan, yaitu persetubuhan atau senggama yang dilaku 

kan laki-laki dan perempuan secara suka-sama suka, dilakukan di luar pernikahan 

yang sah, bukan pula dalam bentuk persetubuhan yang syubḥat, karena 

persetubuhan syubḥat masih samar hukumnya. 

                                                 
1
Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, ed. In, Bidayaul Mujtahid; 

Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: 

Pustaka Amani, 2007), hlm. 34. 
2
Abdul Qadir Audah, al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ’ī, ed. 

In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Thalisah), jilid 4, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 

88. 
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Zina dilarang dalam Islam didasari oleh ketentuan Alquran dan hadits. Di 

antara dalil Alquran mengenai larang zina adalah ketentuan surat al-Isrā’ ayat 32 

yaitu: 

ۡ  َربُواْ ٱلزَِّنى ۡ  َوََل َتق  (.23: اإلسراء. )َسِبيًل  ءَ ۡ  َوَساَكاَن فَىِحَشة  ۥ ِإنَّهُ  ۡ 

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isrā’: 32). 

Ayat ini memberi informasi larangan mendekati zina. Hal ini berarti zina 

adalah perbuatan yang haram. Dalil yang tegas tentang hukum zina dimuat dalam 

surat al-Nūr ayat 2 yaitu: 

 َفة  ۡ  رَأ ِِبَِما ُكمۡ  ُخذۡ  تَأ َوََل  ۡ  َدةۡ  َجل ِماَْئةَ  ُُهَاۡ  مِّنِلُدوْا ُكلَّ وَىِحد ۡ  ٱلزَّانَِيُة َوٱلزَّاِن َفٱج
 ۡ  َهدۡ  َيشۡ  َول ۡ  ِخرِ ۡ  أۡ  ٱل مِ ۡ  َيوۡ  َوٱل بِٱللَّهِ  ِمُنونَ ۡ  تُؤ ۡ  ُكنُتم ِإن ٱللَّهِ  ِدينِ  ِف 

 (.3: النور. )ِمِنيَ ۡ  ُمؤۡ  ٱل مِّنَ  ئَِفة  ۡ  طَا َعَذابَ ُهَما

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 

seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman. (QS. Al-Nūr: 2). 

Ayat ini lebih tegas dari ayat sebelumnya. Pezina baik laki-laki maupun 

perempuan dihukum dengan seratus kali cambuk. Adapun dalil hadits mengacu 

pada hadits riwayat Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit: 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُخُذوا َعِّنِّ ُخُذوا َعِّنِّ َقْد  َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 
. َوالرَّْجمُ  َجَعَل اللَُّه ََلُنَّ َسِبيًل اْلِبْكُر بِاْلِبْكِر َجْلُد ِماَئٍة َونَ ْفُي َسَنٍة َوالث َّيُِّب بِالث َّيِِّب َجْلُد ِماَئةٍ 

 2(.رواه مسلم)

                                                 
3
Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Riyadh: Dār al-Salām, 

2000), hlm. 749. Pada Kitab Hudud, Bab Hada Zina, Nomor Hadis 4412. 
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Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. 

Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), 

perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan 

diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah 

menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam. (HR. Muslim). 

Selain itu, disebutkan juga dalam hadits riwayat Abu Dawud: 

َلْت َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ََل َيَِلُّ َدُم اْمرٍِئ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعن َْها َقا
َد ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَُمًَّدا َرُسوُل اللَِّه ِإَلَّ بِِإْحَدى َثَلٍث َرُجل  َزَن بَ عْ 

َج ُمَُارِبًا لِلَِّه َوَرُسوِلِه فَِإنَُّه يُ ْقَتُل َأْو ُيْصَلُب َأْو يُ ن َْفى ِمْن اْْلَْرِض ِإْحَصاٍن َفِإنَُّه يُ ْرَجُم َوَرُجل  َخرَ 
  (.رواه أىب داود) .َأْو يَ ْقُتُل نَ ْفًسا فَ يُ ْقَتُل ِِبَا

Dari ‘Aisyah ra ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Tidak halal darah 

seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah -yang berhak 

disembah- selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali 

dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang berzina setelah menikah, 

maka ia harus dirajam; seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi 

Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib atau dibuang dari 

negri terebut. Serta seseorang yang membunuh orang lain maka harus 

dihukum mati karena membunuh. (HR. Abu Dawud). 

Mengacu pada beberapa dalil di atas, dapat diketahui bahwa pelaku zina 

yang belum menikah wajib dicambuk masing-masing seratus kali. Sementara bagi 

pelaku yang sudah menikah dirajam.
5
 Ketentuan hadits tepatnya riwayat Muslim 

di atas juga menyebutkan adanya sanksi pengasingan bagi pelaku zina belum 

menikah. Terhadap jenis hukuman pengasingan ini, ulama tampak masih berbeda 

pendapat. Perbedaan tersebut terletak pada pemahaman terhadap keharusan 

menyatukan hukuman dera dengan hukuman pengasingan. Persoalan perbedaan 

                                                 
4
Abī Dāwud, Sunan Abī Dāwud, (Riyadh: Bait al-Afkār, tt), hlm. 570. 

5
Pembagian jenis hukuman pelaku zina ini dimuat dalam banyak literatur fikih 

jinayat/hukum pidana Islam, di antaranya dalam Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 

ed. In, Fiqih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, dan 

Pencurian, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208: 

Lihat juga dalam Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 

hlm. 177.  
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pendapat tentang penyatuan hukuman dera dan pengasingan ini tentu menjadi 

daya tarik tersendiri untuk kemudian dilakukan satu penelitian pendapat fikih para 

ulama.  

Dalam penelitian ini, secara khusus diarahkan pada pemikiran Imam al-

Syāfi’ī. Hal yang menarik adalah ulama berbeda dalam menetapkan penyatuan 

hukuman dera dan pengasingan. Menurut Imam al-Syāfi’ī, juga dikutip oleh 

Sayyid Sabiq, menyebutkan hukuman dera disatukan atau diserentakkan dengan 

hukuman pengasingan.
6
 Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa kalangan 

Syafi’iyyah, berpendapat hukuman pelaku zina yaitu digabungkan antara jilid dan 

pengasingan.
7
 

Dalam kitab: al-Umm, Imam al-Syāfi’ī menyebutkan bahwa hukum 

pengasingan di dalam al-Sunnah ada dua macam, salah satunya adalah shahih dari 

Rasulullah SAW yaitu menjatuhkan hukum pengasingan bagi bikr (orang yang 

belum kawin) yang berzina dengan dijilid seratus kali dan diasingkan satu tahun.
8
 

Jika jejaka berzina dengan perempuan janda maka perempuan itu dirajam dan 

jejaka itu dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.
9
 Artinya, 

kewajiban untuk menghukum dera bagi pelaku juga sama dengan kewajiban 

mengasingkan pelaku zina (pelaku zina gahiru muḥṣan). 

                                                 
6
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, ed. In, Fiqih Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 3, 

(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 309-311. 
7
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, juz 7, (Bairut: Dār al-Fikr al-

Mu’āṣirah, tt), hlm. 5363. 
8
Imām Abī ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, al-Umm, ed. In, al-Umm: Kitab 

Induk, (terj: Isma’il Yakub), jilid 10, (Kuala Lumpur, Victory Agencie, tt), hlm. 71. Lihat juga 

dalam kitab alslinya, Imām Abī ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, al-Umm, juz 8, (Bairut: 

Dār al-Fikr, 1980), hlm. 368. 
9
Imām Abī ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, al-Umm..., jilid 10, hlm. 94. 
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Di Aceh, aturan tentang zina dimuat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Hukum Jinayat. Pasal 33 qanun tersebut menyatakan: 

Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, 

diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Ayat (2): 

Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan 

dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus 

dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 

(dua belas) bulan. Ayat (3): Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang 

dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, 

diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali 

dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau 

penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.  

 

Ketentuan Qanun Jinayat Aceh secara umum sama seperti ketentuan dalam 

fikih. Kriteria pelaku zina yaitu pelaku yang belum menikah, namun qanun ini 

belum memuat tentang hukum rajam bagi pezina yang telah menikah. Berangkat 

dari permasalahan tersebut, maka menarik untuk diteliti lebih jauh, baik mengenai 

alasan-alasan, dalil serta metode istinbāṭ hukum yang digunakan Imam al-Syāfi’ī 

terhadap penyatuan hukuman dera dan pengasingan bagi pelaku zina, serta 

keterkaitan pendapat Syāfi’ī dengan Qanun Jinayat. Untuk itu, persamalahan ini 

dikaji dengan judul: “Penggabungan Hukuman Cambuk dan Pengasingan 

bagi Pelaku Zina Ghair Muḥṣan: Kajian terhadap Fikih Syāfi’ī dan Qanun 

Jinayat Aceh”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat al-Syāfi’ī tentang penyatuan hukuman dera dan 

pengasingan bagi pelaku zina? 
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2. Bagaimana analisis pandangan al-Syāfi’ī tentang hukuman pelaku zina 

dilihat dari Qanun Jinayat Aceh? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga 

dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui pendapat al-Syāfi’ī tentang penyatuan hukuman dera 

dan pengasingan bagi pelaku zina. 

2. Untuk mengetahui analisis pandangan al-Syāfi’ī tentang hukuman pelaku 

zina dilihat dari Qanun Jinayat Aceh. 

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan praktis bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan 

penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan 

dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu 

Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum yang diperoleh selama 

mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat 

diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu 

Hukum.  

2. Kegunaan akademis diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan 

rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, 

dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan 

kajian terkait dengan penelitian ini. 
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1.4. Penjelasan Istilah 

Judul penelitian ini memuat beberapa istilah yang mesti dijelakan, 

tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud istilah-istilah 

yang dipakai, serta untuk menghindari kekeluruan dalam memahami istilah yang 

dimaksudkan. Istilah-istilah tersebut yaitu penyatuan, hukuman dera dan 

pengasingan, dan istilah pelaku zina. 

1. Penyatuan 

Kata penyatuan berasal dari kata “satu”, yang telah diberi imbuhan peny-

an, artinya proses, cara, perbuatan menyatukan. Sementara kata satu sendiri 

berarti tunggal, tidak berbilang jumlahnya.
10

 Maksud penyatuan juga berarti suatu 

proses dan perbuatan menyatukan, diartikan juga sebagai menggabungkan 

sehingga menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini, penyatuan memiliki maksud 

menyatukan hukuman dera (cambuk) dengan isolasi (pengasingan) bagi pelaku 

zina. Artinya, antara hukuman cambuk dan pengasuhan harus diberlakukan bagi 

pelaku zina (yang belum menikah). 

2. Hukuman dera dan pengasingan 

Istilah “Hukuman dera dan pengasingan”, terdiri dari tiga kata yang 

penting jelaskan, yaitu hukuman, dera, dan pengasingan. Hukuman berasal dari 

kata hukum, artinya peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, 

yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga berarti undang-

                                                 
10

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Revisi, cet. 5, (Jakarta: 

Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 518. 
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undang, peraturan, dan sebagaiya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 

atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu. Sementara 

kata hukuman (setelah diberi akhiran -an), berarti siksa dan sebagainya yang 

dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, atau 

keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, hasil atau akibat menghukum. Bisa juga 

berarti sanksi, pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindak-tindakan hukuman dan 

sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 

undang-undang.
11

 Istilah sanksi atau hukuman masih bersifat umum, memiliki 

makna yang sama, dapat mengandung arti luas dan berubah-rubah sesuai dengan 

bidang apa saja. Dalam hal kaitan dengan hukum pidana, maka sanksi atau 

hukuman dikhususkan dengan istilah pidana.
12

 Jadi, kata hukuman di sini berarti 

sanksi yang diberikan kepada seseorang karena telah berbuat satu tindak 

kejahatan. 

Sementara itu, kata dera berarti pukulan (dengan rotan, cemeti, cambuk 

dan sebagainya) sebagai hukuman. Adapun kata pengasingan berarti pemisahan 

suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain, 

mengisolasi, pemencilan, pengucilan. Pengasingan secara umum bisa juga berarti 

keadaan terpencilnya satu wilayah karena jauh dari hubungan lalu lintas, atau 

penyekatan, pemisahan satu kelompok dari kelompok lain sehingga dapat 

menghindari sesuatu.
13

 Jadi, kata dera dan pengasingan di sini dikaitkan dengan 

satu bentuk hukuman atas pelaku zina. Dera yaitu hukuman cambuk, sementara 

pengasingan yaitu hukuman mengasingkan pelaku, yaitu selama satu tahun penuh. 

                                                 
11

Tim Pustaka Phoenix, Kemus Besar..., hlm. 347. 
12

Fitrotin Jamilah, KUHP, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 13. 
13

Tim Pustaka Phoenix, Kemus Besar..., hlm. 102 dan 398. 
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Berangkat dari pengertian tiga kata tersebut, maka yang dimaksud dengan 

hukuman pengasingan dan dera di dalam tulisan ini yaitu bentuk hukuman yang 

diberlakukan bagi pelaku zina yang belum menikah berupa pencambukan 

sebanyak seratus kali, dan hukuman pengasingan selama satu tahun penuh.  

3. Pelaku zina 

Pelaku berarti subjek atau orang yang melakukan suatu perbuatan, pemain, 

yang melakukan suatu perbuatan, subjek hukum, atau orang yang merupakan 

pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.
14

 Sementara kata zina berarti suatu 

perbuatan hubungan seksual yang dilakukan antara dua orang atau lebih antara 

laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang seh menurut hukum syara’.
15

 

Dalam hukum Islam, zina berarti persetubuhan (antara laki-laki dan perempuan) 

yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubḥat, dan bukan 

pula karena pemilikan.
16

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud di sini yaitu orang 

yang melakukan perbuatan zina, khususnya pelaku yang belum menikah. 

Pengkhususan pelaku zina belum menikah ini lantaran disesuaikan dengan istilah 

sebelumnya, di mana pelaku harus di hukum cambuk sebanyak seratus kali dan 

diasingkan selama satu tahun. Kedua hukuman ini disatukan atau digambukan. 

Pelaku wajib dikenakan kedua jenis sanksi tersebut menurut Imam Syafi’i. 

 

                                                 
14

Tim Pustaka Phoenix, Kemus Besar..., hlm. 447. 
15

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 2, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van 

Hoeve, 2003), hlm. 26. 
16

Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar, ed. In, Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas 

Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan al-Quran dan al-Hadiṡ, (ter: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), 

jilid 3, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 238: Lihat juga dalam Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid..., 

hlm. 34. 
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1.5. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang pendapat para ulama cukup banyak dilakukan, fokus 

yang dikaji berbeda-beda. Terkait dengan judul penelitian ini, yaitu tentang 

“Penggabungan Hukuman Cambuk dan Pengasingan bagi Pelaku Zina Ghair 

Muḥṣan: Kajian terhadap Fikih Syāfi’ī dan Qanun Jinayat Aceh”, belum ada yang 

meneliti. Meski demikian, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Bobi Handoko, mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Pekanbaru, Riau, tahun 2015 dengan judul: “Penerapan Sanksi 

Pidana Adat terhadap Pelaku Zina di Wilayah Kenagarian Garagahan  

Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam”. Kesimpulannya ada dua, 

yaitu:  

Pertama, dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana zina, 

terdapat beberapa sanksi yang dikenakan kepada pelaku, antara lain 

dibuang dan didenda. Dibuang terdiri dari buang siriah, biduak, tambika, 

saro, utang dan pulus. Sedangkan denda yang dikenakan dapat berupa 

sejumlah uang atau emas yang telah disepakati oleh kaum, memberi 

makan kaum “pasukuan” (beras 1 pikul, 1 ekor jawi, beserta sirih dan 

carano). Denda lainnya dapat seperti menyerahkan 5 karung semen untuk 

keperluan pembangunan di daerah setempat. Penerapan sanksi pidana adat 

terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk 
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Basung ini sudah diterapkan. Namun seiring berjalannya waktu penerapan 

sanksi tersebut sudah mulai memudar atau tidak terlaksana secara optimal.  

Kedua, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan 

sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garagahan 

Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, antara lain yaitu disebabkan 

oleh faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya 

setempat. Di antara faktor-faktor terebut, faktor yang paling 

mempengaruhi penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina adalah 

faktor masyarakat, yang enggan untuk melaporkan kepada pihak yang 

berwenang. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mau atau 

takut untuk terlibat dalam masalah tersebut, hal ini disebabkan karena para 

saksi atau pelapor takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku untuk 

tidak mengungkapkan kejadian yang sebenarnya.  

Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian 

Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam antara lain adalah 

dengan memberikan pembinaan tentang adat dan syara’ yang berfokus 

kepada para penegak hukumnya, seperti kepala adat dan ninik mamak, 

menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengikat masyarakat agar berani 

melaporkan tindak pelaku zina yang diketahui atau dilihat secara langsung 

karena adanya perlindungan dari kebijakan tersebut, dan mengadakan 

sosialisasi-sosialisasi adat untuk mengurangi terjadinya perilaku zina dan 
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mencegah prilaku zina tersebut agar tidak menjadi budaya dalam kalangan 

masyarakat setempat. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Riki Gustian, mahasiswa Fakultas Hukum 

Reguler Mandiri, Universitas Andalas, Padang, tahun 2011 dengan judul: 

“Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Zina: Studi Kasus: Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung 

Soal Kabupaten Pesisir Selatan”. Kesimpulannya ada empat, yaitu: 

Pertama, zina menurut Pasal 284 KUHP, memiliki pengertian yang 

berbeda dengan pengertian yang di berikan oleh hukum pidana adat, 

menurut Pasal 284 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan zina 

salah satu pihaknya mesti terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. 

Sedangan menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung 

pengertian yang lebih luas, dimana setiap orang yang melakukan 

hubungan suami istri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang sah di 

kategorikan sebagai perbuatan zina, tidak perlu salah satu pihak tersebut 

telah menikah atau belum.  

Kedua, proses penyelesaian pebuatan sumbang salah menurut 

hukum pidana adat di lakukan dengan prisip bajanjang naiak batanggo 

turun. Setiap permasalahan adat, termasuk tindak pidana zina, sebelum 

para pelaku di hadapkan kedepan persidangan adat, terlebih dahulu di cari 

upaya penyelesaiannya melalui perundingan antara kedua belah pihak. 

Pengadilan baru akan di gelar apabila perundingan antara kedua belah 

pihak tidak menemukan hasil atau terhadap pelakunya memang kedapatan 
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tertangkap tangan atau terjadi hamil di luar nikah. Dalam pengadilan adat 

dimana hakim adat bertindak sebagai penengah bagi kedua pihak untuk 

mencapai perdamaian bagi semua pihak. Pengadilan dilakukan dengan 

cara sederhana dan lebih efisien, karena bukti-bukti yang menunjukan 

terjadinya tindak pidana tersebut telah di dapatkan secara lengkap yaitu 

adanya dua kali peringatan dari warga, terjadi hamil di luar nikah atau 

memang kedapatan tertangkap tangan oleh masyarakat.  

Ketiga, sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan adat terhadap 

pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan 

yang telah terganggu akibat  dari perbuatan yang telah di lakukan. Hukum  

adat tidak mengenal  adanya sanksi  badan, sanksi yang di jatuhkan oleh 

pengadilan adat hanya berupa denda adat dan pemenuhan kewajiban adat 

dan sanksi di buang sepanjang adat. Disamping itu, setiap putusan adat 

terhadap pelaku zina juga mengharuskan pelaku untuk menikah, hal ini 

bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan dosa yang telah mereka 

lakukan, karena hukum adat berpotensi kepada agama yang di anut oleh 

masyarakat. 

Keempat, putusan hukum pidana adat dalam tindak pidana zina 

diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaiannya telah tercapai 

perdamaian dari kedua belah pihak, dan apabila salah satu pihak yang 

tidak puas terhadap putusan adat tersebut maka proses penyelesaiannya 

bisa di lanjutkan dengan membuat pengaduan kepada Kepolisian untuk di 

mulainya tahapan penyidikan. 
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3. Jurnal yang ditulis oleh Rokhmadi, dalam “Jurnal at-Taqaddum”, dengan 

judul: “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana 

Islam”. Kesimpulannya ada dua, yaitu:  Pertama, jika dilihat dari setting 

historis, maka penetapan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan itu 

didasarkan kepada hadits Nabi, baik secara qauliyah maupun fi’liyah. 

Akan tetapi, ada kesulitan dalam membedakan antara status teks sunnah 

mengenai apakah teks sunnah tersebut menjelaskan wahyu atau tidak. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam dalam hukum pidana Islam 

itu bukan berasal dari syari’at Islam itu sendiri semata-mata yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad saw, tetapi yang pasti bahwa hukuman rajam adalah 

berdasarkan nash atau ajaran agama sebelumnya, yaitu nash yang terdapat 

dalam Kitab Taurat. Hal ini dapat dilacak dari dasar normatif dari 

hukuman rajam ini adalah hadits-hadits Nabi yang mengacu kepada 

penerapan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan. Setidaknya 

Rasulullah SAW telah empat kali melaksanakan atau minimal 

memberitahukan pelaksanaan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan.  

Kedua, hukuman rajam telah diakui dan diterima oleh hampir 

semua fuqaha’ dengan alasan bahwa hukuman rajam pernah dilaksanakan 

oleh Rasulullah SAW, dan telah menjadi ijma’ para sahabat sesudahnya. 

Akan tetapi, hukuman rajam ini tidak diterima oleh kelompok Azariqah 

dari golongan Khawarij dan golongan Mu’tazilah dengan alasan bahwa 

mereka tidak mau menerima hadits yang dijadikan dasar penjatuhan 

hukuman rajam tersebut tidak sampai pada tingkatan hadits mutawatir, 
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tetapi hanya sebatas pada tingkatan hadits ahad, meskipun derajat hadits 

tersebut menurut ulama hadits adalah shahih. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Huda, dalam “Jurnal Studia Islamika”, 

dengan judul: “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang 

Undang Hukum Pidana”. Kesimpulannya yaitu hukum Islam membedakan 

zina menjadi dua macam yaitu zina muḥṣan dan zina ghairu muḥṣan. Zina 

muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah, 

sanksinya adalah rajam. Dan zina ghairu muḥṣan adalah zina yang 

dilakukan oleh pelaku yang belum menikah, sanksinya adalah seratus kali 

dera atau jilid dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan menurut 

KUHP, zina hanya menjerat pelaku yang sedang terikat perkawinan sah, 

tunduk pada Pasal 27 BW, adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan 

(dalam hal ini suami atau isteri pelaku) dan sanksinya adalah pidana 

penjara maksimal sembilan bulan.  

Antara hukum Islam dan KUHP terdapat persamaan dan juga 

perbedaan dalam menanggapi masalah tindak pidana zina, antara lain 

masalah kriteria tindak pidana zina, meliputi persetubuhan di luar 

perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Hukum Islam dan 

KUHP menegaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di 

luar perkawinan yang sah. Bedanya, jika hukum Islam tidak memandang 

status pelaku zina, maka KUHP hanya menjerat pelaku yang sedang terikat 

dalam perkawinan yang sah. Kemudian masalah pelaku tindak pidana zina, 

hukum Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijatuhi sanksi had dengan 
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membagi pelaku zina menjadi dua, zina ghairu muḥṣan dan zina muḥṣan, 

sehingga siapa saja bisa dihukum had kecuali anak kecil, orang kurang 

akal dan orang idiot karena tidak termasuk mukallaf. Sedangkan KUHP 

hanya menjerat pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah 

dan tunduk pada Pasal 27 BW saja. 

Selanjutnya dilakukan bukan karena terpaksa, dalam hal ini hukum 

Islam dan KUHP sepakat bahwa perzinaan tidak berlaku bagi orang yang 

dipaksa. Karena perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka. Untuk 

proses pemidahannya, dalam hukum Islam setiap perzinaan dapat 

dipidanakan ketika terpenuhi bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi 

perzinaan, bukti-bukti tersebut adalah adanya empat orang saksi, 

pengakuan pelaku dan terdapat qarīnah. Berbeda dengan KUHP yang 

menempatkan perzinaan pada delik aduan absolut, sehingga hanya suami 

atau isteri pelaku saja yang dapat melaporkan perzinaan tersebut. 

Terakhir adalah dalam hal pemberian sanksi, hukum Islam 

memberikan sanksi rajam dan dera bagi pelaku zina sedang KUHP hanya 

memberikan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan penjara saja. 

Sehingga dampak yang timbul akibat adanya perbedaan antara kedua 

hukum tersebut, adalah semakin maraknya pergaulan bebas dan prostitusi 

karena ternyata KUHP tidak dapat menjerat semua pelaku tindak pidana 

zina sebab tidak terpenuhinya kriteria yang disuguhkan oleh Pasal 284 

KUHP. 
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Berdasarkan penelitian di atas, belum ada yang membahas secara spesifik 

tentang pemikiran Imam al-Syāfi’ī tentang penyatuan hukuman dera dan 

pengasingan bagi pelaku zina dan Qanun Jinayat Aceh. Penelitian sebelumnya 

membahas hukuman pezina secara umum, baik dilakukan dalam jenis penelitian 

kepustakaan maupun studi kasus. Dengan demikian, objek kajian penelitian ini 

sama sekali belum pernah yang membahas, baik dalam bentuk studi pustaka 

maupun studi lapangan. 

 

1.6. Metode Penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan 

objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan 

dibahas. Dalam skripsi ini, metide tyang digunakan yaitu kualitatif. Menurut 

Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.
17

 Di sini, objek kajian 

dimaksudkan yaitu pendapat-pendapat Imam Syāfi’ī dan Qanun Jinayat Aceh, 

khususnya mengenai masalah hukuman dera dan isolasi bagi pelaku zina. 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian pustaka (library reserach), 

yang data-data penelitian dimuat berdasarkan bahan-bahan kepustakan, baik buku-

buku, kamus, ensiklopedi, kitab-kitab fikih, kitab tafsir dan literatur lainnya. 

Dalam hal ini, bahan kepustakaan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan 

umum tentang zina, sanksi hukumnya. Secara khusus, bahan pokok penelitian ini 

                                                 
17

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1. 
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yaitu literatur yang memuat pendapat Imam Syāfi’ī tentang penyatuan hukuman 

dera dan pengasingan bagi pelaku zina. 

 

 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data penelitian ditemukan dengan beberapa teknik, sehingga bahan 

data baik yang sifatnya pokok maupun bahan pelengkap secara keseluruhan dapat 

diperoleh. Dalam hal ini, tekni pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan bahan data yang sifatnya primer, sekunder, maupun tersier. 

1. Bahan primer, yaitu bahan data pokok yang secara langsung dapat 

memberikan data penelitian. Secara khusus, bahan primer di sini yaitu 

kitab-kitab fikih Imam Syāfi’ī, seperti kitab: al-Umm, al-Mughni al-

muhtaj, al-Bajūrī, dan kitab-kitab kalangan mazhab Syāfi’ī lainnya. 

Kemudian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. 

2. Bahan sekunder, yaitu bahan data yang memberikan penjelasan tambahan 

terkait pemikiran Imam Syāfi’ī, misalnya kitab: Bidāyah al-Mujtahid wa 

Nihāyah al-Muqtaṣid karangan Ibnu Rusyd. Kitab: al-Aḥkām al-

Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah karangan Imam al-Mawardi. 

Kitab: al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāran bil al-Qānūn al-Waḍ’ī 

karanngan Abdul Qadir Audah. Kitab: al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, dan 

kitab: al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar, karangan Wahbah Zuhaili. 

Kemudian kitab: Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, dan kitab-kitab 
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lainnya, baik dalam bentuk asli maupun terjemahan yang dianggap relevan 

dengan masalah penelitian. 

3. Bahan tersier, yaitu bahan data untuk melengkapi kedua bahadn data 

sebelumnya, maupun untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah 

yang dipakai, misalnya dalam kamus-kamus, seperti kamus bahasa, kamus 

hukum, ensiklopedi hukum Islam, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lainnya. 

1.6.3. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono, analisis data yang dilakukan terhadap penelitian 

kepustakaan yaitu menggunakan analisis kualitatif.
18

 Analisis data secara 

kualitatif di sini dilakukan dengan cara deskritif-normatif, artinya memaparkan 

masalah penelitian secara ilmiyah dengan data-data yang akurat. Kemudian, data-

data yang telah digambarkan akan dianalisa menurut teori-teori yang ada dalam 

hukum Islam, yang bahan acuannya yaitu Alquran dan hadits (dalil normatif). 

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan 

terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang 

diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007. 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun berdasarkan empat bab. Masing-masing bab terdiri 

dari beberapa sub bahasan. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

                                                 
18

Sugiyono, Memahami Penelitian..., hlm. 155. 
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Bab satu, merupakab bab pendahulun yang tersusun atas lima sub bahasan, 

yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan 

istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua, merupakan bab yang berisi tentang landasan teori dan metode 

penelitian. Dalam bab ini disusun tiga sub bahasan, yaitu definisi operasional, 

landasan teori yang bersisi penjelasan tentang pengertian jarimah zina, dasar 

hukum larangan jarimah zina dan bahayanya, macam-macam jarimah zina, 

jarimah zina dalam Qanun Jinayat Aceh, sert tujuan hukum terhadap larangan zina 

dalam Islam. 

Bab tiga, merupakan bab yang menjelaskan mengenai pokok 

permasalahan, yaitu analisis pemikiran Imam al-Syāfi’ī tentang penyatuan 

hukuman dera dan pengasingan bagi pelaku zina. Bab ini tersusun atas  lima sub 

bahasan, yaitu biografi Imam al-Syāfi’ī, makna zina menurut Imam al-Syāfi’ī, 

pandangan Imam al-Syāfi’ī tentang penyatuan hukuman dera dan pengasingan 

bagi pelaku zina, dalil dan metode istinbāṭ Imam al-Syāfi’ī, dan analisis penulis. 

Bab empat, merupakan bab penutup, berisi dua sub bahasan, yaitu 

kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN UMUM TENTANG JARĪMAH ZINA 

2.1. Pengertian Jarīmah Zina 

Istilah jarīmah zina terdiri dari dua kata. Kata jarīmah berasal dari bahasa 

Arab, yaitu جريمة merupakan bentuk tunggal dari kata jarā’im جرائم secara bahasa 

berarti memotong, mencukur, menyempurnakan, memetik, berbuat dosa atau 

kesalahan.
1
 Dari pengertian bahasa tersebut, istilah jarīmah semakna dengan 

istilah jināyah, yaitu memetika atau perbuatan dosa.
2
 Mengacu pada makna 

bahasa tersebut, maka dapat diketahui istilah jarīmah mengacu pada semua 

bentuk perbuatan dosa atau tindak kejahatan. 

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan jarīmah. Di sini, perlu 

dikemukakan beberapa pandangan ulama di antaranya menurut al-Māwardī. 

Menurutnya, jarīmah adalah segala tindakan yang dilarang oleh syariat yang 

pelakunya oleh Allah Swt., diancam dengan ḥudūd atau ta’zīr.
3
 Berdasrakan 

pengertian ini, maka jarīmah adalah semua perbuatan yang dipandang berdosa 

yang dilarang oleh Allah Swt. Ancaman hukuman atas jarīmah berupa ḥudūd atau 

ta’zīr.  

Makna ḥudūd dalam rumusan di atas merupakan bentuk jamak dari kata 

ḥadd, secara bahasa berarti pencegahan. Istilah ḥadd kemudian diidentikkan 

dengan hukuman yang ditetapkan oleh sumber syariat untuk pelaku kejahatan. Hal 

                                                 
1
Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, Kemus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 2007), hlm. 186. 
2
Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, Kemus al-Munawwir..., hlm. 216. 

3
Ḥabīb al-Māwardī, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah, (terj: 

Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 377. 
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ini menunjukkan bahwa ḥadd selain dapat menjadi sebab pencegahan bagi pelaku 

kriminal untuk kembali melakukannya.
4
 Dalam pengertian istilah, ḥudūd adalah 

hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan merupakan hak Allah Swt.
5
 

Termasuk di dalam hukuman ḥadd adalah qiṣāṣ (hukuman setimpal) dan diyāt 

(hukuman denda atau ganti rugi), karena keduanya telah ditentukan ukurannya 

dalam kitab dan sunnah.
6
 Sementara istilah ta’zīr dalam rumusan tersebut 

bermakna pendidikan, atau sebuah hukuman pendidikan atas dosa yang belum 

ditentukan hukumannya oleh syarak.
7
 Jadi, maksud dengan istilah jarīmah 

dihukum dengan ḥudūd atau ta’zīr yaitu perbuatan tindak pidana yang Allah Swt., 

mengancamnya dengan hukuman yang telah pasti berupa tindak pidana ḥudūd, 

dan ancaman atas tindakan yang belum ditentukan secara pasti jenis dan kriteria 

hukumanya (ta’zīr). 

Pengertian jarīmah lainnya dikemukakan oleh Said Hawwa. Menurutnya, 

jarīmah adalah larangan-larangan syar’iyyah yang dicegah Allah Swt., dengan 

ḥadd atau ta’zīr, atau perbuatan melakukan atau meninggalkan yang keharaman 

dan hukuamannya telah ditetapkan syariat.
8
 Makna lainnya dapat dipahami dari 

rumusan Abd al-Qādir ‘Audah. Pengertian jarīmah yang dirumuskannya juga 

mirip dengan pengertian sebelumnya, yaitu perbuatan yang diancam dengan 

hukuman ḥadd atau ta’zīr. Dalam pengertian lainnya, ia menyebutkan bahwa 

                                                 
4
Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, (terj: Saefudin Zuhri dan 

Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14. 
5
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 

hlm. x. 
6
Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī, (Bairut: 

Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1998), hlm. 20. 
7
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., hlm. xii. 

8
Said Hawwa, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Fema Insani Press, 

2004), hlm. 674-675. 
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jarīmah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukan-

nya mengakibatkan ancaman sanksi tertentu, atau tidak melakukan perbuatan 

yang tidak dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melaku-

kannya. Dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang 

keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaan hukumannya.
9
 Dua 

rumusan sebelumnya juga ditegaskan adanya hukuman berupa ḥadd atau ta’zīr 

yang yang melakukan jarīmah. Ini menandakan bahwa jarīmah mengacu pada 

semua tindakan, baik yang belum maupun yang sudah ditentukan oleh syariat 

bentuk dan jenis sanksi hukumnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dimengerti bahwa istilah jarīmah 

dalam bahasa Arab sama maknanya dengan tindak pidana atau kejahatan dan 

pelanggaran dalam bahasa Indonesa. Ia adalah sua perbuatan, perbuatan tersebut 

ada larangannya atau ada menyinggung hak Allah Swt., dan terdapat hukuman 

yang diberikan kepada pelaku. Dengan demikian, jarīmah adalah tindakan pada 

umumnya dilarang oleh syariat baik terhadap tindakan kejahatan yang secara pasti 

ada jenis dan keriteria hukumnya, maupun tindakan kejahatan yang berlum ada 

keterangan jelas jenis sanksi hukumnya. 

Kata kedua dari jarīmah zina adalah zina, secara bahasa juga diambil dari 

bahasa Arab, yaitu الزنى. Secara bahasa zina adalah menggauli wanita tanpa akad 

syar’i.
10

 Istilah zina secara bahasa maupun istilah tampak mengandung kesamaan 

makna. Hal ini telah diangkapkan oleh para ulama, sebut saja misalnya Wahbah 

                                                 
9
Abd al-Qādir ‘Audah, al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī, 

Juz 1, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt), hlm. 66. 
10

Abdul Aziz Maburk al-Ahmadi, dkk., Fikih Muyassar, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, 

(Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 579. 
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al-Zuḥailī. Menurutnya, makna zina menurut bahasa dan istilah memiliki satu 

makna, yaitu hubungan senggama laki-laki dengan perempuan melalui qubul 

tanpa adanya kepemilikan yang sah dan syubhat.
11

 Jadi, zina dalam konteks ini 

adalah perbutan senggama layaknya hubungan suami isteri, namun senggama 

tersebut tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, maupun tindakan yang dipandang 

syubhat. 

Mengacu pada makna kata jarīmah dan zina di atas, maka dapat 

dinyatakan dalam satu rumusan baru, yaitu jarīmah zina adalah tindak pidana atau 

tindak kejahatan berupa hubungan senggama antara laki-laki dengan perempuan 

tanpa ada akad nikah yang sah maupun hubungan syubhat, oleh karenanya pelaku 

diancam dengan sebuah hukuman, yaitu ḥadd bukan ta’zīr. Karena zina adalah 

salah satu dari beberapa tindak pidana yang secara normatif telah ditetapkan 

secara tegas jenis dan bentuk sanksinya. 

 

2.2. Dasar Hukum Larangan Jarīmah Zina dan Bahayanya 

Sebelumnya telah dikemukakan, bahwa zina adalah salah satu dari sekian 

banyak tindak pidana yang dilarang oleh Allah Swt. Sebagai sebuah tindak pidana 

(jarīmah), maka terdapat larangan keras untuk melakukannya. Dalam konteks ini, 

ulama bahkan sepakat menyatakan bahwa tindakan perzinaan adalah bagian dari 

tindakan/perbuatan yang diharamkan dalam Islam, dan zina masuk dalam salah 

satu dari sekian banyak dosa besar yang ditetapkan Allah, selain syirik, 

                                                 
11

Wahbah al-Zuḥailī, Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu’āṣirah, Juz V, 

(Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 776: Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz 

VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 26. 
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pembunuhan, dan dosa besar lainnya.
12

 Menurut Ibn Ḥazm, juga ditemukan dalam 

pendapat Ibn Hubairah, menyebutkan bahwa ulama sepakat tentang pelaku zina 

dikanakan dengan hukuman ḥadd.
13

 

Larangan Islam tentang zina pada prinsipnya tidak hanya dalam konteks 

melakukan tindakan zina, tetapi Islam lebih jauh melarang untuk mendekati zina. 

Ini menandakan zina adalah salah satu perbuatan yang berbahaya, keji, sehingga 

mendekatinyapun dilarang Allah Swt. Dasar larangan mendekati zina tersebut 

tertuang dalam QS. al-Isrā’ ayat 32.  

ۡ  َربُواْ ٱلزَِّنى ۡ  َوََل َتق  (.23: اإلسراء. )َسِبيًل  ءَ ۡ  َوَساَكاَن فَىِحَشة  ۥ ِإنَّهُ  ۡ 

 “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. QS. al-Isrā’: 32). 

Menurut Mutawali al-Sya’rawi, ayat tersebut mengandung pengertian, 

Allah bukan melarang untuk berbuat zina, tetapi larangan untuk mendekati zina. 

Hal ini memberi indikasi bahwa perbuatan mendekati zina seperti memandang 

lawan jenis, bercampur (ikhtilaṭ) dengannya, bergaul dengan akrab, dan berbicara 

secara pribadi, hal yang harus dijauhi.
14

 Ia meneruskan, redaksi “janganlah kalian 

mendekati zina”, artinya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat 

memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, seperti memandang, 

bercampur dengan wanita (dalam istilah lain disebut dengan ikhtilāṭ), atau 

                                                 
12

Ibn al-Munżir, al-Ijmā’, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 69: Lihat juga 

dalam, Ibn Qudāmah, al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr, Juz 10, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), 

hlm. 119. 
13

Ibn Ḥazm, Marātib al-Ijmā’, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 213: Ibn Hubairah al-

Baghdadī al-Ḥanbalī, al-Ijmā’ al-Arba’ah wa Ikhtilāfuhum, Juz 2, (Tp: Dar al-‘Ulla, 2009), hlm. 

359. 
14

Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, al-Kabā’ir, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan 

Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 144. 
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perbuatan lainnya.
15

 Jadi, larangan tersebut dalam ayat menunjukkan betapa 

kejahatan zina sangat dilarang, sebab mendekati zina juga sangat dilarang. 

Dasar lainnya mengacu pada ketentuan QS. Al-Nūr ayat 2. Ayat ini 

merupakan salah satu dasar ancaman hukuman bagi pelaku zina, yaitu dicambuk 

100 kali. 

 َفةۡ  رَأ ِِبَِما ُكمۡ  ُخذۡ  تَأ َوََل  ۡ  َدةۡ  َجل ِماَْئةَ  ُُهَاۡ  مِّنِلُدوْا ُكلَّ وَىِحد ۡ  ٱلزَّانَِيُة َوٱلزَّاِن َفٱج
 ۡ  َهدۡ  َيشۡ  َول ۡ  ِخرِ ۡ  أۡ  ِم ٱلۡ  َيوۡ  ِمُنوَن بِٱللَِّه َوٱلۡ  تُؤ ۡ  ٱللَِّه ِإن ُكنُتم ِدينِ  ِف 

 (.3: النور) .ِمِنيَ ۡ  ُمؤۡ  ٱل مِّنَ  ئَِفة  ۡ  َعَذابَ ُهَما طَا
 

“ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 

seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman”. (QS. Al-Nūr: 2). 

 

Menurut Mustafa Dib al-Bugha, juga disebutkan oleh Mustafa Hasan dan 

Beni, maksud perempuan dan laki-laki yang berzina pada ayat di atas adalah 

orang yang belum menikah, sebab laki-laki dan perempuan yang sudah menikah 

dan berzina hukumannya adalah dirajam.
16

 Ayat tersebut memberi indikasi bahwa 

oleh karena pelaku zina diancam dengan sutau hukuman yang berat, maka 

eksistensinya sangat dilarang. Paling tidak, dengan adanya ancaman hukuman 

sebagaimana maksud ayat di atas menjadi langkah awal supaya jarīmah zina tidak 

dilakukan. Dalil larangan melakukan jarīmah zina juga mengacu pada ketentuan 

hadits. Terdapat banyak riwayat hadits yang menyebutkan larangan zina dan 

                                                 
15

Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, al-Kabā’ir..., hlm. 144: Lihat juga dalam tulisannya 

yang lain, Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, Tafsīr al-Sya’rāwī, (Mesir: Akhbar al-Yaum, 

1991), hlm. 8501. 
16

Mustafa Dib al-Bugha, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i, (terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, 

(Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 488: Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum 

Pidana Islam: Fiqh Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 257. 
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ancaman hukumannya. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini hanya dikutip dua 

hadits. Salah satunya riwayat al-Bukhārī dari Dawud bin Syabib: 

ثَ نَُّكْم َحِديثًا ََل َأْخبَ َرنَا  ثَ َنا َُهَّام  َعْن قَ َتاَدَة َأْخبَ َرنَا أََنس  َقاَل ََلَُحدِّ َداُوُد ْبُن َشِبيٍب َحدَّ
ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اللَّ  ْعتُُه ِمْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َسَِ ثُُكُموُه َأَحد  بَ ْعِدي َسَِ ُه َعَلْيِه ُُيَدِّ

َم يَ ُقوُل ََل تَ ُقوُم السَّاَعُة َوِإمَّا َقاَل ِمْن َأْشَراِط السَّاَعِة َأْن يُ ْرَفَع اْلِعْلُم َوَيْظَهَر اْلَْْهُل َوَسلَّ 
َقيُِّم َويُْشَرَب اْلَْْمُر َوَيْظَهَر الزِّنَا َويَِقلَّ الرَِّجاُل َوَيْكثُ َر النَِّساُء َحَّتَّ َيُكوَن لِْلَخْمِسَي اْمرَأًَة الْ 

   (.رواه البخاري. )ْلَواِحدُ ا

“ Telah memberitakan kepada kami Dawud bin Syabib telah menceritakan 

kepada kami Hammam dari Qatadah Telah mengabarkan kepada kami 

Anas mengatakan; Saya ceritakan kepada kalian sebuah hadits yang tak 

seorangpun sesudahku menceritakan kepada kalian, aku mendengarnya 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku mendengar Nabi 

Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Hari kiamat tidak terjadi-atau ia 

mengatakan dengan redaksi; diantara tanda kiamat adalah- sehingga ilmu 

diangkat, kebodohan merajalela, khamer ditenggak, zina mewabah, 

(jumlah) laki-laki menyusut dan (jumlah) wanita melimpah ruah, hingga 

jika ada lima puluh wanita itu berbanding dengan seorang laki-laki”. (HR. 

Al-Bukhārī). 

 

Imām al-Bukhārī menyebutkan hadits tersebut dalam bab “dosa orang 

yang berzina”. Hadits di atas menunjukkan hari kiamat tidak akan terjadi apabila 

perbuatan zina telah mewabah. Hal ini memberi indikasi bahwa zina sangat 

dilarang dan mewabahnya zina menjadi sebab terjadinya kiamat. Dalil lainnya 

mengacu pada riwayat Bukhārī dari Malik bin Ismail, yaitu tentang ancaman 

hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah berupa hukuman cambuk dan 

pengasingan. 

ثَ َنا َعْبُد اْلَعزِيِز َأْخبَ َرنَا اْبُن ِشَهاٍب َعْن ُعبَ يْ  ثَ َنا َماِلُك ْبُن ِإَْسَاِعيَل َحدَّ ِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه َحدَّ
ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَْأُمُر ِفيمَ  ََْ ْبِن ُعْتَبَة َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْْلَُهِِنِّ َقاَل َسَِ ْن َزَن َو
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ُة ْبُن الزُّبَ ْْيِ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَْطَّاِب ُُيَْصْن َجْلَد ِمائٍَة َوتَ ْغرِيَب َعاٍم َقاَل اْبُن ِشَهاٍب َوَأْخبَ َرِن ُعْروَ 
ََْ تَ َزْل تِْلَك السُّنَّةَ     (.رواه البخاري) .َغرََّب ُُثَّ 

“ Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan 

kepada kami 'Abdul 'Aziz telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab 

dari 'Ubaidullah bin "Abdillah bin 'Utbah dari Zaid bin Khalid Al Juhani 

mengatakan; 'Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh 

menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan dera 

seratus kali dan diasingkan selama setahun.' Kata Ibnu Syihab, dan telah 

mengabarkan kepadaku ' 'Urwah bin Zubair bahwa Umar bin Khattab 

pernah mengasingkan (pelaku zina), dan yang demikian menjadi sunnah”. 

(HR. Al-Bukhārī). 

 

Hadits ini mengandung kesamaan hukum sebagaimana maksud ketentuan 

QS. Al-Nūr ayat 2, yaitu bagi pelaku zina dihukum dengan seratus kali cambuk. 

Namun hadits ini memberi penjelasan tambahan bahwa hukuman cambuk juga 

ditambah dengan hukuman pengasingan selama satu tahun. Ancaman hukum jenis 

ini hanya diberlakukan bagi pelaku yang belum menikah. 

Adapun bahaya zina cukup banyak, di antaranya adalah mengakibatkan 

kehancuran nasab. Anak yang dilahirkan dari zina tidak memili nasab dengan 

ayahnya, sebagai konsekuensi adalah anak tidak ada hak waris dari pihak laki-laki 

sebagai ayahnya.
19

 Menurut Amran Suadi, zina merupakan perbuatan yang dapat 

merusak eksistensi moral masyarakat. Zina dilarang dalam Islam karena terdapat 

unsur-unsur yang menjadi illat hukumannya, yaitu:  

1. Zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat mencegah tercapainya salah 

satu dari tujuan disyariatkannya hukum Islam, yakni terpeliharanya 

kesucian keturunan manusia. 
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2. Zina dalam pandangan Islam dianggap sebagai salah satu dari tiga dosa 

besar, yakni setelah perbuatan syirik dan pembunuhan. 

3. Zina dalam pandangan Islam dianggap sebagai potensi yang membuka 

peluang bagi terjadinya tindak pidana dan berbagai dampak negatif 

lainnya.
20

 

Ibn Qayyim telah telah merinci dampak buruk zina dalam beberapa poin. 

Intinya, bahwa akibat dari perbuatan zina akan mendapatkan murka Allah karena 

telah merusak kehormatan diri dan keluarga, zina membuat hati menjadi kelam, 

zina akan membuat seseorang menjadi miskin, zina menghilangkan kehormatan 

pelakunya, zina menghilangkan istilah-istilah yang baik seperti istilah kehormatan 

(muru’ah), zina dapat menggugurkan keimanan seseorang, zina dapat menghi-

langkan sifat baik dalam diri pelaku, dan masih banyak akibat lainnya.
21

 Ibn 

Qayyim juga menyebutkan bahaya dan mafsadat zina adalah mafsadat yang paling 

besar. Sebab zina meniadakan kemaslahatan dan meniadakaan eksistensi nasab.
22

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui pelarangan zina dalam Islam 

memiliki hikmah dan tujuan tersendiri. Hikah dan tujuan tersebut lantaran adanya 

bahaya yang besar yang ditimbulkan zina, yaitu menafikan kemaslahatan hidup 

manusia, juga akan menghilangkan hukum nasab dalam Islam, sebab nasab baru 

ada ketika hubungan perkawinan dilakukan secara sah. Ketiadaan hubungan nasab 
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akan berpengaruh pada beberapa ihwal hukum lainnya, seperti warisan, maupun 

perwalian. 

 

2.3. Macam-Macam Jarīmah Zina dan Cara Pembuktiannya 

Zina dalam konsep hukum pidana Islam dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu 

zina muḥṣan (yang sudah atau pernah menikah) dan zina ghair muḥṣan (yang 

belum menikah). Masing-masing uraiannya sebagai berikut: 

1. Zina muḥṣan  

Zina muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah 

menikah.
23

 Dalam konteks ini, pelaku zina tidak mesti dua-duanya telah 

melangsungkan nikah, namun boleh juga salah satu dari keduanya. 

Misalnya, seorang laki-laki yang telah beristeri melakukan zina dengan 

perempuan yang belum menikah sama sekali, atau sebaliknya. Bisa juga 

dalam kasus laki-laki yang telah menikah berzina dengan perempuan yang 

telah menikah. Yang menjadi ukuran di sini adalah masing-masing pelaku 

apakah telah menikah atau tidak, meskipun statusnya janda atau duda, bisa 

juga masih memiliki isteri atau suami. 

Pezina dihukumi muḥṣan apabila memenuhi baligh, berakal sehat, 

merdeka (bukan budak), dan pernah melakukan hubungan seksual dalam 

pernikahan yang sah.
24

 Mengenai syarat baligh dan berakal, masuk dalam 

syarat seseorang dapat dinyatakan mukallaf, yaitu orang yang telah dapat 

dikenakan beban taklif hukum. Yusuf al-Qaradhawi juga menyebutkan 
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batas usia seseorang dapat dijatuhi hukum pidana (termasuk dijatuhi 

hukuman zina), yaitu usia baligh secara alami (biologis).
25

 

Al-Jaziri menyebutkan ulama telah menyepakati tentang syarat-

syarat zina muḥṣan tersebut telah menikah dengan seorang wanita atau 

sebaliknya, dan hendaklah ia telah mencampuri atau menyetubuhi dalam 

kondisi yang dibenarkan dan dibolehkan. Oleh sebab itu, tidak ditegakkan 

had rajam bagi pelaku yang berstatus budak, anak-anak, orang gila, dan 

orang yang tidak menikah dengan pernikahan yang sah. Hanya saja, ulama 

masih berbeda dalam menetapkan apakah status keislaman masuk sebagai 

syarat muḥṣan atau tidak. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, Islam 

termasuk di antara syarat iḥṣan, karena yang dimaksud iḥṣan di sini adalah 

keutamaan, sementara orang selain Islam tidak ada keutamaan. Menurut 

Syafi’iyah dan Hanabilah, Islam bukanlah syarat dari iḥṣan. Alasannya 

bahwa Nabi sendiri pernah merajam wanita Yahudi dan laki-laki Yahudi 

yang melakukan zina.
26

 

Mengenai ancaman hukuman bagi pezina muḥṣan yaitu dirajam. 

Hal ini mengacu pada riwayat Abū Dāwud dari Ubadah sebagai berikut: 

 َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُخُذوا َعِنِّ ُخُذوا َعِنِّ َقدْ 
ْكِر َجْلُد ِماَئٍة َونَ ْفُي َجَعَل اللَُّه ََلُنَّ َسِبيًل الث َّيُِّب بِالث َّيِِّب َجْلُد ِماَئٍة َوَرْمي  بِاْلَِْجاَرِة َواْلِبْكُر بِاْلبِ 

  3(.رواه أىب داود) .َسَنةٍ 
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“ Dari Ubadah bin Ash Shamit ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah 

menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang 

berzina, hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam. Perawan dan 

perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah dera seratus kali dan 

diasingkan selama satu tahun. (HR. Abū Dāwud). 

 

Selain hadits tersebut, juga terdapat riwayat hadits lainnya tentang 

pengakuan Ma’iz berzina. Dalam hadits ini, disebutkan bahwa pengakuan 

Ma’iz diulang hingga tiga kali dan kali yang terakhir Rasulullah Sa.w 

menghukum rajam. Adapun haditsnya juga riwayat Abū Dāwud dari 

Hisyam bin Sa’id, sebagai berikut: 

َثِِن يَزِيُد ْبُن نُ َعْيِم ْبِن َهزَّاٍل َعْن أَبِيِه َقاَل َكاَن َماِعُز ْبُن َماِلٍك َعْن  ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد َقاَل َحدَّ
يَِتيًما ِف ِحْجِر َأِب َفَأَصاَب َجارِيًَة ِمْن اْلَْيِّ فَ َقاَل َلُه َأِب اْئِت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

َا يُرِيُد ِبَذِلَك َرَجاَء َأْن َيُكوَن َلُه ََمَْرًجا َفَأتَاَوَسلََّم فَ  هُ َأْخِبُْه ِبَا َصنَ ْعَت َلَعلَُّه َيْستَ ْغِفُر َلَك َوِإَّنَّ
ِه لَّ فَ َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإِنِّ َزنَ ْيُت َفَأِقْم َعَليَّ ِكَتاَب اللَِّه َفَأْعَرَض َعْنُه فَ َعاَد فَ َقاَل يَا َرُسوَل ال

ْم َعَليَّ  ِإِنِّ َزنَ ْيُت َفَأِقْم َعَليَّ ِكَتاَب اللَِّه َفَأْعَرَض َعْنُه فَ َعاَد فَ َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإِنِّ َزنَ ْيُت َفَأقِ 
َع َمرَّاٍت َفِبَمْن ِكَتاَب اللَِّه َحَّتَّ َقاََلَا َأْرَبَع ِمَراٍر َقاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنََّك َقْد قُ ْلتَ َها َأْربَ 

َقاَل ِبُفَلنٍَة فَ َقاَل َهْل َضاَجْعتَ َها َقاَل نَ َعْم َقاَل َهْل بَاَشْرتَ َها َقاَل نَ َعْم َقاَل َهْل َجاَمْعتَ َها َقاَل 
َجارَِة َجزَِع َفَخرََج نَ َعْم َقاَل َفَأَمَر بِِه َأْن يُ ْرَجَم َفُأْخرَِج ِبِه ِإََل اْلَْرَِّة فَ َلمَّا ُرِجَم فَ َوَجَد َمسَّ اْلِْ 

َقتَ َلُه ُُثَّ َيْشَتدُّ فَ َلِقَيُه َعْبُد اللَِّه ْبُن أُنَ ْيٍس َوَقْد َعَجَز َأْصَحابُُه فَ نَ زََع َلُه ِبَوِظيِف بَِعٍْي فَ َرَماُه بِِه ف َ 
ُتُموُه َلَعلَُّه َأْن يَ ُتوَب فَ َيُتوَب اللَُّه أََتى النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َذِلَك َلُه فَ َقاَل َهلَّ تَ رَكْ 

  3(.رواه أىب داود. )َعَلْيهِ 
 

“ Dari Hisyam bin Sa'd ia berkata; telah menceritakan kepadaku Yazid bin 

Nu'aim bin Hazzal dari Bapaknya ia berkata, "Ma'iz bin Malik adalah 

seorang anak yatim yang diasuh oleh bapakku. Dan ia pernah berzina 

dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata 

kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 

kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga 
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saja beliau mau memintakan am-pun untukmu." Hanyasanya ayahku 

menginginkan hal itu agar Maiz mendapatkan jalan keluar, lalu ia bergegas 

menemui Rasulullah. Ma'iz lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah 

berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau 

berpaling darinya. Maka Ma'iz mengulangi lagi, "Wahai Rasulullah, aku 

telah berzina, maka laksana-kanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau 

berpaling. Ma'iz mengulanginya lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah 

berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Ia ulangi hal 

itu hingga empat kali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian 

bersabda: "Engkau telah mengatakannya hingga empat kali, lalu dengan 

siapa kamu melakukannya?" Ma'iz menjawab, "Dengan Fulanah." Beliau 

bertanya lagi: "Apa-kah menidurinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau 

bertanya lagi: "Apakah kamu menyentuhnya?" Ma'iz menjawab, "Ya." 

beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyetubuhinya?" Ma'iz menjawab, 

"Ya." Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan 

untuk merajamnya. Ma'iz lantas dibawa ke padang pasir, maka ketika ia 

sedang dirajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia 

tidak tahan dan lari dengan kencang. Namun ia bertemu dengan Abdullah 

bin Unais, orang-orang yang merajam Ma'iz sudah tidak sanggup lagi 

(lelah), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, ia melempari 

Ma'iz dengan tulang tersebut hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian tersebut, 

beliau bersabda: "Kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu ia 

bertaubat dan Allah menerima taubatnya. (HR. Abū Dāwud). 

 

Menurut Ibn Qayyim, hadits tersebut mengandung informasi 

hukum tentang hukuman rajam yang diberlakukan kepada Ma’iz. Dalam 

riwayat Tirmizi juga disebutkan pengakuan Ma’iz hingga empat kali dan 

Rasulullah saw., menetapkan hukum rajam kepada Ma’iz yaitu dilemapari 

dengan batu.
29

 Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hadits ini menjadi 

salah satu dasar hukum penetapan hukuman rajam bagi pelaku zina yang 

telah menikah. 

Hadits pertama sebelumnya memberi informasi hukum ancaman 

hukuman bagi pelaku pezina, yaitu janda atau duda atau antara keduanya 
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masih ada pasangannya dihukum dengan hukuman rajam, dalam konteks 

ancaman hukuman rajam tersebut ulama telah sepakat. Namun, ulama 

masih berbeda apakah pezina muḥṣan juga harus dikenakan hukuman 

cambuk sebagaiman disebutkan dalam hadits atau cukup dengan di rajam 

saja. Menurut Imam Ḥanafī, Mālik, dan Imam Syāfi’ī menyetakan antara 

dera dan rajam tidak digabungkan, karena hukuman bagi pelaku muḥṣan 

hanya dihukum rajam saja.
30

 

Sementara pendapat imam Aḥmad ada dua pendapat. Pertama, 

pelaku zina muḥṣan wajib dikenakan hukuman dera dan rajam. Pendapat 

ini merupakan pendapat yang zahir dalam mazhab Ḥanbalī dan dipilih oleh 

al-Kharqī.
31

 Ibn Rusyd menyebutkan pendapat yang menggabungkan dera 

dan rajam diambil oleh Hasan al-Basri, Ishaq, Ahmad dan Dawud.
32

 

Kedua, keduanya tidak digabungkan sebagaimana mazhab mayoritas, dan 

pendapat ini dipilih oleh Ibn Ḥāmid.
33

 Pendapat kedua ini juga diambil 

oleh Ibn Qayyim yang notabene sebagai ulama bermazhab Ḥanbalī. Dalam 

kitab “Zadd al-Ma’ad”, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa palaku zina 

muḥṣan cukup dengan merajam pelaku dan tidak boleh menggabungkan 

hukuman rajam dengan hukuman dera (cambuk).
34

 Dengan demikian, 

dapat diketahui bahwa dalam mazhab Ḥanbalī terdapat dua riwayat, ada 

yang berpendapat kedua hukum dera dan rajam mesti dijatuhkan kepada 
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pelaku, dan pendapat lainnya hanya menghukum pelaku dnegna rajam 

saja. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ulama sepakat 

dalam beberapa perkara tertentu dan berbeda dalam perkara lainnya. 

Namun, telepas dari perbedaan pendapat di atas, poin penting yang dapat 

dicermati adalah dalam hukum pidana Islam, pelaku zina yang telah 

menikah berbeda perlakuan hukumnya dengan pelaku yang belum pernah 

menikah. Hukuman bagi pelaku zina yang pernah menikah yang disepakati 

ulama adalah dirajam sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam 

hadits riwayat Abī Dāwud sebelumnya. 

2. Zina ghair muḥṣan 

Zina ghair muḥṣan merupakan zina yang dilakukan oleh orang 

yang belum pernah menikah. Dalam konteks ini, bisa saja dalam kasus 

seorang perjaka berzina dengan perempuan yang telah menikah, atau 

sebaliknya seorang gadis berzina dengan laki-laki yang telah menikah, 

atau bisa juga antara perjaka dan gadis yang keduanya sama sekali belum 

melangsungkan pernikahan. 

Pelaku zina yang belum menikah diancam dengan hukuman dera 

atau di cambuk 100 kali.
35

 Hal ini mengacu pada ketentuan QS. al-Nūr 

ayat 2 dan hadits riwayat Abī Dāwud dari Ubadah yang keduanya telah 

dikutip sebelumnya. Dalam konteks ini, ulama sepakat tentang hukuman 

pelaku zina ghair muḥṣan dengan mendera seratus kali. Namun, mengenai 

                                                 
35

Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum..., hlm. 312. 



36 

 

pengasingan kedua pelaku masih ditemukan beda pendapat. Menurut 

mazhab Ḥanafī, pelaku zina yang belum menikah hanya dihukum dengan 

seratus kali cambuk tanpa kewajiban untuk mengasingkannya selama satu 

tahun.
36

 Semenara menurut jumhur ulama, yaitu pendapat mazhab Mālikī, 

Syāfi’ī dan mazhab Ḥanbalī menyebutkan hukuman dera disatukan atau 

diserentakkan dengan hukuman pengasingan.
37

 Wahbah Zuhaili juga 

menyebutkan bahwa kalangan Syafi’iyyah, berpendapat hukuman pelaku 

zina yaitu digabungkan antara jilid dan pengasingan.
38

 Lebih jauh, 

pendapat Imām Syāfi’ī akan diuraikan pada bab tiga berikut dengan 

beberapa penjelasan tentang argumentasi hukum, dalil hukum, dan metode 

penemuan hukum Imām Syāfi’ī. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik satu pengertian bahwa hukum 

pidana Islam membagi perzinaan ke dalam dua bentuk, yaitu zina muḥṣan (yang 

sudah menikah) dan zina ghair muḥṣan (yang belum menikah). Kedua jenis zina 

tersebut masing-masing berbeda dalam ketentuan hukumannya. Secara umum, 

pelaku yang telah menikah wajib dihukum rajam berdasarkan ketentuan hadits 

shahih, sementara bagi pelaku zina yang belum menikah wajib dihukum cambuk 

sebanyak seratus kali berdasarkan ketentuan Alquran maupun hadits. 

Terkait dengan cara pembuktian jarīmah zina secara umum mengacu pada 

tiga alat bukti, yaitu syahādah (kesaksian), iqrār (pengakuan), dan qarinah (tanda 
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atau indikasi tertentu). Bukti syahādah dalam zina mengacu pada ketentuan surat 

al-Nisā’ ayat 15 artinya: 

بَ َعة ۡ  ِهنَّ َأرۡ  ِهُدوْا َعَليۡ  َتشۡ  َفٱس ۡ  ِئُكمۡ  فَىِحَشَة ِمن نَِّساۡ  ِتَي ٱلۡ  َوٱلَّىِِت يَأ
ۡ  مِّنُكم ُهنَّ ٱلب ُ ۡ  ٱل ِف  ِسُكوُهنَّ ۡ  َفَأم َشِهُدواْ  َفِإن ۡ   ۡ  ُت َأوۡ  َموۡ  ُيوِت َحَّتَّى يَ تَ َوفَّى ى
   (.1 : النساء. )َعَل ٱللَُّه ََلُنَّ َسِبيلۡ  َيج

“ Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah 

ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian 

apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka 

(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau 

sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (QS. al-Nisā’: 15). 

Menurut al-Qurṭubī, makna  َِحَشة فََٰ  pada ayat tersebut yaitu zina, yaitu ٱل 

perbuatan yang buruk. Pembuktian zina dalam konteks ayat tersebut yaitu hanya 

empat orang saksi dari orang-orang muslim. Ketetapan empat orang saksi dalam 

kasus zina tersebut dinyatakan dalam Taurat, Injil maupun Alquran.
39

 Selain itu, 

dalil hukum pembuktian zina dengan empat saksi juga mengacu pada ketentuan 

QS. al-Nūr ayat 4: 

ََ ۡ  ُمحۡ  ُموَن ٱلۡ  َوٱلَِّذيَن يَر َثَىِنَي  ۡ  ِلُدوُهمۡ  َء َفٱجۡ  بَ َعِة ُشَهَداۡ  تُوْا بَِأرۡ  يَأ ۡ  َصنَىِت ُُثَّ 
 (.4: النور. )نَ فَىِسُقو ۡ  ٱل ُهمُ  ِئكَ ۡ  أُْولَى وَ  ۡ  اَدًة أََبدً َشهَى  ۡ  ََلُم بَ ُلواْ ۡ  َتق َوََل َدة ۡ  َجل

“ 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”. (QS. al-Nūr: 4). 

Menurut al-Qurṭubī, ayat tersebut berkenaan dengan hukum qadżf yaitu 

menuduh berbuat zinia. Ketentuan empat orang saksi tersebut dalam ayat 

merupakan hukum pembuktian dalam kasus zina. Hukum persaksian tersebut  
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harus dalam satu majelis, sama-sama menyaksikan dan memberikan keterangan 

yang sama. Apabila tidak demikian, maka persaksiannya tidak bisa dijadikan 

sebagai alat pembuktian.
40

 Ayat lainnya yaitu ketentuan QS. A-Nūr ayat 13: 

ِئَك ۡ  ِء َفُأْولَى ۡ  تُوْا بِٱلشَُّهَداۡ  يَأ ۡ  ََ  ۡ  َفِإذ ۡ  ءَ ۡ  بَ َعِة ُشَهَداۡ  ِه بَِأرۡ  ُءو َعَليۡ  ََل َجاۡ  لَّو
ِذبُونَ ۡ  نَد ٱللَِّه ُهُم ٱلعِ   (.2 : النور. )كَى

 

“ Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang 

saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan 

saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”. 

(QS. A-Nūr: 13). 

Menurut al-Qurṭubī, ayat ini juga berkenaan dengan hukum qadżf.
41

 

Intinya bahwa, pembuktian dalam kasus zina wajib mendatangkan empat orang 

saksi. Dalam kasus menuduh zina misalnya, seorang penuduh wajib mendatang 

empat saksi dalam membuktikan tuduhannya, jika tidak berhasil maka ia 

dikenakan hukuman qadżf, yaitu diancam dengan hukuman delapan puluh kali 

cambuk sebagaimana maksud QS. al-Nūr ayat 4. Menurut Ahmad Wardi Muslich, 

ulama berijmak tentang kewajiban mendatangkan empat orang saksi sebagai 

bentuk pembuktian kasus zina.
42

 Dalam kitab “Mughnī al-Muḥtāj”, Khaṭīb al-

Syarbīnī menyatakan bahwa ditetapkannya hukuman had zina dengan syarat harus 

ada empat orang saksi.
43
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Alat bukti kedua, yaitu iqrār (pengakuan). Pengakuan atau iqrār  adalah 

alat bukti umum untuk semua bentuk kejahatan. Dalam kasus zina, ulama sepakat 

jika seseorang mengaku berbuat zina, pengakuannya tersebut bisa dijadikan alat 

bukti untuk dikenakan hukuman zina. Dalilnya adalah pengakuan Ma’iz bin Malik 

sebagaimana dituangkan dalam hadits riwayat Abī Dāwud yang telah dikutip 

sebelumnya.  

Ulama justru berbeda pendapat tentang banyaknya pengakuan, apakah 

diwajibkan empat kali pengakuan sebagaimana kasus Ma’izm atau hanya dapat 

sekali pengakuan saja. Menurut mazhab Ḥanafī dan Ḥanbalī, pengakuan harus 

empat kali. Pendapat ini menganalogikan dengan pembuktian saksi empat orang, 

juga sebagaimana kasus Ma’iz. Sementara mazhab Mālikī dan Syāfi’ī memandang 

cukup hanya sekali pengakuan saja tanpa harus di ulang-ulang. Hal ini karena 

pengakuan merupakan satu pemberitahuan, sementara pemberitahuan tidak akan 

bertambah ketika diulang-ulang.
44

  

Alat bukti ketiga yaitu qarīnah (tanda atau indikasi tertentu). Secara 

definitif, qarīnah adalah tanda-tanda yang menunjukkan adanya sesuatu. Ketika 

ditemukan qarīnah maka keberadaannya menunjukkan atas keberadaan sesuatu. 

Misalnya, seandainya ditemukan perempuan hamil maka kehamilan tersebut 

menunjukkan bahwa perempuan tersebut pernah melakukan hubungan badan 

dengan suami atau orang lain. Begitu juga jika ditemukan ada orang yang mabuk, 
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maka menunjukkan orang tersebut menunjukkan telah meminum minuman 

keras.
45

 

Satu sisi, ulama sepakat bahwa qarīnah bileh dijadikan sebagai alat untuk 

membuktikan satu perkara dalam masalah muamalah. Di sisi lain, ulama justru 

beda pendapat menggunakan qarīnah dalam soal perkara ḥudūd. Dalam kasus 

zina, pembuktian dengan qarīnah memang masih menimbulkan perdabatan, hal 

ini berbeda dengan pembuktian dengan empat orang saksi dan pengakuan. 

Artinya, ulama sepakat dalam hal empat orang saksi dan pengakuan, sementara 

dalam soal kedudukan qarīnah masih diperselisihkan. Qarīnah yang dimaksud 

dalam pembuktian zina seperti indikasi dan tanda kehamilan seorang perempuan 

yang tidak bersuami yang diduga kuat bahwa ia telah berzina, kemudian kelahiran 

bayi di bawah usia enam bulan kehamilan. Dua indikasi inilah oleh beberapa 

ulama menjadi pegangan dalam membuktikan seseorang telah melakukan zina. 

Menurut pendapat Ḥanafī dan al-Syāfi’ī, qarīnah tidak pantas dijadikan 

sebagai alat bukti dalam perkara ḥudūd dan qiṣāṣ. Namun dibolehkan dalam 

masalah urusan akad jual beli dan akad-akad lainnya. Jalan untuk menetapkan 

seseorang telah terbukti melakukan zina dalam banyak ayat dan hadits 

mengindikasikan hanya dalam dua perkara saja, yaitu pesaksian dan pengakuan 

saja. Inilah yang menjadi dasar bagi pendapat pertama. Oleh sebab itu, 

menetapkan ḥudūd dengan selain jalan persaksian dan pengakuan berarti 
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menyalahi apa yang ditunjukkan oleh nas-nas syarak. Sementara menurut mazhab 

Mālikī dan Ḥanafī membolehkannya.
46

  

Dasar hukum yang digunakan pendapat kedua ini pada atsar sahabat, yaitu 

pidato Umar bin Khattab yang cukup panjang, diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 

Abdul Azizi bin Abdullah sebagai berikut: 

ثْ ََن َعَلى اللَِّه ِبَا ُهَو َأْهُلُه ُُثَّ َقاَل أَمَّا َفَجَلَس ُعَمُر َعَلى اْلِمْنَِبِ فَ َلمَّا َسَكَت اْلُمَؤذِّنُوَن َقاَم َفأَ 
َعَقَلَها  بَ ْعُد َفِإِنِّ َقاِئل  َلُكْم َمَقاَلًة َقْد قُدَِّر ِل َأْن أَُقوََلَا ََل أَْدرِي َلَعلََّها بَ ْيَ َيَدْي َأَجِلي َفَمنْ 

ُه َوَمْن َخِشَي َأْن ََل يَ ْعِقَلَها َفَل ُأِحلُّ َِلََحٍد َأْن َوَوَعاَها فَ ْلُيَحدِّْث ِِبَا َحْيُث انْ تَ َهْت ِبِه رَاِحَلتُ 
َفَكاَن ِمَّا َيْكِذَب َعَليَّ ِإنَّ اللََّه بَ َعَث ُمَُمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلَْقِّ َوأَنْ َزَل َعَلْيِه اْلِكَتاَب 

َناَها َرَجَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرََجَْنا أَنْ َزَل اللَُّه آيَُة الرَّْجِم فَ َقرَأْنَاَها وَ  َعَقْلَناَها َوَوَعي ْ
 بَ ْعَدُه َفَأْخَشى ِإْن طَاَل ِبالنَّاِس َزَمان  َأْن يَ ُقوَل َقاِئل  َواللَِّه َما َنَُِد آيََة الرَّْجِم ِف ِكَتاِب اللَّهِ 

أَنْ َزََلَا اللَُّه َوالرَّْجُم ِف ِكَتاِب اللَِّه َحقٌّ َعَلى َمْن َزَن ِإَذا ُأْحِصَن ِمْن فَ َيِضلُّوا بِتَ ْرِك َفرِيَضٍة 
  4(.رواه البخاري. )الرَِّجاِل َوالنَِّساِء ِإَذا َقاَمْت اْلبَ ي َِّنُة َأْو َكاَن اْْلََبُل َأْو اَِلْعِتَافُ 

“ Umar duduk diatas minbar. Ketika juru-juru pengumuman telah diam, 
Umar berdiri memanjatkan pujian yang semestinya bagi-NYA, kemudian 

dia berkata; 'Amma ba'du, saya sampaikan maklumat kepada kalian yang 

telah ditakdirkan bagiku untuk menyampaikannya, saya tidak tahu 

mungkin pidato ini adalah menjelang kematianku, maka barangsiapa 

mencermatinya dan memperhatikannya dengan baik-baik, hendaklah ia 

menyampaikannya hingga ke tempat-tempat hewan tunggangannya pergi, 

dan barangsiapa yang khawatir tidak bisa memahaminya, tidak aku 

halalkan kepada seorang pun untuk berdusta kepadaku. Sesungguhnya 

Allah telah mengutus Muhammad Shallallahu 'alaihiwasallam dengan 

membawa kebenaran, dan telah Allah turunkan al Qur`an kepadanya, yang 

di antara yang Allah turunkan adalah ayat rajam sehingga bisa kita baca, 

kita pahami dan kita cermati, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah 

melaksanakan hukum rajam, maka kita pun harus melakukan hukuman 

rajam sepeninggal beliau, aku sedemikian khawatir jika zaman sekian lama 

berlalu bagi manusia, ada seseorang yang berkata; 'Demi Allah, kami tidak 

menemukan ayat rajam dalam kitabullah, kemudian mereka tersesat deng-

an meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, padahal rajam menurut 
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kitabullah adalah hak (benar) bagi orang yang berzina dan ia telah 

menikah baik laki-laki maupun perempuan dan bukti telah jelas, atau 

hamil atau ada pengakuan. (HR. Al-Bukhari). 

 

Berdasarkan hadits tersebut, jelas memberi indikasi hukum bahwa Umar 

bin Khattab mengakui kehamilan (seorang perempuan yang tidak bersuami) 

seperti tertera pada bagian akhir riwayat tersebut sebagai tanda dan bukti jelas 

seseorang telah berbuat zina. Dalil lainnya yaitu Usman bin Affan telah 

menetapkan hukum bagi peminum khamar yang memuntahkan khamar dari 

perutnya, juga bau mulut peminum khamar menjadi indikasi kuat bahwa pelaku 

adalah seorang peminum khamar.
48

 

Berdasarkan uraian tentang pembuktian jarīmah zina di atas, dapat 

diketahui terdapat alat bukti yang disepakati ulama dan ada juga yang masih 

diperselisihkan. Alat bukti yang disepakati adalah pengakuan dan pesaksian. 

Namun dari sisi praktis, pembuktian dengan empat saksi dan pengakusan juga 

masih terdapat beda pendapat, misalnya tentang tata cara praktis dalam persaksian 

dan tata cara praktis dalam pengakuan. Sementara alat bukti yang masih 

diperselisihkan adalah eksistensi dari tanda atau indikasi (qarīnah) seseorang 

telah berbuat zina. 

 

2.4. Perzinaan dalam Qanun Jinayat Aceh 

Melalui otonomi daerah, Aceh adalah salah satu daerah yang telah diberi 

kewanangan untuk mengurus semua persoalan termasuk dalam bidang hukum. 

Salah satu realisasi dari kekhususan tersebut adalah dikeluarkannya beberapa 

bentuk peraturan daerah dalam bentuk qanun Aceh. Di tahun 2014, pemerintah 
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Aceh telah mengesahkan satu produk hukum berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun ini disinyalir adalah bentuk dari penormaan 

syariah dalam bentuk regulasi hukum positif. Salah satu bagian yang diatur dalam 

qanun ini adalah tentang zina. 

Pasal 1 angka 26 Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa zina adalah 

persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau 

lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Rumusan ini 

nyatanya bagian dari rumusan yang dimuat dalam kitab-kitab fikih seperti telah 

disebutkan di awal bab ini. Bagian Kelima Qanun Jinayat Aceh mengatur soal 

zina. Materi hukum zina dalam qanun tersebut secara runtut disebutkan mulai dari 

Pasal 33 hingga Pasal 45. Secara keseluruhan, materi hukum yang dimuat 

meliputi ancaman hukuman bagi pelaku zina, juga tentang tata cara pembuktian-

nya. Masing-masing materi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
49

 

Pasal 33: 

“ Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, 

diancam dengan ‘uqūbāt ḥudūd cambuk 100 (seratus) kali. Ayat (2): 

Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diancam dengan ‘uqūbāt ḥudūd cambuk 100 (seratus) kali dan 

dapat ditambah dengan ‘uqūbāt ta’żīr denda paling banyak 120 (seratus 

dua puluh) gram emas murni atau ‘uqūbāt ta’żīr penjara paling lama 12 

(dua belas) bulan. Ayat (3): Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang 

dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, 

diancam dengan ‘uqūbāt ta’żīr cambuk paling banyak 100 (seratus) kali 

dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau 

penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”. 

 

 Pasal 34: 

“ Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam 

dengan ‘uqūbāt ḥudūd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) 
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dapat ditambah dengan ‘uqūbāt ta’żīr cambuk paling banyak 100 (seratus) 

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

penjara paling lama 100 (seratus) bulan”. 

 

 Pasal 35: 

 

“ Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang 

yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 

‘uqūbāt ta’żīr denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau 

‘uqūbāt ta’żīr penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”. 

  

 Pasal 36: 

 

“ Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan 

Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup”.
50

 

 

Ketentuan pasal-pasal di atas secara umum memiliki kesamaan dengan 

ketentuan dalam fikih jinayat. Namun, Qanun Jinayat Aceh tampak belum 

memuat uqūbāt ḥudūd bagi pelaku zina yang sudah menikah dengan rajam. 

Artinya, Qanun Jinayat Aceh hanya memuat jenis sanksi berupa 100 kali cambuk, 

yang diancamkan bagi pelaku yang sudah menikah maupun yang belum menikah. 

Terkait dengan pembuktian zina, baik pembuktian melalui empat orang 

saksi maupun pembuktian dengan pengakuan di atur dalam beberapa pasal berikut 

ini: 

Pasal 37: 

 

“ Ayat (1): Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau 

Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, 

pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘uqūbāt Zina. 

Ayat (2): Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 

untuk orang yang membuat pengakuan. Ayat (3): Penyidik dan/atau 

penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim”.  

 

Pasal 38: 
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“ Ayat (1): Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut 

umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau 

mencabutnya. Ayat (2): Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, 

hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina. 

Ayat (3): Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, 

hakim menjatuhkan ‘uqūbāt ḥudūd dicambuk 100 (seratus) kali”. 

 

 

 

 

Pasal 39 

 

“ Ayat (1): Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau 

bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan 

perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath). Ayat (2): Pelaku Jarimah 

khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan 

diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya”.
51

 

 

Pasal 40:  

 

“ Ayat (1): Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat 

mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘uqūbāt ḥudūd. 

Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu 

menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu 

menyebutkan tempat dan waktu kejadian. Ayat (3): Permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon. 

Ayat (4): Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut 

umum sekaligus dengan penetapan hari sidang. Ayat (5): Dalam sidang 

yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi 

permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk 

menguatkannya. Ayat (6): Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 

‘uqūbāt ḥudūdcambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa 

penuntut umum untuk melaksanakannya. Ayat (7): Penetapan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap. Ayat (8): 

Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat 

memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘uqūbāt”. 

 

Pasal 41:  
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“ Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir 

pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut 

permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat 

diajukan kembali”. 

 

Pasal 42: 

 

“ Ayat (1): Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat 

terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah 

melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘uqūbāt ḥudūd. Ayat (2): 

Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut. Ayat 

(3): Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa 

pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan. Ayat (4): Penyidik tidak 

perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina. ayat 

(5): Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar’iyah 

Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar 

telah diberikan. Ayat (6): Hakim akan menjatuhkan ‘uqūbāt sebagaimana 

yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah 

diucapkan/disampaikan. Ayat (7): Setelah penetapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon 

untuk pelaksanaan ‘uqūbāt”. 

 

Pasal 43: 

 

“ Ayat (1): Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan 

Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan 

Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut 

untuk diperiksa di persidangan. Ayat (2): Dalam hal orang yang 

disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, 

pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang 

melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi. Ayat (3): Dalam hal 

orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau 

pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, 

pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina. Ayat (4): 

Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) 

orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf”.
52

 

 

Pasal 44: 

 

“ Ayat (1): Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘uqūbāt hingga 

pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. Ayat (2): 

Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat 
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membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari 

bayi yang dilahirkannya. Ayat (3): Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 

(empat) orang saksi”. 

 

Pasal 45: 

 

“ Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan”.
53

 

 

Uraian beberapa pasal di atas juga terdapat kesamaan dengan ketentuan 

dalam fikih jinayat. Artinya, Qanun Jinayat Aceh mengakui dua alat bukti 

perzinaan, yaitu dengan disaksikan empat orang saksi dan dan pengakuan. 

Pembuktian zina tersebut tidak mesti harus kedua-duanya, namun boleh hanya 

menggunakan satu alat bukti saja. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang 

menyebutkan: “Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali 

Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, 

bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah 

melakukannya, kecuali pada Jarimah zina”.
54

 Pasal ini menetapkan dalam 

pembuktian, hakim dilarang menjatuhkan sanksi kepada terdakwa kecuali hakim 

memperoleh keyakinan minimal dua alat bukti kecua dalam kasus zina. Ini 

mengindikansikan bahwa sanksi boleh dijatuhkan kepada pelaku zina apabila 

hanya dibuktikan dengan pengakuan saja, atau hanya dengan empat orang saksi. 

 

2.5. Tujuan Hukum terhadap Larangan Zina dalam Islam 
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Setiap hukum yang berlaku dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari 

adanya tujuan syarak (maqāṣid al-syar’iyyah). Tujuan tersebut ada yang bersifat 

umum ada juga bersifat khusus mengikuti hukum atas suatu perbuatan. Tujuan 

umum (maqāṣid al-‘ām) ditetapkan hukum yaitu untuk menciptakan kemaslahatan 

(maṣlaḥah), kebahagiaan, dan rahmat bagi kehidupan manusia. Dalam kitab: 

“Uṣūl al-Fiqh”, Muḥammad Abū Zahrah menyebutkan bahwa: “datangnya syariat 

Islam sebagai rahmat bagi manusia”.
55

 Demikian juga menurut Abd al-Wahhab 

al-Khallāf, bahwa tujuan umum syāri’ (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu 

untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini”.
56

 Hal ini 

menandakan bahwa semua hukum, baik ketentuan hukum perkawinan, muamalah, 

siyasah, maupun jinayah memiliki tujuan umum untuk kemaslahatan dan rahmat 

bagi kehidupan manusia sebagai objek pembebanan hukum, termasuk di dalam 

konteks ini tujuan larangan dan penghukuman bagi pelaku zina. 

Hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam juga memiliki tujuan-tujuan 

khusus sesuai dengan bentuk hukum yang ditetapkan. Khusus tujuan penghu-

kuman dalam konteks jarīmah menurut teori maqāṣid al-syar’iyyah, harus dilihat 

berdasarkan hukuman atas suatu perbuatan kejahatan itu sendiri. Misalnya, hukum 

potong tangan bagi pencuri bertujuan agar terjaganya harta, hukuman bagi 

peminum-minuman keras bertujuan agar terjaganya akal, penghukuman bagi 

pelaku zina bertujuan agar terjaganya nasab, serta tujuan penghukuman bagi 

                                                 
55

Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 364. 
56

‘Abd al-Wahhāb al-Khallāf, “Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-

Islāmiyyah, 1947), hlm. 198. Ibn ‘Āsyūr juga menyatakan bahwa pembuat hukum (syāri’) dalam 

membuat hukum ada sebabnya, yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan. Lihat Syaikh Muḥammad 

al-Ḥabīb al-Khaujah, Maqāṣid al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah li Syaikh al-Islām Muḥammad al-Ṭāhir 

ibn ‘Āsyūr, juz 3, (Qatar: Amīr Daulah, 2004), hlm. 36. 



49 

 

pelaku murtad adalah untuk menjaga agama. Dalam teori Ushul Fiqh, semua 

tujuan tersebut masuk dalam lima tujuan hukum (maqāṣid al-khamsah), semuanya 

terangkum dalam konsep ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ 

al-māl. Tokoh ulama yang concent dalam menelaah tujuan penetapan hukum 

Islam salah satunya Abū Isḥāq al-Syāṭibī yang pendapatnya dituangkan dalam 

kitab “al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah”. 

Menurut Abū Isḥāq al-Syāṭibī, pembebanan hukum syariat dikembalikan 

kepada penjagaan atas tujuan-tujuannya. Tujuan yang dimaksud dibagi ke dalam 

tiga bentuk, yaitu ḍarūriyyah (tujuan yang bersifat pokok/primer), ḥājiyyah 

(sekunder), dan taḥsīniyyah (tersier).
57

 Ketiga tujuan hukum tersebut kembali 

pada konsep kemaslahatan sebagaimana tujuan umum sebelumnya.  

Secara khusus, lima tujuan tersebut dirinci oleh Amran Suadi sebagai 

berikut:
58

 

1. Memelihara agama (ḥifẓ al-dīn). Dalam konteks ini, agama merupakan 

unsur penting dalam kehidupan. Untuk itu, agama wajib dipelihara salah 

satunya ada ketentuan hukum pidana Islam tentang jarīmah riddah, 

jarīmah pelecehan agama, penyesatan agama dan sejenisnya dengan 

ancaman sanksi pidana yang sangat berat. 
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2. Memelihara jiwa (ḥifẓ al-nafs). Dalam konteks ini, jiwa merupakan 

sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi hak bagi setiap manusia 

untuk tetap hidup. Oleh sebab itu, ada aturan hukum mengenai kisas, yaitu 

hukuman yang setimpal atas perbuatan yang serupa. 

3. Memelihara akal (ḥifẓ al-‘aql). Dalam konteks ini, akal merupakan bagian 

penting dalam kehidupan manusia. Penjagaan atas kesehatan akal menjadi 

prioritas dalam Islam. Oleh sebab itu, terdapat ketentuan pidana bagi orang 

yang meminum-minuman keras atau narkoba. Mengkonsumsinya dipan-

dang sebagai jalan rusaknya kesehatan akal. 

4. Memelihara keturunan (ḥifẓ al-nasl). Hal primer keempat bagi kehidupan 

manusia adalah kesucian keturunan manusia. Pandangan demikian 

mengingat bahwa kesucian keturunan merupakan salah satu hal yang 

menunjukkan tingginya derajat manusia. oleh sebab itu, segala bentuk 

tindakan yang dapat mencederai kesucian tersebut tidak diperkenankan. 

Bahkan, dalam kedaan tertentu terdapat hukuman yang dibebankan syarak 

atas pelaku yang berusaha mencederai kesucian tersebut. Menyadari 

urgensi kesucian keturunan tersebut, maka hukum pidana Islam menen-

tukan larangan berbuat zina, dan pelakunya dihukum dengan ketentuan 

tertentu. 

5. Memelihara harta (ḥifẓ al-māl). Hal primer yang kelima adalah terpelihara-

nya masalah harta atau hak milik. Harta adalah bagian pokok bagi 

kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi hajat hidup agar 

hidup menjadi tenang, dan ada motivasi dengan tetap melakukan pekerjaan 
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menghasilkan harta yang halal demi mempertahankan eksistensi hidup. 

Melihat urgensi ini, maka Islam melarang adanya tindakan merusak harta 

dan mengambilnya dari harta orang lain. Dalam konteks ini, hukum pidana 

menentukan adanya hukuman bagi pelaku pencurian.
59

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum pidana 

menempatkan semua bentuk hukuman yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, 

baik dalam bentuk zina, pencurian, dan bentuk jarīmah lainnya tidak dapat 

dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri. Intinya, semua bentuk pembebanan 

hukuman mengacu pada satu konsep dasar, yaitu kemaslahatan dan rahmat bagi 

hidup manusia. Dalam konteks larangan zina, hal ini bertujuan agar nasab 

seseorang terjaga. Larangan zina akan menutup kemungkinan dilakukannya 

praktik zina itu sendiri, yang berakibat pada tercemarnya nasab. Oleh sebab itu, 

Islam melarang zina dengan tujuan agar nasab seseorang dapat dijaga. 
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BAB III 

ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-SYĀFI’Ī TENTANG 

PENYATUAN HUKUMAN DERA DAN PENGASINGAN  

BAGI PELAKU ZINA 

3.1. Biografi Imām al-Syāfi’ī 

Imām al-Syāfi’ī merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, 

masyhur dikenal di berbagai belahan dunia dengan perantara kejeniusan dan 

keluasan pengetahuan ke-Islamannya. Beliau dikenal dengan sebutan Imām al-

Syāfi’ī. Nasab beliau ada yang menyebutkan hingga ‘Abd Manāf, ada juga yang 

menyebutkan hingga ke Nabi Ibrāhīm as. Ibrāhīm al-Salmānī meneyebutkan 

secara langkap nama dan nasab Imām al-Syāfi’ī hingga ke Nabi Ibrāhīm as, yaitu 

Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Uṡmān bin Syāfi’ Ibn al-

Sā’ib bin ‘Ubaidillāh bin ‘Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin ‘Abd Manāf 

Ibn Quṣay bin Kilāb bin Murrah bin Ka’ab bin Law’ī bin Ghālib bin Fahr bin 

Mālik Ibn al-Naḍr bin Kinānah bin Khuzaimah bin Madrakah bin Ilyās bin Muḍar 

bin Nazār bin Ma’ad bin ‘Adnān bin Ad bin Udadi bin Hamaisa’ bin Yaskhab bin 

Bait bin Salāmān bin Ḥaml bin Qaidār bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Khalīluraḥmān.
1
  

Selain itu, ada juga yang menyebutkan hanya sampai ke ‘Abd Manāf,
2
 dan 

ada juga hingga Syāfi’.
3
 Perbedaan mengenai nasab Imām al-Syāfi’ī pada 

dasarnya tidak memiliki signifikansi yang serius. Namun, barangkali keterikatan 

nasab beliau hingga pada kakek buyut Rasulullah saw., mencerminkan betapa 

                                                 
1
Yaḥyā bin Ibrāhīm al-Salmānī, Kitāb Manāzil al-A’immah al-Arba’ah: Abī Ḥanīfah wa 

Mālik wa al-Syāfi’ī wa Aḥmad, (Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422), hlm. 198 
2
Lihat juga Ali Masrur dalam Abu Ahmad Najieh, Fikih Mazhab Syafi’i, Cet. 2, 

(Bandung: Marja, 2018), hlm. 30. 
3
Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī, (Terj: Muhammad 

Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv. 
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keilmuan dan kekuatan ibadah dan akhlak beliau merupakan turunan dan mengalir 

darah nasab bersama Rasulullah saw. 

Imām al-Syāfi’ī merupakan pencetus atau pelopor mazhab dan aliran 

Syāfi’iyyah. Ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada mazhab al-Syāfi’ī 

maksudnya adalah kepada Imām al-Syāfi’ī, sebab dialah yang yeng mempelo-

porinya. Mazhab al-Syāfi’ī dalam konteks ini berkembang dalam bidang fikih, 

artinya ide-ide yang menonjol dari beliau selalu dikaitkan dengan argumen fikih. 

Dalam keadaan bersamaan beliau juga terkenal sebagai ulama yang paham dan 

cermat dalam bidang tafsir (ulama tafsir), juga hadits (ulama hadits), juga 

termasuk ulama sufi dengan tidak meniadakan kekenta;an keilmuan di bidang 

fikih atau hukum Islam. 

Dalam literatur yang bicara soal profil beliau, Imām al-Syāfi’ī disebutkan 

lahir di Ghaza (al-Ghazah), Palestina, pada tahun 150 H atau bertepatan dengan 

tahun 767 M. Muḥammad Abū Zahrah menyebutkan kelahiran Imām al-Syāfi’ī 

bertepatan dengan tahun di mana Imām Abī Hanīfah meninggal dunia.
4
 Hal ini 

menunjukkan hilangnya ilmu dari satu jalan dengan meninggalnya Imām Abī 

Hanīfah dan lahir kembali ilmu dari jalur lain dengan kelahiran Imām al-Syāfi’ī. 

Selepas kelahirannya, Imām al-Syāfi’ī di bawa ke Mekkah dan tumbuh 

besar di sana. Di Mekkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih 

dari Muslim al-Zanji dan lain-lain. Sementara awal ia menerima hadits dari 

ayahnya, kemudian Muḥammad bin Alī, Imām Mālik, dan ulama Mekkah 

terkemuka lainnya. Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemarannya 

                                                 
4
Muḥammad Abū Zahrah, al-Syāfi’ī: Ḥayātih wa ‘Iṣruh Arā’uh wa Fiqhuh, (Bairut: Dār 

al-Fikr al-‘Arabī, 1978), hlm. 14. 
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menuntut ilmu dan memulai perjalan ke berbagai negeri Islam, dan ia dikenal 

dengan nāṣir al-sunnah “pembela sunnah”. 

Perjalan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah. Setelah 

itu, karena di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Ḥanafī, ia pergi ka Irak dan 

memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Dalam konteks ini, Imām al-Syāfi’ī 

perenah berkata kepada Imām Mālik sewaktu di Madinah, “Saya ingin pergi ke 

Irak untuk menambah ilmu”. Setelah di Irak, Imām al-Syāfi’ī kemudian 

melakukan perjalan ke negeri Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke 

Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Mekkah, perjalaan ke Baghdad, dan 

terakhir ke Mesir. Di mesir kemudian beliau menggal dunia dan dimakamkan di 

sana.
5
 Ia meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya Imām 

al-Syāfi’ī merupakan tepat pada masa Daulah Abbasyiah.
6
 Perjalanan keilmuan ke 

beberapa wilayah tersebut memang tidak dapat disebutkan secara rinci, namun 

i’tibar yang dapat diambil bahwa Imām al-Syāfi’ī adalah sosok ulama yang gigih, 

haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap Islam dan ajarannya. 

Sebagai ulama besar, Imām al-Syāfi’ī berhasil membuat kombinasi dua 

aliran ilmu sekaligus. Imām al-Syāfi’ī menuntut ilmu dari ulama kalangan Hijaz 

yang dikenal dengan ahl al-ḥadīṡ, ia juga menggali ilmu dari ulama Irak yang 

dikenal dengan ahl al-ra’yi. Dengan demikian, Imām al-Syāfi’ī merupakan 

seorang ulama dengan pemahaman dua sisi aliran keilmuan yang berbeda secara 

sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu 

                                                 
5
Mengenai tahap perjelanan keilmuan Imām al-Syāfi’ī telah diulas secara gamlang dan 

runtut oleh Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, Fikih..., hlm. 30-38. 
6
Yūsuf Umar al-Qawāsimī, al-Madkhal ilā Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī, (Yordania: Dār al-

Nafā’is, 2003), hlm. 25. 
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yang berkembang waktu itu antara ahl al-ḥadīṡ dan ahl al-ra’yi.
7
 Pendapat Imām 

al-Syāfi’ī banyak tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti 

Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat Imām al-Syāfi’ī 

berkembang dalam dua pendapat, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat qaul 

qadim maksudnya pendapat terdahulu dan pertama dikeluarkan Imām al-Syāfi’ī 

berkembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara qaul jadid merupakan 

pendapat kedua dan berkembang sewaktu di Mesir.
8
 Terhadap kenyataan 

kombinasi ilmu yang ia geluti, Maulana Muhammad Ali menyatakan Imām al-

Syāfi’ī lebih unggul dibandingkan dengan ulama lain semasanya bahkan pendahu-

lunya.
9
 

Bukti dari kebesaran ketokohan Imām al-Syāfi’ī juga tidak terlepas dari 

guru yang mengajarinya secara langsung. Paling tidak, terdapat lima guru beliau 

yang terkenal, yaitu: 

a. Muḥammad bin Alī. 

b. Abd al-Azīz bin al-Majisyun. 

c. Imām Mālik bin Anas. 

d. Ismā’īl bin Ja’far. 

e. Ibrāhīm bin Yaḥyā. 

Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan 

masyhur dikenal namanya hingga saat ini. Tidak jarang dari murid-murid beliau 

membukukan kembali pendapat Imām al-Syāfi’ī dalam literatur fikih. Di antara 

                                                 
7
Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi dan 

Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1. 
8
Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Fiqh..., hlm. 2. 

9
Lihat juga dalam, Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, (Terj: R. Kaelan dan 

M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 101. 
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murid-murid beliau yang meriwayatkan pendapat Imām al-Syāfi’ī jalur qaul 

qadim yaitu  

a. Aḥmad bin Ḥanbal, w. 240 H. 

b. Ḥasan bin Ibrāhīm, w. 260 H. 

c. Abū Ṡūr, w. 240 H. 

d. Ḥusain bin Alī, w. 240 H. 

e. Ibn Zubair al-Humaidī, w. 219 H.  

Adapun murid beliau yang meriwayatkan qaul jadid adalah  

a. Ibn Yaḥyā al-Buwaiṭī, w. 231 H. 

b. Ibn Yaḥyā al-Muzānī, w. 264 H. 

c. Ibn Sulaimān al-Murādī, w. 270 H.
10 

Selain bukti keberadaan guru dan murid di atas, kebeasaran ketokohan dan 

keilmuan Imām al-Syāfi’ī juga dibuktikan dari beberapa karya beliau yang 

fenomenal, dikaji dan diambil riwayatnya hingga saat ini. Paling tidak, terdapat 

empat karya klasik beliau yaitu: 

a. Kitab: al-Risālah. 

b. Kitab: al-Umm.  

c. Kitab: al-‘Amali.  

d. Kitab: al-‘Imla’  

Empat kitab tersebut merupakan kitab yang secara langsung ditulis Imām 

al-Syāfi’ī, sementara kitab lainnya sebagai kumpulan dari riwayat beliau cukup 

banyak, dan dibubuhkan Imām al-Syāfi’ī sebagai pengarangnya, misalnya kitab: 

                                                 
10

Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, Fikih..., hlm. 30-38: Lihat juga, Yūsuf Umar al-

Qawāsimī, al-Madkhal..., hlm. 27. 
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“Tafīr al-Imām al-Syāfi’ī”, “Musnad al-Imām al-Syāfi’ī”, “al-Sunan”, dan kitab-

kitab lain. Di samping kitab tersebut, juga ditemukan kitab-kitab standar yang 

dapat menjadi rujukan pendapat mazhab al-Syāfi’ī. Kitab-kitab standar yang 

dimaksud di antaranya adalah: 

a. Kitab: “al-Muhażżab” karya al-Syīrazī. 

b. Kitab: “Majmū’ Syarḥ al-Muhażżab” karya Syarf al-Nawawī. 

c. Kitab: “Mughnī al-Muḥtāj” karya Khaṭīb al-Syarbīnī. 

d. Kitab: “Nihāyah al-Muḥtāj” karya al-Ramlī. 

e. Kitab: “Tuḥfah al-Muḥtāj” karya al-Haitāmī. 

f. Kitab: “al-Ḥawī al-Kabīr” karya Ḥabīb al-Māwardī. 

g. Kitab: “Nihāyah al-Muṭallib” karya al-Juwainī. 

h. Kitab: “al-Tahżīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī” karya al-Baghawī. 

i. Kitab: “al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī” karya al-Rāfi’ī. 

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan 

pendapat fikih dalam mazhab al-Syāfi’ī. Sehubungan dengan itu, pemaparan 

pendapat Imām al-Syāfi’ī tentang penyatuan hukuman dera dan pengasingan bagi 

pelaku zina, secara khusus akan dirujuk dari kitab “al-Umm”, “al-Risālah”, “Tafīr 

al-Imām al-Syāfi’ī”, “Musnad al-Imām al-Syāfi’ī”, “al-Sunan” sebagai sumber 

pokok. Selain itu, juga akan dirujuk dalam kitab-kitab standar mazhab al-Syāfi’ī 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, teknik penulisannya 

akan dikemukakan telebih dahulu pendapat al-Syāfi’ī secara langsung dalam 

kitab-kitab pokok yang telah disebutkan, kemudian dikemukakan juga sumber 

tambahan lainnya yang relevan khususnya literatur standar mazhab al-Syāfi’ī 
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yang memberi sumber informasi tentang penyatuan hukuman dera dan 

pengasingan bagi pelaku zina. 

 

3.2. Makna Zina Menurut Imām al-Syāfi’ī 

Memulai pendapat tentang penyatuan hukuman dera dan pengasingan bagi 

pelaku zina, penting diketahui makna zina menurut Imām al-Syāfi’ī. Persoalan ini 

dipandang penting mengingat hukuman zina berupa dera seratus kali dan 

pengasingan selama satu tahun baru dapat dijatuhkan ketika unsur-unsur yang 

membatasi zina terpenuhi. Untuk itu, sebagai pemahaman awal atas fokus yang 

dikaji, penting dikemukakan rumusan pengertian zina. Dalam konteks ini, literatur 

yang secara langsung ditulis Imām al-Syāfi’ī, seperti “al-Umm” dan “al-Risālah”, 

memang tidak membuat rumusan definisi zina. Namun, batasan pengertian zina 

ditemukan dalam kitab standar dalam mazhab al-Syāfi’ī. Di antaranya dalam: 

“Mughnī al-Muḥtāj”, karya al-Syarbīnī merupakan kitab yang dipandang cukup 

representatif dalam mazhab al-Syāfi’ī, menyebutkan zina adalah: 

 .  .جييب احلد الزنا هو إيالج الذكر بفرج حمرم لعينه خال من الشبهة مشتهى
 

“ Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena 

zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat”. 

Mengacu pada rumusan di atas, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan 

dikatakan zina apabila perbuatan itu berupa pemasukan zakar, yaitu alat kelamin 

                                                 
11

Khaṭīb al-Syarbīnī, Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāẓ al-Minhāj, Juz 5, 

(Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 442: Juga ditemukan dalam kitab Nihāyah al-

Muḥtāj, karya al-Ramlī yang notabene sebagai syarḥ (penjalasan) kitab Mughnī al-Muḥtāj 

tersebut. Lihat, Syihāb al-Dīn al-Ramlī, Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj, Juz 7, (Bairut: 

Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 422-423: Pengertian tersebut juga diulas oleh: Wahbah 

Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī, Juz 5, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), 

hlm. 147. 
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laki-laki ke dalam farj, berupa kelamin perempuan. Istilah “ جُ   pada pengertian ”إِْيَلا

di atas mengandung makna adanya unsur kesengajaan di antara kedua pelaku. Al-

Ramlī menyatakan lafaz “ جُ  “ tersebut bermakna ”إِْيَلا الُا  .”yaitu “memasukkan ,”إِْدخا

Sementara makna “ ْكرُا  berarti kemaluan laki-laki tepatnya pada bagian ujung ”الذَّ

kemaluan “ فاةُ  شا  ,secara keseluruhan. Atas dasar itu, bagi yang sudah menikah ”حا

masukknya semua “ فاةُ  شا لُْ“ atau ”فاْرجُِ“ ke dalam ”حا  dipandang sebagai batasan ”ق ب 

wajib mandi, sementara dalam kasus zina sebagai batasan untuk dapat dikenakan 

hukuman ḥad.
12

 Menurut al-Zuḥailī, makna tersebut mengandung arti tindakan 

memasu-kan “ فاةُ  شا  atau sebagian dari alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin ”حا

perempuan.
13

  

Dari uraian ini, zina tidak akan terjadi jia tidak diiringi dengan 

kesengajaan dan kemaun, juga dimengerti bahwa perbuatan hubungan senggama 

juga tidak dapat disebut zina jika kedua subjek atau pelakunya terdiri dari orang 

yang sama jenis (homoseks). Barangkali, dengan beberapa batasan rumusan di 

atas, timbul satu pemahaman bahwa tidak dapat dijatuhkan hukuman ḥad bagi 

pelaku yang masih diragukan kepastian keadaan hubungan senggama. Oleh sebab 

itu, kepastian batasan tersebut menjadi kunci seseorang dapat dinyatakan pelaku 

zina dan dapat dikenakan hukuman ḥad. 

Rumusan tersebut juga menggunakan istilah “ُالشبهة ُمن ُخال ُلعينه  ”محرم

mengandung arti hubungan senggama dalam zina diharamkan karena zatnya. 

Keharaman tersebut tidak sama seperti haramnya hubungan senggama antara 

suami dan isteri pada bulan Ramadhan, sedang haid, dalam haji atau umrah. 

                                                 
12

Syihāb al-Dīn al-Ramlī, Nihāyah..., hlm. 422. 
13

Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Mu’tamad..., hlm. 147. 
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Selain itu, hubungan syubhat juga tidak disebut sebagai zina. Syubhat dalam 

senggama ada tiga macam. Pertama, senggama syubhat yang dilakukansuami dan 

isteri pada waktu haid, atau pada saat puasa. Kedua, syubhat pada perbuatan, yaitu 

seorang laki-laki yang telah menikah melakukan senggama dengan perempuan 

lain yang ia dua sebagai isterinya. Ketiga, syubhat dalam pernikahan, seperti 

hubungan senggama orang yang menikah tetapi pernikahannya tanpa wali, atau 

tanpa saksi.
14

 Dengan demikian, semua senggama yang masuk dalam tiga jenis 

syubhat tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman ḥad. 

Berdasarkan makna di atas, maka zina yang dapat dijatuhkan hukuman 

dera seratus kali dan pengasingan berupa hubungan senggama yang secara jelas 

diketahui masukknya “ فاةُ  شا لُْ“ atau ”فاْرجُِ“ laki-laki ke dalam ”حا  perempuan tanpa ”ق ب 

ada keraguan syubhat di dalamnya, baik syubhat karena hubungan suami isteri 

pada waktu-waktu yang dilarang, hubungan laki-laki yang beristeri dengan wanita 

lain yang dipandang sebagai isterinya, atau hubungan suami dengan isteri dari 

pernikahan tanpa wali atau tanpa saksi. 

 

3.3. Pendapat Imām al-Syāfi’ī tentang Penyatuan Hukuman Dera dan 

Pengasingan Bagi Pelaku Zina 

 

Persepktif ulama tentang jenis hukuman pelaku zina masih diperoleh beda 

pendapat di antara ulama, dan masalah ini telah disinggung secara rinci dalam bab 

dua sebelumnya. Dalam konteks ini, difokuskan pada pendapat Imām al-Syāfi’ī 

tentang hukuman zina. Secara umum, hukuman zina dibagi ke dalam tiga bentuk, 

yaitu rajam, dera atau cambuk, dan diasingkan. Hukuman rajam dijatuhkan 

                                                 
14

Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Mu’tamad..., hlm. 154-155. 
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kepada pelaku yang sudah menikah. Sementara hukuman dera atau cambuk 

ditetapkan bagi pelaku yang belum menikah. Imām al-Syāfi’ī berpendapat ada dua 

bentuk hukuman pelaku zina belum menikah, yaitu hukuman cambuk atau dera 

dan pengasingan. Dalam kitab “al-Risālah”, Imām al-Syāfi’ī menyebutkan hal ini 

secara gamblang: 

وإن كانا ممن . فثبت جلد مائة والنفى على البكرين الزانيني والرجم على الثيبني الزانيني: قال
 أريدا باجللد فقد نسخ عنهما اجللد مع الرجم وإن مل يكونا أريدا باجللد و أريد به البكران

 .  .فهما خمالفان للثيبني
 

“ Imām al-Syāfi’ī mengatakan: Telah ditetapkan bahwa hukuman cambuk 

seratus kali dan pengasingan diberlakukan bagi pezina yang berstatus 

lajang. Sedangkan hukuman rajam bagi pezina yang telah menikah. Imām 

al-Syāfi’ī mengatakan: Apabila kedua pezina dihukum cambuk, maka 

rajam sekaligus cambuk telah dihapuskan bagi mereka. Apabila keduanya 

dihukum cambuk, mereka tentu masih berstatus lajang, hukuman yang 

berstatus lajang tentu berbeda dari orang yang bertatus  menikah”. 

 

Kutipan di atas paling tidak memberi satu informasi bahwa sanksi pelaku 

zina yang belum menikah berupa gabungan antara dera atau cambuk dan 

pengasingan merupakan pilihan hukum yang diambil Imām al-Syāfi’ī. Dalam 

konteks ini, hukuman tersebut secara penuh dijatuhkan kepada pelaku yang belum 

menikah, dan berstatus merdeka. Apabila pelaku berstatus budak, maka hukuman-

nya setengah dari orang mereka. Pembedaan hukuman orang merdeka dan budak 

hanya berlaku dalam hukuman cembuk saja, bukan hukuman rajam. Hal ini juga 

telah dikemukakam Imām al-Syāfi’ī secara tegas dalam kitab yang sama: 

                                                 
15

Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, al-Risālah, (Taḥqīq: Aḥmad Muḥammad Syākir), 

(Mesir: al-Bāb al-Halabī, 2005), hlm. 250. 
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... ومل يكن بني األحرار ىف الزنا فرق إال باإلحصان بالنكاح وخالف اإلحصان به: قال
فلما رمجا رسول اهلل الثيب من . ة األحرار دون اإلماءفدل القرأن على أنه إمنا أريد جبلد املائ

 .  .احلران البكران: دلت سنة رسول اهلل على أن املراد جبلد املائة من الزناة: الزناة ومل جيلده
 

“ Imām al-Syāfi’ī mengatakan: yang membedakan hukuman bagi orang 

merdeka yang melakukan zina hanyalah status pernikahannya, apakah 

pelakunya sudah menikah atau belum”... “Alquran menunjukkan bahwa 

yang dimaksud dengan hukuman seratus cambuk adalah untuk orang-

orang merdeka, bukan para budak perempuan. Namun, ketika Rasulullah 

saw., merajam duda atau janda yang berzina dan tidak mencambuknya, 

sunnah Rasulullah saw., tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud 

dengan cambukan seratus kali hanya diperuntukkan bagi pezina merdeka 

yang masih bujang atau gadis”. 

 

Imām al-Syāfi’ī dalam kutipan pendapatnya di atas pada dasarnya hendak 

memberi penjelasan adanya pembedaan hukuman antara orang merdeka dan 

berstatus budak. Yang membedakan hanya pada budak yang belum menikah. Oleh 

sebab itu, bagi budak yang telah menikah dan melakukan zina, maka hukumannya 

sama seperti pelaku zina merdeka yang sudah menikah, yaitu dirajam. Sementara 

bagi budak yang belum pernah menikah, maka hukumannya setengah dari orang 

merdeka yang belum menikah. Hal ini barangkali didukung oleh adanya dalil-dalil 

yang rinci tentang pembedaan tersebut. Salah satunya secara eksplisit disebutkan 

dalam QS. al-Nisā’ ayat 25, yang maknanya lebih kurang sebagai berikut: 

“ Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup 

perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh 

mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. 

Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian 

yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan 

berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-

wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang 
mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah 

                                                 
16

Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, al-Risālah..., hlm. 67: Kutipan di atas merupakan 

komentar Imām al-Syāfi’ī terhadap ketentuan QS. al-Nūr ayat 2 tentang hukuman zina seratus kali 

cambuk, QS. al-Nisā’ ayat 25 tentang hukuman budak setengah dari orang merdeka. 
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menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang 

keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-

wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah 

bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari 

perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 

Selain syarat di atas, pelaku zina hanya dapat dihukum ketika telah baligh 

dan berakal. Dalam keterangannya, ada dua kriteria syarat bagi pelaku tindak 

pidana ḥudūd, yaitu laki-laki yang telah mimpi atau perempuan telah haid, antara 

keduanya telah sampai pada umur 15 tahun. Dalam kitab “al-Umm”, Imām al-

Syāfi’ī menyebutkan: “ُيحتلم ُلم ُوإن ُسنة ُعشرة ُخمسة ُاستكمل ُمن ُعلى ُالحدود .”تقام
17

 Artinya: 

“Ḥudūd ditegakkan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia 

belum bermimpi senggama”.
18

 Umur 15 tahun dalam konteks ini merupakan 

batasan minimal bagi laki-laki dan permepuan yang belum mengalami mimpi dan 

haid. Namun, bagi laki-laki dan permepuan telah baligh ditandai dengan mimpi 

dan haid, meskipun ia belum berumur 15 tahun, ia tetap dijatuhkan hukuman had 

zina. 

                                                 
17

Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, al-Umm, Juz 7, (Taḥqīq: Rifa’at Faizī Abd Muṭallib), 

(Mekkah: Dār al-Wafā’, 2001), hlm. 333. 
18

Dalil yang ia gunakan dengan timbangan 15 tahun mengacu pada Ibn Umar:  ثَِني ابُْن َحدَّ
ُ َعلَيْهي َوسَ  ي َصَّلَّ اَّللَّ نَّ رَُسوَل اَّللَّ

َ
ُ َعنُْهَما أ َ اَّللَّ ةَ َسَنًة فَلَْم ُُييْزِني ُثمَّ َعَرَضِني يَوَْم اْْلَنَْدقي ُعَمَر َرِضي ْرَبَع َعْْشَ

َ
ُحٍد َوُهَو ابُْن أ

ُ
لََّم َعَرَضُه يَوَْم أ

ْمُت لََعَ ُعَمَر بْني َعبْدي الَْعزييزي َوُهَو َخلييفَ  َجاَزِني قَاَل نَافيٌع َفَقدي
َ
ةَ َسَنًة فَأ نَا ابُْن ََخَْس َعْْشَ

َ
ثْ َوأ دٌّ َبْْيَ ٌة فََحدَّ يَث َفَقاَل إينَّ َهَذا َْلَ ُتُه َهَذا اْْلَدي

ةَ  يَمْن بَلََغ ََخَْس َعْْشَ ْن َيْفريُضوا ل
َ
ي أ اِلي غيريي َوالَْكبيريي َوَكَتَب إيََل ُعمَّ  Artinya: “Telah menceritakan kapadaku Ibn .الصَّ

Umar ra, bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah saw untuk ikut dalam perang 

Uhud, saat itu umurnya masih 14 tahun namun Beliau tidak mengizinkannya. Kemudian ia 

menawarkan lagi pada perang Khandaq saat itu usiaku 15 tahun dan Beliau mengijinkanku. Nafi’ 

berkata; Aku menemui Umar bin Abdul aziz saat itu dia adalah khalifah lalu aku menceritakan 

hadits ini, dia berkata: Ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa. Maka kemudian dia 

menetapkan pegawainya untuk mewajibkan kepada siapa saja yang telah berusia 15 tahun”. (HR. 

Bukhārī). Lihat, Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah 

Linnasyr, 1998), hlm. 507: Mengomentari riwayat tersebut, Ibn Ḥajar menyebutkan hadits di atas 

sebagai dalil hukum seseorang talah dipandang baligh bagi yang belum mimpi, dan umur 15 tahun 

sebagai batasan seseorang wajib beribadah dan ditegakkannya ḥudūd. Lihat, Ibn Ḥajar al-

‘Asqalānī, Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 6, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 542: 

Riwayat tersebut juga dimuat dalam “al-Umm”. Lihat, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, al-Umm..., 

hlm. 331. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa laki-laki dan 

perempuan yang sudah baligh, hukumnya sama bagi orang yang belum baligh 

sementara umurnya telah menginjak usia 15 tahun. Barangkali, batasan umur 

tersebut ditetapkan karena sistem reproduksi dan psikologis semua orang berbeda-

beda antara satu dengan lain. Ada sebagian orang yang telah mimpi dan haid 

dalam umur kurang dari 15 tahun, sementara yang lainnya justru lebih dari 15 

tahun. Dalam kondisi belum mencapai umur 15 tahun, pertimbangan yang di 

ambil adalah usia balighnya, bukan batasan umur. Namun bagi orang yang belum 

baligh secara reproduksi tetapi umurnya sudah mencapai 15 tahun, maka 

timbangannya adalah umur, bukan baligh. Pengaruh reproduksi dan psikologis 

inilah barangkali menjadi poin inti Imām al-Syāfi’ī dalam menetapkan layak 

tidaknya seseorang dikenakan hukuman ḥad zina. 

Keseluruhan uraian sub bab tersebut di atas dapat diulas kembali bahwa 

Imām al-Syāfi’ī memandang hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah 

yaitu dera seratur kali dan diasingkan selama satu tahun. Pelaku berstatus budak 

yang berzina dan belum menikah hukumannya setengah dari hukuman pelaku zina 

yang merdeka dan belum menikah. Adapun syarat penjatuhan hukuman dera dan 

pengasingan adalah pelaku telah dipandang baligh, yaitu bagi laki-laki telah 

mimpin jimak, sementara bagi perempuan telah mengalami haid, atau bagi laki-

laki dan perempuan yang belum mimpi dan haid tetapi umurnya telah mencapai 

usia 15 tahun. 
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3.4. Dalil dan Metode Istinbāṭ Imām al-Syāfi’ī 

Perspektif ulama dalam berbagai pendapat fikih tentu digali dari dalil 

syariah yang umum dan rinci.
19

 Termasuk pendapat Imām al-Syāfi’ī tersebut di 

atas pada dasarnya tidak hadir begitu saja tanpa ada dalil yang melatarinya. 

Sebelumnya juga telah dikemukakan bahwa hukumam dera dan pengasingan 

tersebut merupakan pilihak hukum yang dimabil oleh Imām al-Syāfi’ī. Artinya, 

ketentuan dalil dera dan pengasingan sebelumnya telah ada dalam nash syara’, 

yang terhimpun dalam Alquran dan Hadits. Terkait dengan itu, dalil inti yang 

digunakan Imām al-Syāfi’ī tentang hukuman dera bagi pelaku zina belum 

menikah mengacu pada ketentuan QS. al-Nūr ayat 2: 

 َفة  ۡ  رَأ ِِبَِما ُكمۡ  ُخذۡ  تَأ َواَل  ۡ  َدةۡ  َجل ِماَْئةَ  ُُهَاۡ  مِّنِلُدوْا ُكلَّ وََِٰحد ۡ  ٱلزَّانَِيُة َوٱلزَّاِن َفٱج
 ۡ  َهدۡ  َيشۡ  َول ۡ  ِخرِ ۡ  أۡ  ٱل مِ ۡ  َيوۡ  َوٱل بِٱللَّهِ  ِمُنونَ ۡ  تُؤ ۡ  ُكنُتم ِإن ٱللَّهِ  ِدينِ  ِف 

 (.2: النور. )ِمِننيَ ۡ  ُمؤۡ  ٱل مِّنَ  ئَِفة  ۡ  طَا َعَذابَ ُهَما

“ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 

seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman”. (QS. al-Nūr: 2). 

Ayat ini menurut Imām al-Syāfi’ī sebagai dalil hukuman ḥad bagi pezina. 

Ia juga menegaskan para ulama dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat 

                                                 
19

Ahmed al-Dawoody menyatakan istilah syariah didefinisikan sebagai serangkaian 

hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya. Jadi syariah terbatas hanya hukum 

yang termaktub dalam Alquran dan sunnah. Adapun fikih adalah pemahaman terkait dengan 

aturan-aturan praktif yang diturunkan oleh para mujtahid dari sumber atau dalil tertentu. Lihat, 

Ahmed al-Dawoody, The Islamic Law of War, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan 

Populer Gramedia, 2019), hlm. 109: Bandingkan dengan, Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah: 

Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2016), hlm. 19. 
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tentang ketentuan cambuk bagi pezina berdasarkan dalil tersebut.
20

 Ayat tersebut 

secara hukum mengandung makna umum (‘ām), yaitu pelaku zina baik yang 

sudah menikah atau belum, juga berlaku umum apakah merdeka atau berlaku juga 

bagi budak piaraan. Dalam konteks ini, Imām al-Syāfi’ī memandang keumumman 

ayat tersebut dikhususkan (khāṣ) kembali oleh hadits, yaitu, laki-laki dan 

perempuan berzina sebagaimana disebutkan dalam ayat hanya berlaku bagi yang 

belum menikah, sementara pelaku yang sudah menikah disebutkan dalam hadits 

sebagai dalil yang mengandung dalil khāṣ. Imām al-Syāfi’ī memandang bahwa 

pelaku zina yang belum menikah tidak cukup hanya dengan dihukum cambuk, 

namun pelaku juga dihukum dengan pengasingan selama satu tahun. dalil yang 

digunakan adalah beberapa riwayat hadits, di antaranya dari ‘Abd al-Wahhāb. 

Riwayat ini ditemukan dalam kitab “al-Musnad” Imām al-Syāfi’ī, intinya bahwa 

pelaku zina yang belum menikah dihukum cambuk dan diasingkan: 

ُه َأْخبَ َرنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب َعْن يُ ْوُنَس َعْن احلََْسِن َعْن ُعَباَدَة يَ ْعِِن اْبِن الصَّاِمِت َأنَّ النَِّب َصلَّى اللَّ 
بِاْلِبْكِر َجْلُد ِماَئٍة  ُخُذوا َعِّنِّ ُخُذوا َعِّنِّ َقْد َجَعَل اللَُّه ََلُنَّ َسِبيالا اْلِبْكرُ : َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ 

 . 2.َوتَ ْغرِْيُب َعاٍم َوالث َّيُِّب بِالث َّيِِّب َجْلُد ِماَئٍة َوالرَّْجمُ 
 

“ Telah mengabarkan kepada kami Abd al-Wahhāb, dari Yūnus, dari Ḥasan, 

dari Ubādah yaitu Ibn Ṣāmit, bahwa Nabi saw., bersabda: Ambillah dariku, 

ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan urusan kaum perempuan, 

bahwa laki-laki (perjaka) dan perempuan (gadis) di cambuk seratus kali 

                                                 
20

Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, Tafsīr al-Imām al-Syāfi’ī, (Taḥqīq: Aḥmad bin 

Mauṣṭafā al-Farrān), (Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2006), hlm. 1102. 
21

Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, Musnad al-Imām Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, 

(Bairut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 2005), hlm. 2516: Hadits di atas mengandung dua hukum, 

yaitu dalil bagi pelaku zina belum menikah dihukum dera seratus kali dan rajam. Hukum ini 

diambil oleh Imām al-Syāfi’ī. Adapun hukum kedua mengenai gabungan rajam dan dera bagi 

pelaku zina sudah menikah telah dihapus, karena ada riwayat hadits tentang Ma’iz, di mana ia 

dirajam tetapi tidak dicambuk, hal ini dalil pelaku zina yang sudah menikah hanya dijatuhi 

hukuman rajam tanpa dicambuk. Komentar Imām al-Syāfi’ī tersebut dikemukakan secara 

gamblang dalam kitabnya “al-Risālah”. Lihat, Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, al-Risālah..., hlm. 

247-248. 
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dan diasingkan selama setahun. Laki-laki yang sudah menikah dengan 

perempuan yang sudah menikah, hukumannya dicambuk seratus kali dan 

dirajam (dilempar dengan batu) sampai meninggal”. (HR. Syāfi’ī dalam 

kitab “Musnad”). 
 

Lafaz “ُُِِباْلبِْكر يِّبُِ“ dan ”اْلبِْكر  ُبِالثَّ يِّب  الثَّ  merupakan lafaz yang mengandung dalil ”وا

“khāṣ” untuk menjelaskan kembali makna “انِي ٱلزَّ ُوا ة  انِيا  .pada ayat sebelum-nya ”ٱلزَّ

Oleh sebab itu, hukum yang berlaku bagi pezina laki-laki dan perempuan dengan 

cambuk adalah pezina yang berstatus “ ُبِاْلبِْكرُِ  ,Imām al-Māwardī dan al-Rāfi’ī .”اْلبِْكر 

ulama masyhur dari kalangan Syāfi’ī juga mengemukakan bahwa dalil 

pengasingan untuk ḥad bagi pezina belum menikah bukan pada ketentuan ayat 

sebelumnya, namun sebagai bentuk hukuman had tambahan yang disebutkan 

dalam nas lain (maksudnya adalah haids). Dalil hadits di atas merupakan dalil 

ditetapkannya gabungan hukuman bagi yang belum menikah dengan dicambuk 

seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.
22

 Zakariyyā al-Anṣārī juga ulama 

kalangan al-Syāfi’ī menyebutkan bagi yang belum menikah wajib menghukum 

pelaku dengan cambuk dan pengasingan.
23

  

Uraian ini setidaknya menjadi acuan dasar bahwa pendapat Imām al-

Syāfi’ī tersebut sebelumnya diikuti oleh seluruh ulama yang secara basis hukum 

bagian dari mazhabnya. Dalil lainnya mengacu pada hadits Rasulullah saw., yaitu 

riwayat dari Ibn Syihāb:  

ٍد اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعبَ ْيِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َوَزْيِد ْبِن َخالِ َعْن 
يَا  اجْلَُهِِّنِّ أَن َُّهَما َقااَل ِإنَّ َرُجالا ِمْن اأْلَْعَراِب أََتى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ 

                                                 
22

Ḥabīb al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī, Juz 13, 

(Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 191 dan 193: Abd al-Karīm al-Rāfi’ī, al-Muḥarrar 

fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī, (Mesir: Dār al-Salām, 2013), hlm. 1405. 
23

Zakariyyā al-Anṣārī, Fatḥ al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb, (Bairut: Dār al-Kutb 

al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 272. 
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َعْم َرُسوَل اللَِّه أَْنُشُدَك اللََّه ِإالَّ َقَضْيَت ِل ِبِكَتاِب اللَِّه فَ َقاَل اْلَْْصُم اْْلَخُر َوُهَو أَفْ َقُه ِمْنُه ن َ 
نَ َنا ِبِكَتاِب اللَِّه َوْأَذْن ِل فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُقْل َقاَل ِإنَّ  اْبِِّن   َفاْقِض بَ ي ْ
ِة َشاٍة َكاَن َعِسيفاا َعَلى َهَذا فَ َزََن بِاْمرَأَتِِه َوِإِنِّ ُأْخِبُْت َأنَّ َعَلى اْبِِّن الرَّْجَم َفافْ َتَدْيُت ِمْنُه ِبِائَ 

َا َعَلى اْبِِّن َجْلُد ِماَئٍة َوتَ ْغرِيُب َعاٍم وَ  َأنَّ َعَلى اْمرَأَِة َوَولِيَدٍة َفَسأَْلُت َأْهَل اْلِعْلِم َفَأْخبَ ُروِن أمنَّ
َنُكمَ  ا َهَذا الرَّْجَم فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه أَلَْقِضنَيَّ بَ ي ْ

ا أُنَ ْيُس ِإََل اْمرَأَِة ِبِكَتاِب اللَِّه اْلَولِيَدُة َواْلَغَنُم َردٌّ َوَعَلى ابِْنَك َجْلُد ِماَئٍة َوتَ ْغرِيُب َعاٍم َواْغُد يَ 
ْيِه َهَذا َفِإْن اْعتَ َرَفْت َفاْرمُجَْها َقاَل فَ َغَدا َعَلي َْها َفاْعتَ َرَفْت َفَأَمَر ِِبَا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ 

  2(.رواه مسلم. ). َوَسلََّم فَ ُرمِجَتْ 
 

“ Dari Ibn Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud dari 

Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa keduanya berkata, 

Seorang laki-laki dari desa datang menghadap Rasulullah saw seraya 

berkata, Ya Rasulullah, aku memohon supaya anda bersumpah dengan 

nama Allah, bahwa anda tidak akan menjatuhkan hukuman kepadaku 

kecuali sesuai dengan Kitabullah. Lawan bicara laki-laki tersebut angkat 

bicara dan dia lebih pandai dari laki-laki pertama, Ya betul, putuskanlah 

perkara kami sesuai dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku bicara lebih 

dahulu. Maka Rasulullah saw bersabda: Katakanlah. Dia berbicara, Anak 

laki-lakiku bekerja menjadi pegawai orang ini, lalu dia menuduh anakku 

berzina dengan isterinya. Sesungguhnya aku tahu, bahwa anakku harus 

dihukum rajam, lalu aku tebus dia dengan seratus ekor kambing dan 

seorang sahaya perempuan, kemudian aku bertanya kepada alim ulama, 

mereka mengatakan kalau anakku harus dihukum dera seratus kali dan 

diasingkan selama setahun, sedangkan yang perempuan mendapatkan 

hukuman rajam. Maka Rasulullah saw bersabda: Demi zat yang jiwaku 

berada di tangan-Nya, aku akan menjatuhkan hukuman bagi kalian berdua 

sesuai dengan kitabullah, hamba sahaya dan kambing akan dikembalikan, 

sementara anakmu harus didera seratus kali lalu diasingkan selama satu 

tahun. Wahai Unais, besok pagi pergilah kamu kepada isteri orang ini, lalu 

periksa, apakah dia memang benar berzina, jika dia mengaku berzina, 

maka rajamlah dia. Abu Hurairah berkata, Pagilah Unais memeriksa 
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Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Riyadh: Dār al-Salām, 

2000), hlm. 750. Pada Kitab: “Hudud”, Bab: “Orang yang Mengakui Perzinaannya”, Nomor Hadis 

4420: Riwayat tersebut juga diulas dalam “al-Sunan” karya Imām al-Syāfi’ī. Lihat, Muḥammad 

bin Idrīs al-Syāfi’ī, al-Sunan, Juz 2, (Bairut: Mu’assasah ‘Ulūm al-Qur’ān, 1989), hlm. 174: 

Mengomentari hadits di atas, al-Nawawī menyetakan frasa “ ٍَوعَََل ابِْنَك َجْْلُ ِمائٍَة َوتَْغِريُب عَام” merupakan dalil 

bagi pelaku zina yang masih gadis dengan dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan 
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(Riyadh: Bait al-Afkār, tt), hlm. 1091: Lihat juga dalam kitabnya yang lain, Syarf al-Nawawī, 

Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muhażżab li al-Syairāzī, Juz 22, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt), hlm. 
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wanita itu, ternyata dia mengaku telah berzina, maka Rasulullah saw 

memerintahkan supaya dirajam, akhirnya dia pun dirajam”. (HR. Muslim). 

 

Sisi pendalilan hadits ini secara hukum mengandu dua informasi sekaligus, 

yaitu hukuman rajam bagi yang sudah menikah dan dera serta pengasingan bagi 

yang belum menikah. Dalam konteks hadits tersebut, seorang laki-laki dituduhkan 

telah berzina dengan isteri pihak yang menuduh. Laki-laki tersebut mengakui 

berzina dan isterinya juga mengaku. Rasulullah saw., menetapkan hukum rajam 

bagi perempuan karena ia telah menikah, sementara laki-laki dicambuk seratus 

kali dan diasingkan selama satu tahun. Riwayat ini menjadi dasar hukum yang 

tegas sekaligus sebagai keterangan penjelas ketetapan QS. al-Nūr ayat 2 

sebelumnya. Imām al-Syāfi’ī memandang bahwa semua ketetapan dari Rasulullah 

saw—termasuk dalam hal ini menambah ketentuan Alquran tentang hukuman 

palaku zina yang belum menikah—merupakan hal yang wajar, sebab Rasulullah 

saw., adalah orang yang khusus dan memiliki kedudukan yang diakui dalam 

Alquran.  

Fungsi sunnah Rasulullah sebagai penjelas Alquran juga dikemukakan 

Imām al-Syāfi’ī dalam kitab “al-Umm” dan “al-Risālah”.
25

 Imām al-Syāfi’ī 

menyatakan: “apabila ditemukan di sisi Rasulullah saw., sebuah sunnah, maka 

itulah sunnah Rasulullah saw., sebagai dalil atas makna yang diinginkan oleh 

Allah Swt”. Dalam kesempatatan yang lain, Imām al-Syāfi’ī juga mengemukakan 

bahwa: “Kitabullah adalah penjelasan yang menyembuhkan orang dari kebutaan. 

Di sana terdapat petunjuk tentang kedudukan Rasulullah di dalam Kitabullah dan 

                                                 
25

Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, Tafsīr.., hlm. 738: Lihat juga, Muḥammad bin Idrīs al-
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agama Allah. Rasulullah selalu mengikuti Allah dan menjelaskan semua hal ihwal 

dari Allah Swt”.
26

  

Dari kutipan di atas, Imām al-Syāfi’ī pada dasarnya hendak mejelaskan 

fungsi dan kedudukan Rasulllah saw., terhadap Alquran. Artinya, hukum-hukum 

yang ditetapkan dalam Alquran yang sifatnya masih umum boleh jadi 

dikhususkan kembali oleh dalil hadits. Dengan demikian, termasuk fungsi sunnah 

terhadap Alquran dalam konteks penelitian ini adalah menjelaskan dan merinci 

kembali (bayan al-tafṣil) ketentuan Alquran sekaligus mengkhususkan (bayan al-

takhṣiṣ) ketentuan yang masih umum dalam Alquran. Fungsi bayan al-tafṣil 

dalam konteks ini adalah merinci dan menjelaskan kembali ketentuan QS. al-Nūr 

ayat 2 yang hanya menyebutkan hukuman cambuk seratus kali, kemudian riwayat 

hadits merinci dan menjelaskan kembali hukuman cambuk dan juga pengasingan. 

Adapun fungsi bayan al-takhṣiṣ dalam konteks ini adalah QS. al-Nūr ayat 2 

menjelaskan pezina laki-laki dan perempuan yang masih umum. Hadits kemudian 

mengkhusukan (takhṣiṣ) ketentuan tersebut hanya bagi pelaku zina laki-laki dan 

perempuan yang belum menikah. 

 

3.5. Analisis Pandangan al-Syāfi’ī tentang Hukuman Pelaku Zina Dilihat 

dari Qanun Jinayat Aceh 

 

Usaha penormaan fikih dalam bentuk undang-undang syariah di Indonesia 

secara umum memang telah digalakkan dalam beberapa dimensi hukum, baik 

dimensi hukum pernikahan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Ekonomi Syariah, termasuk dalam 
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kerangka hukum pidana dengan aturan yang dibungkus dalam Perda atau Qanun 

Aceh secara khusus sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Hukum Jinayat. 

Salah satu materi hukum sebagai hasil penormaan produk fikih ke dalam 

Qanun Jinayat Aceh tersebut yaitu sanksi atau pertanggungjawaban hukum bagi 

pelaku zina. Sanksi zina dalam Qanun Jinayat Aceh berupa ḥad cambuk 100 kali. 

Ketentuan tersebut secara eksplisit disbeutkan dalam Pasal 33 ayat (1): “Setiap 

Orang yang dengan sengaja melakukan jarīmah zina, diancam dengan uqūbāt 

ḥudūd cambuk 100 (seratus) kali”. Ketentuan ini tentu mengarah pada zina yang 

belum menikah. Alasannya bahwa istilah yang digunakan dalam pasal tersebut 

adalah “uqūbāt ḥudūd” dan istilah “cambuk 100 (seratus) kali”. Umum diketahui 

bahwa perspektif Islam tentang uqūbāt ḥudūd dalam kasus zina telah dibagi ke 

dalam dua bagian, yaitu yang sudah menikah (muḥṣan) dihukum dengan rajam, 

dan yang belum menikah (ghairu muḥṣan) dihukum 100 kali cambuk, dan atau 

ditambah dengan pengasingan sebagaimana pendapat Imām al-Syāfi’ī.
27

 Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa meskipun Qanun Jinayat Aceh tidak menye-

butkan term “muḥṣan” dan “ghairu muḥṣan”, namun mengikuti istilah-istilah 

yang diserap dalam materi pasal qanun tersebut cenderung mengarah hanya pada 

hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah, yaitu dihukum dengan cambukan 

100 (seratus) kali. Meski demikian, Pasal 33 ayat 1 Qanun tersebut di atas juga 

diberlakukan kepada pelaku yang sudah menikah, sebab tidak ada ketentuan lain 

yang menegaskan adanya pembagian status pernikahan. 
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Terkait dengan pendapat Imām al-Syāfi’ī, hukuman yang dipilih adalah 

cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Pilihan hukum Imām al-

Syāfi’ī tersebut tentu tidak relevan dengan ketentuan Qanun Jinayat Aceh. 

Katiadaan relevansi tersebut dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang. Satu 

sisi, hukuman yang terdapat dalam Qanun hanya mengambil satu jenis hukuman 

dera tanpa mengembil jenis hukuman pengasingan. Di sisi lain, materi pasal 

qanun tersebut cenderung berlaku umum baik kepada laki-laki dan perempuan 

yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Hal ini mengingat tidak ada 

aturan lebih lanjut mengatur pembagian status tersebut. Di sisi lain, penerapan 

konstruksi hukum qanun dan fikih Imām al-Syāfi’ī relatif cukup besar perbeda-

annya, hal ini boleh jadi karena perbedaan paradigma hukum, di mana dasar 

utama fikih adalah dalil syarak berupa Alquran dan hadits. Sementara dasar utama 

qanun adalah kesesuaiannya dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 

1945. Dengan demikian, pendapat Imām al-Syāfi’ī tentang jenis sanksi 

pengasingan tersebut barangkali tidak dikenal dalam sistem penghukuman dalam 

prsepktif hukum positif. 

Mengacu pada uraian tersebut, dapat disarikan kembali dalam satu 

kesimpulan bahwa Qanun Jinayat Aceh cenderung tidak menyerap pendapat fikih 

Imām al-Syāfi’ī, baik sisi pembedaan hukuman antara pelaku yang belum 

menikah dan telah menikah, maupun sisi jenis hukuman yang ditetapkan bagi 

pelaku zina. Di mana, Qanun Jinayat Aceh tidak membedakan pelaku zina 

“muḥṣan” dan “ghairu muḥṣan”, sehingga hukumannya sama sebanyak 100 kali 
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cambuk. Selain itum Qanun Jinayat Aceh juga tidak menyerap jenis hukuman 

pengasingan sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Imām al-Syāfi’ī. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan analisa terhadap pembahasan pada bab-bab 

terdahulu, terdapat dua poin penting yang menjadi kesimpulan atas pertanyaan 

yang diajukan dalam skripsi ini. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-

poin berikut ini: 

4.1.1. Menurut Imām al-Syāfi’ī, hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah 

adalah didera 100 kali cambuk dan pengasingan selama 1 tahun, sementara 

pelaku yang sudah menikah dirajam tanpa didera. Dasar argumentasi 

Imām al-Syāfi’ī mengacu pada ketentuan QS. al-Nūr ayat 2, riwayat hadits 

dari ‘Abd al-Wahhāb, dan riwayat hadits dari Ibn Syihāb. 

4.1.2. Qanun Jinayat Aceh cenderung belum menyerap pendapat Fikih Imām al-

Syāfi’ī, baik sisi pembedaan hukuman karena status pernikahan, maupun 

sisi jenis hukuman yang ditetapkan bagi pelaku zina. Qanun Jinayat Aceh 

tidak membedakan pelaku zina “muḥṣan” dan “ghairu muḥṣan”, sehingga 

hukumannya sama sebanyak 100 kali cambuk. Qanun Jinayat Aceh juga 

tidak menyerap jenis hukuman pengasingan sebagaimana pendapat yang 

dipilih oleh Imām al-Syāfi’ī. 
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4.2. Saran 

Terhadap permasalahan penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran 

yaitu: 

4.2.1. Hendaknya, penelitian tentang hukuman zina dalam pendapat fuqaha 

dikaji secara terus menerus, dengan kajian dan persepktif yang berbeda, 

seperti perspektif historis, psikologis, atau sosiologis. Hal ini dimaksudkan 

untuk dapat diketahui alasan-alasan penetapan jenis hukuman terhadap 

pelaku dari beberapa perspektif tersebut. 

4.2.2. Hendaknya pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Aceh (DPRA) mempertimbangkan kembali pendapat para ulama 

untuk dimasukkan dalam ketentuan hukum ḥudūd zina ke dalam peraturan 

perundang-undangan (qanun). Hal ini sebagai bagian dari usaha untuk 

memberlakukan syariat Islam yang kaffah di Provinsi Aceh. 
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