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ABSTRAK 

STUDI KOMPARATIF DELIK KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA 

INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

 

Oleh: 

 

Asna Junita Putri 

 

 
Delik Kesusilaan merupakan tindak pidana yang dapat kita jumpai di lingkungan 
sekitar kita, baik disengaja maupun tidak sengaja, peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di negara kita yang mengkatagorikan kesusilaan sebagai tindak 
pidana, aturan hukum yang melarang kesusilaan sudah sangat jelas, tapi masih 
saja kesusilaan itu menjadi keresahan bagi masyarakat. Tujuan pemberi hukuman 
dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu 
untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. 
Hukuman diberikan pada setiap orang yang melakukan jarimah. Kata jarimah 
identik dengan pengertian yang disebut "tindak pidana" atau pelanggaran. Hukum 
Pidana Islam merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya, hukum 
Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada. Permasalahan adalah 
bagaimanakah perbandingan delik kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia yang 
sudah diatur dalam KUHP dan hukum pidana Islam yang diatur di dalam Al-
Quran dan Hadist dan apakah hukum pidana Islam dapat diterapkan di Indonesia 
khususnya bagi umat Islam. 

Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 
empiris. Penelitian pendekatan dengan menelaah hukum sebagi kaedah yang 
dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atas penelitian hukum tertulis. 
Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang 
berkaitan erat dengan masalah konsep-konsep hukum, perbandingan hukum dan 
sanksi hukum. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
perbandingan delik kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana 
Islam ialah bahwa dilihat dari pengaturan menurut hukum pidana Indonesia itu 
sendiri oleh pemerintah di katagorikan sebagai tindak pidana dengan mengacu 
pada Bab XIV buku II KUHP ,yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai 
dengan Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP) itu sendiri 
secara tegas menyebutkan segala bentuk kesusilaan merupakan pelanggaran 
hukum. 



Asna Junita Putri 

Sebagai contoh di Nangro Aceh Darusalam sendiri telah dilaksanakan peraturan 
yang berdasarkan syariat Islam yang tertuang dalam Qanun dan di dalam Al-quran 
dan Hadist terdapat pada surah An-Nuur ayat 2. Penerapan sanksi terhadap delik 
kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (jinayah) 
ialah dari sisi hukum positif dalam perspektif hukum, kesusilaan merupakan salah 
satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Ancaman pidana 
kesusilaan sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara 
antara 9 sampai 12 tahun penjara, dalam hukum Islam maka dapat dikategorikan 
sebagai kejahatan hudud adalah kejahatan yang diancam hukuman had, yaitu : 
hukuman yang telah ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT dan rasulluloh SAW 
dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas minimum dan 
maksimum, kejahatan qisas diyat adalah kejahatan yang diancam dengan 
hukuman qisas. Qisas adalah hukuman yang sama dengan kejahatan yang 
dilakukan, hukuman terhadap kesusilaan di dera/ rajam di dera di depan umum 
sebanyak 100 kali sangat dominan diterapkan jika dibandingkan dengan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia secara umum, 
hal tersebut terjadi dikarenakan jumlah warga muslim yang sangat besar dan 
penerapan sanksi Qanun hanya dilakukan pada warga muslim seperti yang 
tercantum dalam Pasal 23  Qanun Maisir. 

Peneliti memberikan saran dan masukan seseorang yang melakukan tindak pidana 
kesusilaan perlu mendapat sanksi yang tegas yang dapat membuat jera para 
pelakunya,dan pada sistem hukum di Indonesia haruslah patuh pada peraturan 
legalistik tertulis yang selama kita di bawah naungan nya dan mengikuti peraturan 
tersebut tetaplah baik. Metode penerapan hukum pidana Islam yang mudah di 
terima oleh masyarakat adalah dengan menggali nilai-nilai sejarah penerapan 
pemidanaan Islam di Indonesia serta memasukan nilai-nilai positif yang 
terkandung dalam hukum pidana Islam untuk diterapkan dalam sistem hukum 
pidana Indonesia yang sedang dalam tahap pembaharuan, masyarakat Indonesia 
pada umumnya masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. 

 

Kata kunci:Komparatif, Kesusilaan,Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum 

Pidana Islam. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 

Manusia sebagai makhluk mulia yang di ciptakan Allah memiliki potensi yang 

besar, potensi itu bisa menjadi baik dan buruk semua itu telah ada pada diri manusia 

sejak ia di lahirkan, melalui akal ,nafsu syahwat ,insting dan spritualitasnya  

manusia tidak jarang dihadapkan pada dua jalan baik dan buruk upaya mengarahkan 

agar potensi itu menjadi baik adalah dengan jalan menanamkan nilai-nilai ajaran 

Islam dan peraturan yang ada.  

 

Delik kesusilaan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan masalah 

kesusilaan definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk 

mengetahui seberapa ruang lingkupnya karena pengertian dan bata-batas kesusilaan 

itu cukup luas. Delik ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit 

dirumuskan hal ini disebabkan karena, kesusilaan merupakan hal yang paling relatif 

dan bersifat subyektif, namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan 

secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku 

bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman ditempat umum adalah hal 

yang biasa di Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di 

negara indonesia. 
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Kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan 

dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar 

kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual  

 

Delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam bab ke-X1V dari 

buku ke –II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalam wetboek 

van strafecth voor nederlandsch indie juga disebut sebagai misdrijven tegen de 

zeden ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk 

oleh pembentuk undang-undang dengan maksut tujuan untuk memberikan 

perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan 

perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan 

terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa 

asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di 

bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat 

dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan 

masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.1 

 

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini menimbulkan problema 

baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi 

masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat 

dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan 

seksual dinegara masing-masing. Disamping itu apabila dalam waktu sesingkat-

singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan-

kebiasaan orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problema baru bagi 

                                                           
1P.A.F. Lamintang S.H ,Theo Lamintang S.H  Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma 

kesusilaan dan norma kepatutan, jakarta sinar grafika 2011 
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pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan 

mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat yang bukan tidak mungkin 

dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa indonesia dalam memelihara 

ketahanan nasional mereka. 

 

Hukum pidana Islam atau di disebut Fiqih Jinayah pada hakikatnya merupakan 

peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan tersebut dapat 

terealisir dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk 

mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh 

larangan yang di gariskan oleh Al-Quran dan Al- Hadist  Pergeseran nilai-nilai 

budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan yang merupakan salah satu sisi 

negatif yang dihasilkan dalam kemajuan zaman. Kemajuan teknologi yang ditandai 

dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat di terima begitu saja 

semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman 2 

 

Definisi delik kesusilaan contohnya seperti perkosaan ,pencabulan , perzinahan 

merupakan suatu tindak pidana sadis yang sebab akibat dari perbuatan tersebut 

seseorang bukan saja nama baiknya yang rusak tetapi masa depan nya telah dirusak 

secara tidak langsung. Ketiga contoh tindak pidana kesusilaan diatas khususnya 

perkosaan , pencabulan, perzinahan  akhir-akhir ini sering terjadi ,merupakan 

bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia yang berarti pula perampasan 

kehormatan orang lain. Telah terjadi disintegrasi sosial dalam masyarakat seperti 

kejahatan perkosaan , pencabulan , perzinahan ini telah menandakan telah terjadi 

kerusakan mental pada manusia dan melunturnya nilai-nilai norma dewasa ini.  

                                                           
2Drs .H. Rahmat M Hakim Hukum pidana islam, cv pustaka setia nbandung 2000 
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Kemudian akibat lain dari kejahatan kesusilaan diatas contohnya seperti perkosaan 

menyebabkan bisa saja seseorang yang telah di perkosa berakibat luka berat, 

sehingga menimbulkan kematian akibat lainnya mungkin dapat terjadinya 

pembunuhan sebab si pemerkosa takut diketahui oleh pihak berwajib sehingga jalan 

untuk menyelesaikan masalah dengan membunuh korban tersebut , pencabulan , 

dapat mempengaruhi fisik maupun psikologis korban nya secara jangka panjang , 

perzinahan , dalam zina terkumpul bermacam-macam dosa dan keburukan yakni 

berkurangnya agama si penzina ,hilangnya sikap wara (menjaga diri dari dosa), 

buruk kepribadian dan hilangnya rasa cemburu zina membunuh rasa malu, padahal 

dalam Islam merupakan suatu hal yang diambil berat dan perhiasan yang sangat 

indah khasnya bagi wanita. 

 

Agama Islam telah mengatur segala hal yang di hajatkan oleh masyarakat yang 

didalamnya antara lain memuat masalah-masalah ibadah ,muamallah ,munakahat, 

jinayat dan jihat yang ke semuanya itu telah diatur sedemikian rupa untuk 

terpeliharanya kepentingan masyarakat ,ketentraman hidup ,dan kelangsungan 

hidup masyarakat. Seperti kita ketahui, tujuan dari kehadiran agama Islam adalah 

penyempurnaan akhlak umatnya. Dalam hal ini bahwa syariat islam diturunkan di 

antaranya untuk merealisir kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa 

,akal , keturunan dan harta 3 

 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita mengkategorikan 

kesusilaan sebagai tindak pidana, meski cendrung bersifat kondisional. Aturan 

hukum yang melarang kesusilaan sudah sangat jelas, Di sisi lain, kondisi mayoritas 

                                                           
3 Peter De Cruz,Perbandingan sitem hukum common law jakarta, nusamedia 2012 
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masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat tindakan asusila tersebut 

tidak dibenarkan. Islam menaruh perhatian besar pada tindakan asusila, karena 

mudharat atau akibat buruk yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan manfaatnya 

maka Islam mengharamkan segala macam bentuk kesusilaan. 

Ancaman pidana kesusilaan sebenarnya sudah cukup berat, merujuk Pasal 281-297 

KUHP maka hukuman pidana kesusilaan adalah dengan hukuman pidana penjara 

antara 4 tahun (KUHP) dan paling lama 12 tahun. Sementara itu, dalam hukum 

Islam kesusilaan dapat dikatagorikan sebagai kejahatan hudud adalah kejahatan 

yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan kualitasnya oleh 

Allah SWT dan Rasulluloh SAW dengan demikian hukuman tersebut tidak 

mempunyai batas minimum dan maksimum, kejahatan qisas diyat adalah kejahatan 

yang diancam dengan hukuman qisas. Qisas adalah hukuman yang sama dengan 

kejahatan yang dilakukan. 

Di Indonesia, Propinsi Nangro Aceh Darusalam adalah satu-satunya daerah di 

Indonesia yang telah melaksanakan peraturan yang berdasarkan syariat Islam, 

khusus tentang kesusilaan tertuang dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003, pada Pasal 

3 Qanun tersebut termuat jika melindungi masyarakat sedini mungkin dari 

melakukan perbuatan yang mengarah pada zina dan merusak kehormatan, 

kesusilaan khususnya tindak pidana perzinahan diancam dengan hukuman rajam 

dan di dera 100 kali, sesuai dengan klasifikasi perbuatan. Tindak pidana perkosaan 

masuk ke pidana hirobah hukumannya bisa di hukum mati (jika korban sampai 

mati), pencabulan kategori pidana tazil yang ancaman diserahkan pada ulil amri 

(pemerintah) dilarang namun tidak di atur hukumannya. 
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Persoalan mengenai perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yaitu :  

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena 

melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun  

 

mengenai pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, yaitu : 

“barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 

karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, 

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  

 

mengenai perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP, yaitu  : 

“Perzinahan adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar perkawinan 

dimana salah satu diantaranya telah kawin, perzinahan ini diancam dengan 

hukuman paling lama sembilan bulan.4 

 

 

Sanksi hukum yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia tersebut belum 

merupakan standar nilai yang dapat meminimalisir jumlah delik kesusilaan. masih 

banyak nya seseorang yang tidak merasa jera dengan hukuman tersebut. Adanya 

kekuasaan dari orang-orang tertentu seperti hakim, jaksa dan kepolisian sangat 

mempengaruhi adanya ketidak adilan itu di tegakkan. Karena itu ancaman hukuman 

yang di jatuhkan sulit diterapkan, ketidak sesuaian pemberian hukuman dengan 

pasal-pasal yang ada mengakibatkan orang-orang tertentu yang mendapatkan 

keringanan hukuman tidak akan takut untuk melakukan kejahatan itu lagi, belum 

ada efek jera terhadap pelaku tersebut dengan demikian, timbulnya kejahatan 

asusila itu masih sulit di minimalisir. Pola penghukuman terhadap pelaku-pelaku 

sebagai proses dari penanganan tersebut diatas menunjukan kecenderungan 

                                                           
4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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penghukuman yang jauh dari batas maksimal yang di cantumkan dalam KUHP.  

Dengan demikian harus diperhatikan lagi pola penghukuman terhadap pelaku. 

 

Hukum pidana Islam perbuatan kesusilaan dilarang. Dalam Al-Qur’an Allah SWT 

berfirman : 

Surat AL Isra Ayat 32: 

”jangan lah dekati zina, sungguh itu adalah kekejian dan seburuk-buruknya 
jalan mendekati saja pun sudah termasuk larangan” 

Surat An Nuur Ayat 2 : 

“pezina perempuan dan laki-laki deralah masing-masing seratus kali dan 
janganlah rasa kasihan menahan kamu dari menjalankan asma allah, jika 
kamu beriman kepada allah dan hari kemudian dan hendaklah sebagian 
orang yang beriman menyaksikan hukuman mereka.” 

“Perempuan yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 

seratus kali dera, dan jangan lah ada belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu beriman kepada allah, dan hari akhirat dan hendaklah 

pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 

beriman.” 

Indonesia sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi 

etnik,budaya dan agama ,mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi berbeda 

keinginan dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia .sebagian dari mereka 

mendambakan supaya hukum pidana Islam dilaksanakan sesuai menurut apa yang 

tercantum dalam kitab suci Al-Quran dan Hadist nabi Saw. Sedangkan kelompok 

lainnya justru menginginkan penerapan nilai-nilai ajaran Islam itu bisa menyentuh 

seluruh lapisan masyarakat,tanpa memandang budaya dan agama atau sebagai 

rahmatan lil alamin. 

 

Hukum pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh 

masyarakat bahkan juga oleh masyarakat Islam sendiri, masyarakat umum hanya 
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menangkap dan hanya memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam bila 

dilaksanakan kejam dan mengerikan, mereka hanya menggambarkan tentang 

betapa kejamnya sanksi hukum potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam 

terhadap orang yang berzina ,serta hukum jilid (dera) mereka tidak memahami 

tentang sistem hukum Islam dengan sistem peradilan Islam serta eksekusi 

pelaksanaan sanksi nya. Padahal hukum pidana Islam itu untuk memberikan efek 

jera  agar si pelaku tidak berani untuk mengulangi perbuatan nya. 

 

Berbeda dengan hukum Islam dalam bidang keperdataan yang telah terjalin secara 

luas dalam hukum positif, baik sebagai unsur yang mempengaruhi atau sebagai 

modifikasi norma agama yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan 

keperdataan atau yang tercakup dalam lingkup substansi dari undang-undang 

seperti undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan kompilasi 

hukum Islam (KHI).  

 

Hukum Islam dalam bidang kepidanaan belum mendapat tempat di dalam sistem 

hukum di Indonesia. Padahal dasar filosofis pancasila dan hukum dasar undang-

undang 1945 yang melandasi Negara Republik Indonesia sebagai negara 

berketuhanan Yang Maha Esa memungkinkan bagi hukum pidana Islam menjadi 

bagian dari pembangunan hukum pidana nasional namun, yang menjadi persoalan 

adalah bagaimana hukum Islam dalam bidang kepidanaan ini dapat memberikan 

kontribusi terhadap penyempurnaan hukum pidana nasional dan diterima oleh 

semua pihak. Maka dari itu akan membandingkan hukum pidana Indonesia dan 

hukum pidana Islam berdasarkan jenis-jenis pidana (strafsoort), ukuran 

pemidanaan (strafmaat), bentuk pemidanaan (strafmodus).   
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Sudah seyogyanya Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar didunia 

melakukan rekontruksi pembangunan hukum nasional yang menghargai komunitas 

mayoritas dengan tidak mengesampingkan komunitas lainnya dari golongan non-

muslim dalam merekonstruksi hukum Islam dalam konteks ke Indonesiaan 

merupakan tantangan baru para ahli hukum Islam, seluruh umat Islam dan politisi 

muslim untuk menjadikan hukum positif dalam peraturan perundang-undangan. 

Kebutuhan dan desakan kearah tersebut telah menjadi kontroversi diantaranya 

perumusan delik-delik dalam rancangan KUHP, kriminalisasi sejumlah perbuatan 

yang sebelumnya bukan merupakan pelanggaran telah dikonstruksi dari hukum 

Islam, seperti tindak pidana kesusilaan , permukahan (zina), persoalan yang lebih 

kompleks adalah upaya implementasinya serta hukum beracara, penyidikan dan 

pembuktiannya. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi umat Islam khususnya 

bagi cendikiawan hukum Islam.  

 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 

menelitinya dan menyusun nya kedalam penulisan hukum  yang hasilnya akan di 

jadikan skripsi dengan judul : 

“Studi Komparatif Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dan 

Hukum Pidana Islam” 
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B .Permasalahan dan Ruang Lingkup penelitian 

 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan 

dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Bagaimanakah perbandingan delik kesusilaan dalam hukum pidana di 

Indonesia dan hukum pidana Islam? 

b. Apakah pengaturan delik kesusilaan dalam hukum pidana Islam dapat 

diterapkan di Indonesia khususnya bagi umat Islam? 

 

2. Ruang lingkup penelitian  

 

Ruang lingkup penelitian ini di batasi pada bagian dari kajian hukum pidana 

di Indonesia dan hukum pidana Islam, khususnya mengenai perbandingan 

jenis-jenis pemidanaan (strafsoort), ukuran pemidanaan (straf maat), 

bentuk pemidanaan (strafmodus) pengaturan hukum pidana di Indonesia 

dan dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perkosaan, 

pencabulan dan perzinahan komponen tersebut dimana membandingkan 

bagaimana kedua komponen hukum tersebut memberikan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Ruang lingkup penelitian ini tahun 

2016/2017 

 

C .Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :  



11 
 

 
 

a. Untuk mengetahui dan mendapatkan penjelasan yang jelas tentang 

perbandingan delik kesusilaan berdasarkan jenis-jenis pemidanaan 

(strafsoort) ,ukuran pemidanaan (strafmaat), bentuk pemidanaan 

(strafmodus) dalam hukum pidana diindonesia dan hukum pidana islam. 

b. Untuk mengetahui apakah pengaturan delik kesusilaan dalam hukum 

Pidana Islam dapat di terapkan di Indonesia khususnya bagi umat Islam.  

 

2. Kegunaan penelitian 

 

 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, 

yaitu : 

 

a. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan 

sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pembuat undang-undang 

tentang delik kesusilaan dalam hukum pidana diindonesia dan hukum 

pidana islam. 

b. Kegunaan praktis 

Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka 

cakrawala pola pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para 

penegak hukum atau pemerintah,masyarakat dalam kebijakan 

memberikan sanksi atau hukuman bagi para pelaku delik kesusilaan 

yang bisa membuat jera bagi para pelakunya serta mencegah terjadinya 

delik tersebut. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  
 

 

1. Kerangka teoritis 

 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.5 

 

Tri andrisman mengatakan dalam bukunya dijelaskan bahwa “delik kesusilaan’ 

berarti melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan malu bagi orang 

yang melihatnya, yang berhubungan dengan nafsu kelamin (seks). 

Unsur-unsur yang terdapat dalam delik kesusilaan adalah:6 

1. Dengan sengaja 

2. Terbuka 

3. Melanggar kesusilaan dimuka orang lain  

 

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota 

masyarakat untuk mentaatinya, menyebabkan timbulnya keseimbangan dalam tiap 

hubungan dalam masyarakat setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan 

dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum 

itu berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka 

peraturan yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan 

dari masyarakat.7 

 

                                                           
5 Soerjono soekanto.1986,pengantar penelitian hukum UI press,jakarta hlm 125 
6 Tri andrisman, S.H M.H delik tertentu dalam KUHP hlm, 81 
7 Cst kansil,pengantar ilmu hukum dan hukum indonesia,jakarta,balai pustaka 1984, hlm 80 
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Suatu hukum atau peraturan yang menghendaki adanya kebenaran didalam 

masyarakat, orang yang terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan peraturan 

yang telah berlaku. Keberhasilan suatu aturan hukum dalam masyarakat akan dapat 

di capai bila di implementasikan menurut prinsip dan tujuan hukum itu sendiri, 

yaitu terciptanya keadilan serta terlindungi harkat dan martabat individu. Upaya 

untuk melaksanakan hukum pidana yang sesuai dengan peraturan yang telah ada 

merupakan hal yang penting untuk mengurangi kejahatan untuk menjalin 

terciptanya keadilan,keamanan untuk merealisasikan keseimbangan dalam 

menghormati hak dan kewajiban serta kemaslahatan umat manusia. 

 

a. Teori Perbandingan Hukum 

 

Istilah perbandingan hukum atau comparative law baru dikenal pada abad ke 19  Di 

Amerika Serikat, pada beberapa perguruan tinggi hukum istilah Comparative Law 

sering diberi arti lain, yaitu : sebagai “hukum peristilahan” yang termasuk bidang 

studi hukum perdata. Sarjana lain, Rudolf B. Schleisinger mengatakan bahwa 

Comparative Law atau perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan 

dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan 

hukum tertentu.8  

 

dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan menyisialir 

perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya 

dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya 

di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang 

                                                           
8  Prof. Soedarto, Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Univ. 

Padjajaran; 1982-1984 
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mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, 

sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah 

hukum. 

 

 Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping benyaknya 

perbedaan juga ada kesamaannya. Kita lihat adanya kesamaan atau kemiripan 

hukum dari berbagai bangsa yang sernyata mempunyai asal-usul yang sama di 

samping adanya perbedaan “Ilmu” perbandingan hukum mengajarkan kita bahwa 

kesamaan arah antara hukum dan perkembangan hukum berbagai bangsa 

disebabkan karena mempunyai asal-usul yang sama. Sebaliknya ternyata bahwa 

hukum dari bangsa-bangsa yang karena keturunan erat hubungannya satu sama lain 

dalam perkembangannya sekalipun asalnya sama namun arahnya berbeda. 

 

Untuk menunjukan alasan apa saja yang dipakai sebagai tolak ukur untuk 

memberikan penghukuman, terdapat beberapa jenis teori hukuman (straf theorin) 

yang pada garis besarnya dibagi atas tiga teori : 

 

1. Teori absolut atau mutlak 

Menurut teori ini,setiap kejahatan harus dilakukan dengan pidana tidak boleh 

tidak tanpa tawar menawar seseorang mendapat pidana oleh karena telah 

melakukan kejahatan. 

 

2. Teori relatif atau nisbi  

Menurut teori ini kejahtan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu 

pidana,untuk ini tidaklah adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan 
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perlu dan menfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat 

sendiri. 

 

3. Teori gabungan 

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan (vergelding) dalam 

hukum pidana tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsur 

memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.9 

 

Dalam hukum Islam berlaku ketentuan siapa yang melanggar suatu hukum maka ia 

harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Menyangkut kesusilaan ini 

yang patut menjadi perhatian diantar pada dalam Al-Quran pada ayat 32 dari surah 

Al Isra :    ْقات َاَلو ََ ُب َزا َا ااَو ُ زَّنقو   و تَنِّ ََ اَو  َِ  َ ا ًَ ْ س َاَءاسَو   َاوَء

Janganlah dekati zina: sungguh itu adalah kekejian dan seburuk-buruknya jalan 

mendekati saja pun sudah termasuk larangan. 

Ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau 

harta. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak hamba allah adalah segala sesuatu 

yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Zina adalah hubungan 

kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang 

sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.10 

 

Delik perzinahan ditegaskan dalam Al-Quran dan As-sunnah, bagi pelaku zina yang 

belum menikah didasarkan pada ayat al-quran yakni di dera seratus kali sementara 

bagi pezina yang sudah menikah dikenakan sanksi rajam.adapun dasar hukum dera 

                                                           
9 Wiryono prodjodikiro,asas-asas hukum pidana ,bandung P.T eresco hlm 21-24 
10 Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam, (Beirut: Dar al-Fikr,), II: hlm. 109. 
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atau cambuk seratus kali adalah firman allah dalam QS. An Nuur ayat 2 yang 

artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 

seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan lah belas kasihan kepada 

keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama allah jika kamu berfirman 

kepada allah dan hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 

 

2. Konseptual 

 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin tahu yang akan di teliti. Adapun konseptual yang di gunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi komparatif adalah studi perbandingan hukum yang sifatnya 

membandingkan.Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan persamaan 

dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti 

berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.11  

b. Delik kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah 

kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, definisi dari tindak pidana 

kesusilaan adalah :12 

1. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi 

ketika seorang manusia, memaksa manusia lain untuk melakukan 

hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan 

                                                           
11 Prof.Dr.Barda Nawawie Arief,S.H perbandingan hukum pidana jakarta:rajawalipers 2010 
12 Tri andrisman S.H M.H Delik tertentu dalam kuhp penerbit universitas lampung: bandar 

lampung 2011 
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penis,anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda 

tertentu secara paksa. 

2. Pencabulan adalah suatu perbuatan kecenderungan untuk melakukan 

aktifitas seksual kepada orang yang tidak berdaya seperti anak , baik 

laki-laki atau perempuan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. 

3. Perzinahan adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan 

yang sah, bukan karna semu nikah bukan pula karena pemilikan 

terhadap hamba. 

c. Hukum pidana Indonesia adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 

menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak 

pidana, serta menentukan hukuman apa yang di jatuhkan terhadap yang 

melakukannya.13  

d. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindakan 

atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang 

yang dapat dibebani kewajiban).14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Tri andrisman S.H M.Hum asas-asas dasar aturan umum hukum pidana indonesia serta 
perkembangan nya dalam konsep KUHP 2013 anugrah utama raharja: 2013 
14 14Drs .H. Rahmat M Hakim M.Ag Hukum pidana islam, cv pustaka setia bandung 2000 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Studi Komparatif (studi perbandingan hukum ) 

 

 

istilah perbandingan hukum menurut barda nawawi arief dalam bahasa asing 

diterjemahkan sebagai berikut : 15 

 

1. Comparative law ( bahasa inggris)  

2. Vergleihende rechstlehre (bahasa belanda) 

3. Droit compare (bahasa perancis) 

 

Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum diamerika serikat, sering diterjemahkan 

lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan , menjadi hukum perselisihan, 

yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di indonesia, istilah yang di 

pergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana. Istilah 

ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di indonesia , dan sudah 

sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum 

pidana, yaitu perbandingan hukum pidana  

 

Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum 

mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain :16 

 

                                                           
15 Barda Bawawie Arief S.H Perbandingan Hukum Pidana , raja grafindo jakarta1990 , hlm 3 
16 Ibid hlm 4 
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1) Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan 

metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang 

lebih dalam tentang bahan hukum tertent. Perbandingan hukum bukalah 

perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, 

melainkan merupakan teknik untuk menhadapi unsur hukum asing dari 

suatu masalah. 

2) Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu 

metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan 

tersebut menghasilkan data sitem hukum yang di bandingkan. 

3) Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda 

yaitu, metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang 

hukum. Gutteridge membedakan antara comparativ law dan foreign law 

(hukum asing) pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua 

sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah 

mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan 

sistem hukum lain.  

4) Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan 

penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum ini 

adalah : frederik pollock, gutteridge , rene david , dan george winterton. 

5) Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu 

pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan ) 

mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan 

perbedaannya,sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatan. 
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6) Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum 

mencakup “analysis and comparison of the law” pendapat tersebut sudah 

menunjukan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang 

ilmu hukum. 

7) Definisi lain mengenal kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh 

zwiegert and kort yaitu:”comparative law is the comparable legal instutions 

of the solution of comparable legal problems in different system” 

(perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem 

hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-

beda atau penyelesaian masalahhukum yang dapat diperbandingkan dalam 

sistem hukum yang berbeda-beda). 

8) Barda Nawawie Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu 

pengetahuan yang secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih 

sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan. 

 

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Delik dalam Hukum Nasional 

 

 

Pengertian delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal 

dengan istilah stratbaar feit ,sedangkan pembuat undang-undang merumuskan 

suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan 

pidana atau tindak pidana. Delik merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar dalam ilmu hukum,sebagai istilah yang dibentuk dengan 

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.delik   

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam 

lapangan hukum pidana sehingga delik haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah 
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dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 

sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.17 

 

Pengertian delik menurut Moeljatno yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.18 

 

Pengertian dari delik yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak 

pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar 

suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai 

dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan 

sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang 

melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka 

terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan 

demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana 

atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan 

ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan 

orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. 

 

Sehubungan dengan hal pengertian delik ini Bambang Poernomo berpendapat 

bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun 

maka, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 

                                                           
17 P.A.F Lamintang, dasar dasar hukum pidana indonesia,Bandung, PT,Citra Aditya Bakti,1997,hlm 
193 
18 Andi Hamzah, asas-asas hukum pidana,jakarta, PT, rineka cipta, Tahun 2004,hlm 88 



22 
 

 
 

pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut.19 

 

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” 

dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal 

kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang 

Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang 

dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.20 

 

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun 

peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah 

asing stafbaar feit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari 

istilah sratfbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, 

juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci 

menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini 

yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah 

masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan 

melanggar morma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar 

dijatuhi pidana. 

 

Delik adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada 

orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban 

seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai 

                                                           
19http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html , diakses pada 

tanggal 10 mei 2013  
20 http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html, diakses tanggal 

10 mei 2013 
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dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya 

sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas Principle of legality asas yang menentukan 

bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 

ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal 

dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak 

ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari 

von feurbach sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud 

mengandung tiga pengertian yaitu: 

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu 

terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 

b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. 

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 

 

Delik merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap 

seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan 

hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus 

berupa kesengajaan atau kealpaan. Di katakan bahwa kesengajaan dolus dan 

kealpaan culpa adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian 

kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena 

seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum 

sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala 

bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana 

telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan 

oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 

pasal yang mengaturnya. 
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Unsur-unsur Delik dalam hukum pidana Indonesia 

 

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur unsurnya maka yang 

mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan 

tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh 

undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya 

dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur 

objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya sedangkan unsur objektif adalah unsur-

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-

keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.21 

 

Unsur-unsur subjektif dari suatu delik itu adalah: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan dolus atau culpa 

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat 

di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP 

                                                           
21 Google.com/ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm 

.62 



25 
 

 
 

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana  

menurut Pasal 308 KUHP. 

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid 

b. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di 

dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan 

menurut Pasal 398 KUHP. 

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :22 

a. Diancam dengan pidana oleh hukum 

b. Bertentangan dengan hukum 

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah 

d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya 

 

C. Pengertian delik dan Unsur-unsur dalam Hukum Pidana Islam 

 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah tindak pidana (delik), jika ada 

unsur formil (adanya UU/alquran dan hadis), materiil (sifat melawan hukum) dan 

unsur moral (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap 

tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak 

dapat dikatakan jarimah (tindak pidana). Untuk menentukan suatu hukuman 

                                                           
22 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54 
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terhadap suatu tindak pidana dalam Hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan 

moral, sebagai berikut: 

 

1. Unsur Yuridis Normatif 

Unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap 

perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. 

 

2. Unsur Moral 

Adalah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata 

mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 

D. Pengertian  Kesusilaan dalam Hukum Nasional 

 

 

Sebelum membahas pengertian kesusilaan, terlebih dahulu akan menjelaskan 

mengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam 

masyarakat. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam 

hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada kata 

hati nurani .Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang 

tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas bukan hanya 

menyangkut soal kebirahian atau sex saja akan tetapi meliputi semua kebiasaan 

hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang 

sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.  

 

Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu 

agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu 

agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan karena 

keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan 
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rohaniah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya 

mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. 

Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut 

sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran 

susila.Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang 

melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaranya juga sanksinya 

telah diatur dalam KUHP. 

 

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja 

telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan 

perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan 

perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan 

terhadap perilaku-perilaku dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung 

rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-

kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan 

masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan 

itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam 

menjalankan kehidupan seksual mereka.23 

 

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika 

dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak 

dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya pada tindak 

                                                           
23 Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm.130. 

Google.com diakses pada 10 mei 2013 
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pidana pemerkosaan, pencabulan dan perzinahan yang sedang marak terjadi di 

indonesia sanksi perbuatan tersebut diatur dalam KUHP contoh sanksi pencabulan 

diatur dalam pasal 289 KUHP yaitu, barang siapa dengan kekerasan dan ancaman 

memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan 

perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling 

lama sembilan tahun 

 

Delik kesusilaan menurut D.Simons orang yang telah kawin yang melakukan 

perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut 

melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. 

Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan 

pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP. 

Pasal 281 diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 

atau denda paling banyak lima ratus rupiah. 

 

Pasal 282barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan 

dimuka umum tulisan gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan 

yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk 

disiarkan,dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum,membuat 

tulisan,gambaran atau benda tersebut memasukannya kedalam 

negri,meneruskannya,mengeluarkannya dari negri atau mempunyai dalam 

persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan dengan mengedarkan 

surat tanda diminta menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa dapat 

diancam dengan pidana penjarapaling lama satu tahun enam bulan atau denda 

paling tinggi tiga ribu rupiah. 

 

pasal 283 diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda 

paling banyak enam ratus rupiah,barang siapa menawarkan, emberikan untuk 

terus maupun sementara waktu, menyerahkan atau 

memperlihatkan,tulisan,gambaran atau benda yang melanggar 

kesusilaan,maupun alat untuk mencegah dan menggugurkan hamil,kepada 

seseorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya di duga, 

bahwa umurnya belum 17 tahun jika isi tulisan gambaran, benda atau alat itu 

telah diketahuinya. 

 



29 
 

 
 

pasal 284 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 

 

pasal 285 barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan 

perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

 

pasal 286barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar 

pernikahan,padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau 

tidak berdaya,diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

 

Pasal 287barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar 

pernikahan,padahal di ketahui atau sepatutnya harus di duga,bahwa umurnya 

belum lima belas tahu, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belummampu 

kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 

 

pasal 288 barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, 

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu 

kawin,diancam,apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka,dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun 

 

pasal 289 barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan 

kesusilaan,dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 

 

pasal 290 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 

 

pasal 291jika salah satu kejahatan yangditerangkan di pasal 286-290 

mengakibatkan luka berat,dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas 

tahun 

 

pasal 292 orang yang cukup umur,melakukan perbuatan cabul dengan orang 

lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa belum 

cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

 

pasal 293 barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau 

barang,menalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau 

dengan penyesatan sengaja menggerakan seseorang belum cukup umurnya itu 

diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun. 

 

Pasal 294 barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya,anak 

tirinya,anak angkatnya,anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur 

yang pemeliharaannya,penjagaannya atau pengawasannya diserahkan 

kepadanya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 

 

Pasal 296 barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan 

perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain,dan menjadikannya sebagai 
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pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun empat bulan atau den da paling banyak seribu rupiah 

 

Pasal 297 perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum 

cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 

 

 

E. Delik Kesusilaan Menurut Hukum Pidana Indonesia 

 

Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu 

unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. 

Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa 

konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Sekalipun 

demikian, batasan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami 

pergeseran dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan 

melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam 

perangkat normatif atau undang-undang. Sesuai dengan letaknya didalam rumusan 

ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus 

ditunjukan pada perbuatan-perbuatan memudahkan dilakukannya tindakan-

tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan pihak ketiga, dan membuat 

kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. Menurut 

Hoge Raad harus dipandang sebagai perbuatan memudahkan dilakukannya suatu 

tindakan melanggar kesusilaan yakni perbuatan menyewakan kamar untuk 

memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar 

kesusilaan dengan orang ketiga. Bertolak dari berbagai tuntutan normatif tersebut 

di atas, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang 
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sangat mendasar berkaitan dengan penerapan hukum pidana materiil.24 Berbicara 

mengenai sanksi pidana nya jelas bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dalam buku kedua X1V segala bentuk pelanggaran terhadap 

kesusilaan dalam arti perampasan kehormatan orang lain dapat dikenakan sanksi 

pidana penjara/kurungan paling lama dua belas tahun dan pidana denda.sanksi 

pidana tertulis harus dipatuhi sebagaimana mestinya, dalam pasal 289 KUHP 

tentang pencabulan apabila korban tersebut anak dibawah umur dapatlah dikenakan 

sanksi ganda karena masuk pula dalam undang-undang KDRT, semua bentuk 

pelanggaran hukumannya dalah penjara pelaku merasakan bertahun-tahun di dalam 

penjara baru dapat dilepaskan apabila masa tahanan nya sudah berakhir. 

 

F. Delik kesusilaan menurut Hukum Pidana Islam 

 

 

Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa delik kesusilaan merupakan 

kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan dimuka 

hakim hukumannya tegas dan jelas.di karena kan menyangkut harkat dan martabat 

dan harga diri manusia. Dan banyak ayat menyangkut kesusilaan ini yang patut 

menjadi perhatian pada ayat 32 dari surat Al Isra.” Janganlah dekati zina sungguh 

itu adalah kekejian dan seburuk-buruknya jalan” demikian peringatan tentang 

perzinaan:tidak disebut jangan berzina, mendekati saja pun sudah termasuk 

larangan. Apa yang menjadi kenyataan sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, 

pintu-pintu perzinaan terbuka seluas-luasnya melalui layar kaca, melalui bacaan, 

semua sekan-akan sudah menjadi budaya yang tidak diharamkan. 

Mengingat kejinya zina, ancaman hukuman bukan keplng dilukiskan: 

                                                           
24 Ibid, hlm.130 
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“dan mereka diantara-istri-istrimu yan melakukan berbuatan keji adakanlah saksi 

empat orang terhadap mereka dari kalangn kmu sendiri dan bila mereka memberi 

kesaksian kurunglah istri-istrimu itu dlam rumah sampai mau mengambil mereka 

atu Allah memberi jalan buat mereka.(Q.s. n-Nisa:45) 

 

Pezina perempuan dan laki-laki deralah masing-masing seratus kali:dan janganlah 

rasa kasihan menahan kamu dari menjalankan asma Allah: jika kamu beriman 

kepada llah dan hari kemudian dan hendaklah sebagaian orang yang beriman 

menyaksikan hukuman mereka (Q.s. An-Nuur:2).25 

 

Ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau 

harta. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misal perampokan, pencurian, perzinaan, 

pemberontakan. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala 

sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Zina adalah 

hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan 

perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. 

 

Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku 

zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni 

didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam 

dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan 

sampai menemui ajalnya. Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali 

adalah firman Allah dalam QS. An Nuur, ayat 2 Artinya : Perempuan yang berzina 

                                                           
25Prof.Dr. Muh. Amin Suma. 2001. Hukum Pidana Islam Di Indonesia(peluang, Prospek dan 

tantangan)Pustak Firdaus, Jakarta.   
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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.26 

”Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi : 

ُذُخ  نَع اذ ُذُخ يِّ نَع اذ عِّ  ِّْدَ  يِّ لِّ َِّ بَ  َِّّنذهَ  ُذ   لِي ًِّ ْذ   َِ ْي  خََّلي َِ َددذ  ِيرََّلي َِّ رَِّاِ   ٍي يَِّفعذ   ُِّ نِّاِ   ًِّ خَّيََِاذ   ُِّ َددذ  اي ِيرَّيََِ   َِّ رَِّاِ   ٍي اذ   ََ َْ خَّ ُِّ  

27 

Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada 

mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan 

selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan 

dirajam sampai mati sampai menemui ajalnya. 

 

Demikian halnya dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum rajam ada dan 

dipraktekan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya QS. An Nuur 

ayat (2). Maka hukum yang muhkam Alangkah bijaksananya kalau kita mengatakan 

hukum had itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna perbuatan dosa 

seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa adanya unsur subhat. sampai 

sekarang adalah hukum dera bagi pezina. Tidak ada maksud mengklaim kebenaran 

pada salah satu pihak yang pro dan kontra tentang sanksi bagi pezina (dera atau 

rajam). Ada baiknya merujuk pada teks dengan mempertimbangkan realitas 

masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang plural. Artinya harus bertolak dari 

kenyataan bahwa hukum rajam bukan hukum yang hidup dalam sistem negara 

                                                           
26 Yudian W Asmin. 1995. Filsfat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Al –Ikhlas. Surabaya 
27 Imam an-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180. 
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Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak lepas dari adanya 

perubahan konstruksi masyarakat sekarang dengan konstruksi masyarakat muslim 

pada saat hukum rajam diterapkan. Perubahan masyarakat pada gilirannya merubah 

rasa hukum masyarakat, sehingga masyarakat enggan melaksanakan hukum rajam, 

Dari berbagai pendapat tentang eksistensi hukum rajam, dapat disimpulkan bahwa 

hukum rajam adalah alternatif hukuman yang terberat dalam Islam dan bersifat 

insidentil. Artinya penerapannya lebih bersifat kasuistik. Karena hukuman mati 

dalam Islam harus melalui pertimbangan matang kemaslahatan individu maupun 

masyarakat. 

 

Penerapan syariat Islam di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun nomor 14 tahun 

2003 tentang khalwat (mesum), Qanun tersebut merupakan Qanun jinayat yang di 

dalam nya diatur tentang hukum acara dan ketentuan kitab undang-undang hukum 

acara pidana dan pelaksanaan hukuman. Qanun nomor 14 tahun 2003 jika dilihat 

dengan perbuatan melawan hukumnya bukan merupakan suatu hal yang baru hal 

yang sama dapat ditemui dalam kesusilaan di dalam KUHP terlepas dari kontroversi 

yang dimilikinya KUHP ini telah mengatur permasalahan kesusilaan bahkan jauh 

lebih rinci dibanding Qanun khalwat dalam Qanun khalwat di definisikan sebagai 

perbuatan sunyi-sunyi antara dua orang mukhallaf atau lebih yang berlainan jenis 

yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. 

 

Sementara di dalam KUHP hal-hal kecil yang merupakan perbuatan asusila bahkan 

mendapat hukuman pidana. Dalam KUHP perbuatan asusila dapat ditindak sebagai 

pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum sementara jika dilakukan 

ditempat tertutup tidak lagi menjadi objek hukum orientasi hukum pidana tentang 
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pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak 

terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan birahi orang lain.  

Namun demikian, keduanya tetap memiliki orientasi hukum perbuatan khalwat 

akan tetap di tindak meskipun dilakukan ditempat terbuka maupun tertutup  

Perbandingan antara Qanun Khalwat  dalam peraturan daerah (perda) Aceh dan 

pelanggaran asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu 

menunjukkan bahwa secara materil pengaturan khalwat  tidak  memiliki  justifikasi  

dari  produk  perundang  undangan di atasnya.  Bahkan  dalam  dasar  keputusannya 

(konsideran) Qanun tersebut tidak disebutkan. Beberapa Qanun yang dibuat oleh 

pemerintah Aceh tentu saja mendapat kritikan dari berbagai pihak terutama Qanun 

yang mengatur tentang khalwat, hal yang sering terjadi pada kasus bersunyi-

sunyian yang bukan suami istri sering dihakimi oleh masyarakat Aceh tanpa melalui 

proses persidangan terlebih dahulu. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan masalah  

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode,sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisanya. 

 

Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka peneliti perlu 

mengadakan pendekatan masalah, adapun yang dimaksud dengan pendekatan 

masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti,melihat,menyatakan dan 

mengkaji yang ada pada obyek penelitian,untuk itu penulis menggunakan 2 cara, 

yaitu : 

1. yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara 

mempelajari buku-buku ,peraturan undang-undang, bahan-bahan literatur 

lain yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaah hukum terhadap 

kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. 

2. yuridis empiris yaitu dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang 

secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara atau interview 

dengan responden atau narasumber di tempat obyek penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
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B. Sumber dan jenis data 

 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data 

primer ,yaitu : 

1. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan 

yang melakukan studi dokumen,arsip yang bersifat teoritis, konsep-

konsep,doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan ,mengutip dan 

menelaah peraturan per undang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus 

artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang 

akan dibahas. Karena jenis penelitian ini adalah library research, maka pada 

tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan 

dengan bahasan studi komparatif delik kesusilaan dalam hukum pidana di 

indonesia dan hukum pidana islam yang relevan dan representative. 

 

Adapun data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan 

cara studi kepustakaan ini meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Berbagai undang-undang yang menyangkut tentang pembahasan studi 

komparatif delik kesusilaan dalam hukum pidana diindonesia dan hukum 

pidana islam.dalam hal ini hukum primer yang digunakan : 

1. Dari hukum pidana Islam , merujuk pada sumber data yang diambil dari Al-

Quran dan Al-Hadist. 
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2. Dari hukum pidana Indonesia, dengan merujuk pada data yang diambil dari 

peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam KUHP Pidana yang 

berlaku di Indonesia. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah data-data yang diambil dari Peraturan 

Pemerintah,Peraturan Daerah (PERDA) dengan pokok masalah,karya-karya 

ilmiah,peraturan Undang-Undang dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai 

dengan objek penelitian. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-

literatur yang berkaitan,makalah-makalah, internet, dan lain-lain. 

 

2 . Data Primer 

 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang 

diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam 

memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Pada penelitian 

ini penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan 

yaitu para pihak yang dianggap memahami dan mengerti seputar permasalahan 

yang di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan delik kesusilaan 

dalam hukum pidana diindonesia dan hukum pidana islam. Narasumber tersebut 

adalah dosen fakultas syariah IAIN Raden Intan (1 orang) , dosen hukum islam 

bagian hukum perdata universitas lampung (1 orang ), dosen bagian hukum 

pidana universitas lampung (1 orang). 
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C. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data 

 

1. Prosedur Pengumpulan data  

 

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data 

sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut : 

 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang 

erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga 

dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca ,mencatat, 

merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut. 

 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan 

dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

 

1). Wawancara/Interview 

Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada narasumber yang 

dipilih, yaitu pihak-pihak berkompeten yang dianggap mampu memberikan 

gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini. Adapun narasumber tersebut antara lain 

dosen syariah IAIN Radin Intan sebanyak 1(satu) orang , dosen hukum 

Islam bagian hukum perdata fakultas Hukum Unila sebanyak 1 (satu) orang 

dan dosen bagian hukum pidana sebanyak 1 (satu) orang.   
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2. Pengolahan data 

 

Tahap pengolahan data dalam penelitian berikut meliputi kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Identifikasi data yaitu mencari data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan 

yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang 

berkaitan dengan judul yang akan dibahas. 

b. Klasifikasi data yaitu identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau 

dikelompokan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. 

c. Penyusunan data yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan penelitian dalam 

menginterprestasikan data. 

d. Interprestasi data yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis 

terhadap suatu data. 

 

D . Penentuan Narasumber 

 

Dalam menganalisis data diperlukan narasumber dari pihak-pihak yang 

berkompeten yang mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun narasumber 

tersebut antara lain : 

1. Dosen syariah hukum Islam IAIN Radin Intan    1 orang 

2. Dosen hukum Islam bagian hukum perdata fakultas hukum unila   1 orang 

3. Dosen bagian hukum pidana fakultas hukum unila    2 orang 

Jumlah         4 orang  
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E. Analisis data 

 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu artinya hasil 

penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat 

yang mudah di baca dan di mengerti untuk di interprestasikan dan ditarik 

kesimpulan mengenai perbandingan delik kesusilaan dan berdasarkan jenis-jenis 

pemidanan (strafsoort), ukuran pemidanaan (strafmaat), bentuk pemidanaan 

(strafmodus) dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam, sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dari hasil analisis 

tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum dan 

didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, selanjutnya dari berbagai kesimpulan 

tersebut dapat diajukan saran.   
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perbandingan pengaturan delik kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia dan 

hukum pidana Islam ialah bahwa dilihat dari pengaturan menurut hukum pidana 

Indonesia kesusilaan itu itu oleh pemerintah dikategorikan sebagai tindak 

pidana dengan mengacu pada pasal  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Pasal 284, 285 dan 289. 

Peraturan Pemerintah tentang delik kesusilaan di dalam. KUHP itu  sendiri 

secara tegas menyebutkan segala bentuk persetubuhan merupakan pelanggaran 

hukum sebagaimana dimaksud Pasal 284,285 dan 289 KUHP “diancam dengan 

pidana paling lama dua belas tahun penjara, barang siapa dengan sengaja 

melakukan persetubuhan pria dan wanita diluar perkawinan, dilihat dari segi 

hukum Islam maka jelas diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 32, surat 

An-Nuur ayat 2, As-Sunnah, Ijma’ yang melarang tegas segala bentuk 

kesusilaan. 

Penerapan sanksi terhadap tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana 

Indonesia dan Hukum Pidana Islam ialah dari sisi hukum positif dalam 
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perspektif hukum, kesusilaan merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang 

meresahkan masyarakat dan melanggar hak asasi manusia dengan merampas 

kehormatan orang lain. Ancaman pidana nya adalah perzinahan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan, pemerkosan pidana penjara paling lama dua belas 

tahun, dan pencabulan paling lama sembilan tahun,  dalam hukum Islam maka 

dapat dikategorikan sebagai Kejahatan hudud adalah kejahatan yang diancam 

hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan kualitasnya oleh Allah 

SWT dan Rasulullah SAW dengan demikian hukuman tersebut tidak 

mempunyai batas minimum dan maksimum, kejahatan qisas diyat adalah 

kejahatan yang diancam dengan hukuman Qisas. Qisas adalah hukuman yang 

sama dengan kejahatan yang dilakukan, diyat hukuman pengganti berupa 

hukuman denda. Qanun di Provinsi Nangro Aceh Darusalam. 

(khususnya persetubuhan) sangat dominan diterapkan jika dibandingkan 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di 

Indonesia secara umum, hal tersebut terjadi dikarenakan jumlah warga muslim 

yang sangat besar dan penerapan sanksi Qanun hanya dilakukan pada warga 

muslim seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Qanun Maisir. 

2. Penerapan hukum Hukum Pidana Islam yang berhubungan dengan delik 

kesusilaan dalam hukum pidana Islam dapat atau tidak diterapkan di Indonesia 

khususnya bagi umat Islam yang ada pada hukum pidana Indonesia dan hukum 

Pidana Islam, berbicara mengenai hal itu apa yang di Indonesia karena secara 

konstitusi negara Indonesia bukan lah negara Islam tetapi pancasila sebagai 

falsafah negara tetap memberi peluang yang besar masuknya aturan yang 
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bersumber dari agama Islam. Perkembangan teori hukum di Indonesia 

memperkokoh posisi strategis hukum Islam sebagai perundang undangan di 

Indonesia.teori-teori hukum tersebut diantaranya adalah teori recepcio 

implexsu, dan teori receptio yang dimunculkan oleh pakar hukum Belanda pada 

masa penjajahan empat bentuk eksistensi perundang-undangan hukum Islam di 

Indonesia pertama, hukum Islam diakui sebagai hukum mandiri dan hukum 

yang berkekuatan hukum nasional kedua , hukum Islam sebagai sumber utama 

bagi hukum nasional. Ketiga, hukum Islam sebagai Integral dalam hukum 

nasional dan keempat hukum Islam sebagai penyaring dari hukum nasional. 

 

Keberlakuan diantara ke dua sistem hukum tersebut berbeda hukum pidana 

Indonesia yang bersifat Unifikasi tidak melihat pada agama, upaya tersebut juga 

adanya menyatukan konsep di dalamnya apabila konsep yang mereka usung 

tidak menyatu antara ormas Islam dengan Ormas Islam yang lainnya maka akan 

menjadi faktor menghambat penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. 

Pemikiran substansivik menghendaki agar pembaharuan hukum 

mengedepankan pemberlakuan substansi hukum Islam daripada formalisasi dan 

simbolisme keberagaman yang kelihatan nya sulit di wujudkan dalam 

penerapan hukum pidana Islam dengan negara Indonesia saat ini. Upaya 

subtansif tersebut dapat menghindari pengkotak-kotakan dan perpecahbelahan 

yang dilakukan kelompok di luar Islam. 

 

pengintegrasian Hukum Pidana Islam ke dalam pidana nasional yang terlihat 

pada beberapa pasal dalam RUU KUHP, merupakan suatu pemikiran yang 

cukup bijak.namun, jika secara eksplisit hal ini tidak bisa dilakukan,minimal 

prinsip-prinsip utamanya dapat terwujud dalam hukum pidana nasional 
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misalnya perzinahan tidak mesti di hukum dengan hukuman cambuk yang 

paling prinsip adalah bagaimana perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana 

yang tidak sesuai dengan moralitas Islam hal semacam ini tidak mungkin 

didapati di dalam hukum pidana yang diberlakukan di negara-negara sekuler, 

sebab urusan agama bukan urusan negara dan menjadi hak individu masing-

masing warga negara. 

 

Masalah substansivik dalam hal ini adalah masalah strategi dalam upaya 

pembaharuan hukum pidana positif dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam 

hukum pidana Islam. Upaya tersebut dapat di formalisasi dengan upaya dengan 

mempertimbangkan kondisi masyarakat seperti yang terjadi di provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. Besar peluang terakomodirnya aturan pidana 

Islam dalam hukum pidana Indonesia apalagi bila faktor kendala tersebut dapat 

di perkecil faktor kendala yang menjadi penghambat utama ada pada intern 

umat Islam sebagai masyarakat mayoritas Indonesia, dan solusinya ada pada 

kesatuan pemahaman dan kemauan dalam menerapkan hukum pidana Islam dan 

menjadikannya sebagai bagian dari undang-undang negara. 

 

Dapat kembali kita melihat pada perumusan Piagam Jakarta yang di susun oleh 

9 orang panitia kecil yang membuat pembukaan pancasila yang berbunyi 

“ketuhanan yang maha esa dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya’’ 

dan sampai saat ini syariat Islam masih berlaku secara legal di Indonesia. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran dan masukan, 

sebagai berikut : 

1. Seseorang yang melakukan tindak pidana kesusilaan perlu mendapat sanksi 

yang tegas yang dapat membuat jera para pelakunya, diantara dua sistem hukum 

ini mengenai pemidanaan dalam hukum pidana Islam khususnya karena sebagai 

mayoritas penduduk muslim harus lebih memahami mengenai hukum pidana 

Islam karena sesuai dengan fitrah manusia dan juga karena perintah Allah yang 

memang harus kita patuhi dan yakini bahwa memang peraturan terbaik untuk 

mengatur kehidupan manusia, pada sistem hukum di Indonesia haruslah patuh 

pada peraturan hukum legalistik yang tertulis karena selama manusia mengikuti 

peraturan tersebut tetaplah baik. Adanya penegak hukum (law enforcement) 

secara tegas dan konsisten penegakan hukum tidak bisa secara parsial, tapi 

menyaratkan adanya keterpaduan di antara aparat penegak hukum (integrated 

legal system) , atau dengan kata lain para pemegang kebijakan dan pembuat 

kebijakan harus dapat bersama-sama membuat dan melaksanakan peraturan 

yang mengatur tentang delik kesusilaan dengan tegas dan konsisten. 

2. Hukum pidana Islam itu dapat diterapkan di Indonesia harus melihat Metode 

penerapan hukum pidana Islam yang mudah di terima oleh masyarakat adalah 

dengan menggali nilai-nilai sejarah penerapan pemidanaan Islam di Indonesia 

serta memasukan nilai-nilai positif yang terkandung dalam hukum pidana 

Islam untuk diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sedang 

dalam tahap pembaharuan, masyarakat Indonesia pada umumnya masih 
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menjunjung tinggi nilai moral dan agama hal tersebut dapat dipahami dari sikap 

mereka terhadap pelanggaran norma moral dan agama meskipun undang-

undang pidana tidak mengaturnya secara tegas Upaya tersebut juga adanya 

menyatukan konsep di dalamnya apabila konsep yang mereka usung tidak 

menyatu antara ormas Islam dengan Ormas Islam yang lainnya maka akan 

menjadi faktor menghambat penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. 

 

Pemikiran substansivik menghendaki agar pembaharuan hukum 

mengedepankan pemberlakuan substansi hukum Islam daripada formalisasi 

dan simbolisme keberagaman yang kelihatan nya sulit di wujudkan dalam 

penerapan hukum pidana Islam dengan negara Indonesia saat ini. Upaya 

subtansif tersebut dapat menghindari pengkotak-kotakan dan perpecah belahan 

yang dilakukan kelompok di luar Islam dan solusinya ada pada kesatuan 

pemahaman dan kesamaan asas-asas nya yang berlaku untuk melakukan 

pengawinan antara kedua sistem hukum serta mengesampingkan prinsip-

prinsip dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dapat diterima dalam Islam 

begitu pun sebaliknya dan kemauan dalam menerapkan hukum pidana Islam 

dan menjadikannya sebagai bagian dari undang-undang negara. 
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