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ABSTRAK 

Salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia. 

Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-

anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta). Pedofilia 

sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan 

anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa 

pelampiasan nafsu seksual.Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang 

menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma 

psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan 

seksual terhadap anak di bawah umur, 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi 

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian (field 

reaserch), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog 

dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang 

menampilkan data penelitian dengan kata-kata, penelitian ini menggunakan deskriptif 

analisis interpertative, yang mengutamakan uraian kata-kata. Adapun lokasi 

penelitiannya yaitu di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Lampung Timur. Populasi data adalah berjumlah 38 Orang yang terdiri dari 

18 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 20 Pegawai honorer, dan 1 orang masyaraakat. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi pelecehan seksual terhadap 

anak di bawah umur adalah melakukan penanggulangan terhadap korban mlakukan 

rehabilitasi menjaga melindungi anak dari tindak pelecehan seksual dengan 

mengeluarkan beberapa program yakni melakukan rehabilitas dengan cara pndekatan 

mnymbuhan secara medis dan psikologi menjalankan program sosialisasi dan 

membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Anak dalam 

pandangan Islam adalah sebagai karunia yang sangat mahal harganya yang berstatus 

masih suci. Mahalnya ini di karenakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh 

orangtua khususnya, karena anak merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi 

orangtua dan bangsa.   
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MOTTO  

 

  

  ِاَمامااَوالَِّذْيَن يَ ُقْولُْوَن رَب ََّنا َىْب لََنا ِمْن َاْزَواِجَنا َوُذرِّيِّّٰتَنا قُ رََّة َاْعُيٍن وَّاْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقْينَ 

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami 

sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang 

yang bertakwa.”(QS. Al-Furqan: 74) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

Sebelum penulis lebih lanjut membahas skripsi ini, penulis akan 

menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini agar tidak 

terjadi kesalah pahaman penafsiran terhadap pembaca. Judul skripsi ini adalah 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di bawah Umur (Pedofilia)”. Judul 

tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut: 

Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT 

berupa aturan-aturan dan larangan bagi umat muslim. 

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti 

pemain sandiwara (film), perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang lain 

atau lembaga yang berkedudukan di lingkungan masyarakat. Pengertian peran 

itu sendiri merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan 

suatu perananan. Perbedaan antara peranan dan kedudukan adalah sama-sama 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena 

yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
1

                                                             
1
 Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah – Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1994), 154 



2 
 

 
 

Berdasarkan definisi di atas maka peran yang penulis maksud pada 

penelitian ini adalah adanya suatu kedudukan yang harus dimiliki oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi tindak 

pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (Pedofilia). 
1
 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai 

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

dibidang pemberdayaan prempuan, perlindungan anak. 

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 

diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang 

bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga 

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan 

oleh hukum).
2
 

Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur (Pedofilia) adalah perbuatan 

asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan 

umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan 

tanpa kerelaan korban.
3
 

B. Latar Belakang Masalah 

Anak lahir kedunia membawa berbagai potensi yang positif sesuai 

dengan arahan orang tuanya, pada hakikatnya anak yang lahir adalah suci, yang 

                                                             
1

 Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 

keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1650 
2
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 47 

3
Syahrizal Abbas, Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh, (Banda 

Aceh,Naskah Aceh, Tahun 2015), 8 
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berhak atas kasih sayang dan perlindungan dari orang tua dalam aspek keluarga, 

dan perlindungan hukum dalam aspek bernegara, kewajiban terahadap anak 

adalah hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak untuk tumbuh 

dan berkembangnya sang anak dengan memberikan berbagai hak-hak yang 

seharusnya dimiliki anak, baik dalam menjamin pertumbuhan anak dan 

perlindungan kepada anak, beberapa kewajiban orang tua yang harus dipenuhi 

terhadap anak seperti Anak mempunyai hak untuk hidup. Berdasarkn penjelasan 

tersebut Allah SWT. Berfirman dalam surat At-Tahrimm: 6 yang berbunyi: 

َها َمََلِئَكة    يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلَِْجارَُة َعَلي ْ

وَن َما يُ ْؤَمُرونَ ِغََلظ  ِشَداد  ََل يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعلُ   

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan”.(QS. At-Tahrim:6).  

Maksud dari ayat al-Qur‟an adalah mewajibkan bagi kita untuk mengajak 

keluarga kita untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan dan mengajak 

keluarga kita melaksanakan perintah Allah berupa Shalat 5 waktu dan sabar 

dalam mengerjakannya dan menyakinin adanya malaikat Allah. 

Dinas Pemberdayaan Prempuan Dan Perlindungan Anak merupakan 

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur memiliki tugas pokok 
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menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dalam 

pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
4
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

memiliki tujuan untuk perjuangan bangsa Indonesia yaitu untuk mencapai 

masyarakat yang adil dan makmur, supaya tercipta kesejahteraan sosial yang 

merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 28 B Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskirminasi”.
5
 Hal ini di tandai 

dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, 

tindak kekerasan, perdagangan anak. Dari kasus yang saat ini sangat marah 

terjadi, anak-anak adalah korban dari pelaku tindak pidana pedofilia. Kasus 

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini menjadi perhatian khusus  

yang perlu ditanggulangi agar anak-anak di bawah umur tidak menjadi trauma 

psikis yang dapat merusak mental dan kepribadiannya. 
6
 

Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di 

tetapkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang 

                                                             
4
 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Timur  

5 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2 
6Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi dan Made Minggu Widyantara. “Saksi Pidana Bagi 

Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak”, jurnal konstruksi hukum fakultas hukum universitas 

warmadewa, vol1,nomor.1,2020 . 
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dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.
7
 

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak  bahwa anak merupakan orang yang telah 

mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.
8
 Ditinjau dari 

aspek Yuridis maka pengertian “Anak” di mata hukum positif Indonesia 

diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau orang yang di bawah umur.  

Penulis melakukan tinjauan terhadap Petugas Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lampung Timur seorang 

anak korban dugaan pemerkosaan kembali mengalami dugaan kekerasan 

seksual bahkan di jual yang di sebut di lakukan petugas pusat pelayanan 

terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) petugas yang 

seharusnya memberikan perlindungan dan rehabilitasi di duga menjadi 

predator bagi korban selama hampir setengah tahun. Saat ini pemerintah 

melalui kementrian pemberdayaan prempuan dan perlindungan anak 

(kementrian PPPA) tengah mencari tau titik lemah mengapa hal ini bias 

terjadi untuk kemudian segera di benahi agar kasus ini tidak terulang di 

kemudian hari. Sebab lain kasus yang terjadi akibat lemahnya fungsi 

pengawasan dan evaluasi Kementrian PPPA terhdap unit P2TP2A di daerah 

                                                             
7
Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
8
Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya 

(Bandung: Mandar Maju,2005). 4 
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Lampung Timur. Kini Kementrian PPPA melakukan perbaikan Sistem 

pelayanan sehingga penyedia pelayanan resmi perlindungan perempuan dan 

anak berada di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak 

(UPTD PPA).
9
 

Pedofilia di definisikan oleh profesional kesehatan mental sebagai 

gangguan mental, tetapi sistem hukum Amerika mendefinisikan bertindak atas 

dorongan pedofilia sebagai tindakan kriminal. Fantasi seks yang di gunakan 

seorang pedophil, (Pedo terhadap anak laki-laki) dengan mengajak 

bersenggama, orang-orang yang menikmati pornografi anak adalah pedophil, 

beberapa pedophil secara seksual tertarik hanya terhadap anak-anak dan sama 

sekali tidak terhadap orang dewasa. Pedophilia biasanya kondisi kronis ciri 

utamanya adalah:  

1. Berulang kali minimal enam bulan, pasien memiliki keinginan kuat 

seksual, fantasi atau prilaku mengenai aktifitas seksual dengan anak belum 

matang seksual (biasanya usia 13 tahun atau di bawah). 

2. Hal ini menyebabkan penting distress klinis atau bekerja merusak, sosial 

atau berfungsi pribadi.  

3. Penderita pedofil lebih suka kepada anak-anak yang terpaut umurnya lebih 

muda di bawah penderita pedofilia, contoh pria dewasa berusia 19 tahun 

                                                             
9

http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2772/menteri-pppa-pecat-dan-tindak-

tegas-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-p2tp2a-lampung-timur diakses pada 15 Desember 

2020 pukul 21.00 WIB 

http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2772/menteri-pppa-pecat-dan-tindak-tegas-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-p2tp2a-lampung-timur
http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2772/menteri-pppa-pecat-dan-tindak-tegas-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-p2tp2a-lampung-timur
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lebih suka terhadap anak berusia dibawah dia 5 tahun adalah berusia 16 

tahun atau lebih tua dan lebih sedikit 5 tahun lebih tua dari pada anak.
10

 

Penelitian juga menyebutkan bahwa anak laki-laki yang mengalami 

pelecehan seksual lebih cendrung jadi pedofil atau pelanggar seks. Anak 

perempuan yang mengalami pelecehan seksual lebih sering menanggapi 

dengan terlibat dalam prilaku merusak diri sendiri, seperti penyalahgunaan zat 

narkotika atau prostitusi. Karena pedofilia dianggap serius pelanggaran 

seksual, pasien yang di diagnosis dengan gangguan tersebut di harapkan untuk 

berpartisipasi dalam program pengobatan.
11

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Penulis memberikan Batasan masalah dalam penulisan skripsi terkait 

pada judul ini pada peran Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak dalam menanggulangi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur 

(pedofilia) karena hal tersebut merupakan tindak pidana. 

1. Tidak ada sosialisasi yang cepat tanggap dari Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menanggulangi pelecahan seksual 

terhadap anak dibawah umur, sehingga kasus pedofilia ini masih sering 

terjadi dimasyarakat. 

2. Peran pemerintah dalam perlindungan anak dan prempuan. 

                                                             
10

 Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi dan Made Minggu Widyantara,a1 

“Saksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak”, Jurnal Kontruksi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2020 
11

Zainul Hasan Genggung, “Sanksi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif KUHP Dan Praturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016”.Jurnal Hukum Keadilan Dan Budaya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 

Tahun Desember 2016  
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3. Judul ini dipilih karena sangat relevan dengan disiplin Ilmu Fakultas 

Syari‟ah Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar‟iyyah). 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

akan penulis bahas adalah: 

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Prempuan Dan Perlindungan Anak 

dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di 

bawah umur ?  

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi pelecehan 

seksual terhadap anak di bawah umur ? 

E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya: 

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Prempuan Dan Perlindungan 

Anak dalam perlindungan anak di bawah umur 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang peran Dinas Pemberdyaan 

Prempuan Dan Perlindungan Anak dalam perlindungan anak di bawah umur. 

3. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertibangan bagi 

pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pencegahan kekerasan 

terhadap anak dan membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk 

mengadakan penelitian serupa. 
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F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat penelitian ini memberikan wawasan dalam mengenai peran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung 

Timur dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak 

dibawah umur (Pedofilia) dan menambah literature mengenai hal tersebut bagi 

Fakultasa Syari‟ah Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar‟iyyah). 

2. Untuk memperluas pengetahuan penulis dan sebagai salah satu tugas akhir 

yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa sekaligus sebagai syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari‟ah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

3. Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan menanggulangi pelecehan 

seksual terhadap anak dibawag umur (Pedofilia) ditinjau dengan Hukum Islam 

hal ini tersedianya literature yang menunjang, maka sangat memungkinkan 

untuk dilakukan penelitian. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk menghindari plagiat atau pemalsuan penulisan skripsi, penulis 

menyertakan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian penulis. Selama ini banyak 

penelitian yang mengkaji tentang analisi Fiqh Siyasah terhadap strategi partai dalam 

pemenangan pilkada. Penelitian tersebut bukan hal baru lagi dalam penulisan karya 

ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain sebagainya. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rohman dari program studi Hukum 

Tatanegara (Siyasah Syar‟iyyah) Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan 

Lampung angkatan tahun 2016 yang berjudul Implementasi Dinas 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak 

Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah pada tahun 2020. Di 

dalam skripsi tersebut jika melihat kajian teori terdapat kesamaan dengan 

skripsi ini, persamaannya terletak pada peneliti tersebut mendapatkan fakta 

lapangan Dinas yang di teliti yaitu Dinas Pemberdayaan Prempuan dan 

Perlindungan Anak  dan Perbedaan dengan skripsi ini yaitu lokasi penelitian 

dan pembahasan tentang melindungi anak sebagai korban kekerasan 

Perspektif Fiqh Siyasah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Hidayati Mahasiswa Fakultas 

Syari‟ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh angkatan tahun 2014 yang 

berjudul Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak 

Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut  Hukum Islam pada tahun 2017. Pada 

penelitian skripsi tersebut terdapat kesamaan didalam skripsi ini yaitu upaya 

menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah 

umur. Perbedaan pada skripsi ini yang pertama lokasi penelitian berbeda dan 

skripsi ini lebih spesifik ke tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di 

bawah umur.  

H. Metode Penelitian  

  Adapun yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian  lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, 

kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan untuk 

kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan 

dilapangan atau pada respoden. 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan 

metode deskriptif normatif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu 

objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 

hubungan diantara unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu”.  

2. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan 

sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.
12

 Sumber data yang 

langsung berkaitan dengan objek penelitian.  Penelitian ini data primer 

yang diperoleh dari wawancara kepada respoden yang merupakan Dinas 

                                                             
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III, Cet. 

Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 
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Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung 

Timur. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperolrh seorang peneliti secara 

tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber 

lain. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak 

lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non 

komersial. Misal buku-buku, dokumen majalah, jurnal ataupun media 

internet. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. 

Adapun yang menjadi populasi data penelitian ini adalah Perangkat Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung 

Timur yang berjumlah 38 orang yang terdiri 18 Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) 20 pegawai honorer dan 1 orang masyarat. 

b. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
13

 Dalam hal menentukan 

sampel, penulis, yaitu “ pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan 

                                                             
13

Ibid hlm. 175. 
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pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut 

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.”
14

 Yakni untuk memilih respoden dengan masalah 

yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Observasi  

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean 

serangkaian prilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan 

observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
15

  Penelitian ini, yang di 

maksudkan untuk mengamati secara langsung objek-objek yang diteliti di 

lapangan. 

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsungoleh pewancara kepada respoden, dan jawaban-

jawaban respoden dicatat atau direkam. Dalam wawancara ini, peneliti 

menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan 

beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai 

keterangan mengenai permasalahan yang penelitian ambil. 

 

                                                             
14

Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 

2014).89. 
15

Ibid, . 107. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk 

tulisan, atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan 

dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkip , surat kabar, 

majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada yang ada hubungannya 

dengan tema penelitian. 

Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan 

untuk memperoleh data tentang, Upaya Menanggulangi Tindak Pidana 

Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Pedofilia). 

5. Metode Pengelolahan Data  

Pengelolahan Data meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan 

yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam 

pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah 

benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur. 

b. Rekontruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan di 

interprestasikan. 

c. sistematizingatau sistematisasi, yaitu “menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud 

dalam hal ini yaitu: mengelompokkan data secara sistematis data yang 

sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah. 
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6. Metode Analisis Data 

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 

adalah penulis menganalisis data tersebut dengan mengunakan metode analisi 

kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan 

interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. 

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu 

metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau 

peristiwa-peristiwa yang khusu itu ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian 

mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan 

dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan 

dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang 

benar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak 

1. Pengertian Hukum Islam  

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman 

manusia atas nash Al-Qur‟an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan 

manusia yang berlaku secra universal, relavan pada setiap zaman waktu dan 

ruang manusia
1
.  

Hukum Islam atau yang di sebut dengan Fiqh muncul sebagai cabang 

ilmu pengetahuan tersendiri dan terpisah dan ilmu hadis sekitar abad pertama 

hijrah, yaitu sejak munculnya para fuqaha dan ahlu hadits setelah 

meninggalnya Said Ibnu al-Muhsaiyab (94 H) dan Abu Bakar Ibnu „Abdur 

Rahman (94 H). Karena sejak itu bermuculan kumpulan ketetapan hukum 

yang tersusun dalam dokumen catatan secara sistematis dengan sebutan Fiqh 

yang dijadikan sebagai objek pembelajaran tertentu dan terpisah dari hadits. 

Sehingga dikenal dan populerlah tahun 94 H.
2
 

 

 

 

                                                             
1
Departmen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahas Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2011),  
2
Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelm Tertutup (Terjemahan oleh Agah Garnadi dari “The 

Early Development of Islamic Yurisprudence:, Islamic Reseach Institute Pakistan, Islamabad, 1970). 

Penerbit PUSTAKA ITB, 1405 H / 1984 M. 
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2. Sumber Hukum Islam  

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan 

untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak di temui 

permasalahan-permasalahannya, umumnya dalam bidang agama yang sering kali 

membuat pemikiran umat muslim yang cendrung kepada perbedaan. Untuk itulah 

diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut : 

a) Al-Quran 

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur‟an, sebuah 

sebuah kitab suci umat muslim yang di turunkan kepada nabi terakhir, 

yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur‟an memuat 

kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah islam, 

ketentuan hikmah dan sebagainya. Sebagaimana di maksud dari ayat Al-

Quran menjelaskan secara rinci seharusnya manusia menjalani kehidupan 

agar tercipta masyarakat yang berahlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat 

Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariah.
1
 

َها َمََلِئَكة    يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلَِْجارَُة َعَلي ْ

 ِغََلظ  ِشَداد  ََل يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ 

                                                             
1
Susiadi, “Ushul Fiqh”, (Bandar Lampung:Fakultas Syariah IAIN Bandar Lampung, 2012).13  
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”Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(QS. At-Tahrim:6).
2
 

b) Al-Hadist 

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala 

sesuatu yang berlandaskan pada Rasullah SAW. Baik berupa perkataan, 

perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan 

yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata 

Hadist yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan 

sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (Sabda), perbuatan, ketetapan 

maupun persetujuan dari Rasullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun 

hukum Islam.
3
 Sebagaimana sabda Rasullah Shallallaahu „alaihi wa sallam 

yang berbunyi : 

ُر رَاٍع، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْىِل بَ ْيِتِو، ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن رَ  ِعيَِّتِو، َوْاأَلِمي ْ

 َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت َزْوِجَها َوَوَلِدِه، َفُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ 

                                                             
2
Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1021. 

  
3
Susiadi, “Ushul Fiqh”, (Bandar Lampung:Fakultas Syariah IAIN Bandar Lampung, 2012), 

14 
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“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian 

bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir 

(raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas 

keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan 

anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian 

akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.” 

c) Ijma 

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah masa 

Rasullah SAW atas perkara dalam agama. Dan Ijma yang dapat 

dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi dizaman sahabat, tabiin 

(setelah sahabat), tabi‟ut tabi‟in (setelah tabiin). Karena setelah zaman 

mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan 

perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa 

semua ulama telah bersepakat.
4
 

d) Qiyas 

Sumber Hukum Islam Yang keempat Setelah Al-Qur‟an Al-Hadist 

dan Ijma adalah Qiyas. Qiyas berati menjelaskan sesuatu yang tidak ada 

dalil nash nya dalam Al-Qur‟an maupun Hadis dengan cara 

membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak 

diketahui hukumnya tersebut. 

                                                             
4
Ibid, 24 
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Suatu nash jika telah menunjukan hukum mengenai suatu kasus dalam 

agam Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui 

permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama 

dengan kasus yang nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus 

tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nash nya.
5
 

 

3. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam 

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya 

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental 

dan sosial.
6

 Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan 

dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan 

dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam termasuk 

anak-anak didalamnya. Islam Menyatakan bahwa anak-anak merupakan 

mahluk yang harus dikasihi dan dilindungi karena tidak berdaya mereka 

dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mlindungi dirinya sendiri. 

Perlindungan anak dalm perspektif hukum Islam mengandung arti 

                                                             
5Ibid, 41. 
6
 Maidun Gulton, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system peradialn pidana 

anak Indonesia”. (Bandung : Retrika Aditama), 33. 
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pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari hal-hal yang dapat  

membahayakan dirinya.
7
 

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang kompentatif, 

memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia 

masih berbentuk janin. Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh 

orang tuanya. Dalam berbagai literatur hukum Islam (Fiqh) klasik. Tidak 

ditemukan satu istilah khusus untuk perlindungan anak. Beberapa literatur 

hukum islam (fiqh) klasik menggunakan istilah Hadsanah dalam pengertian 

yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna 

katanya secara Bahasa (etimologi) Hadsanah merupakan bentuk Masdar, yang 

mengandung arti “memelihara dan mendidik anak” kata ini berasal dari Al-

hidhn, yang berarti Al-janb (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang 

menjadi hadhinah (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung 

(pangkuan) nya. Adapun menurut istilah hadsanah berarti memelihara anak 

kecil, orang yang lemah, orang gila atau gangguan jiwa, atau yang tidak 

memilki kemampuan untuk mandiri memenuhi Pendidikan dan berbagai 

kebutuhan berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang 

diperlukan untuk kesejahteraan hidup.
8
 

Hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah penampakan 

kasih sayang yang diwujudkan dalam memenuhi hak dasar dan perlindungan 

                                                             
7
 Hani Shalihah, “Al – Afkar, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal 

For Islamic Studies, Vol.1 No.1 (Jakarta 2018), 38. 
8
 Ibid.h.40. 
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dari perilaku kekerasan dan deskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam 

berarti merupakan apa yang dianugrahkan oleh Allah didalam hati kedua 

orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua 

kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh dan 

berkembang secara optimal serta melindungi dari tindak kekerasan yang 

mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak.
9
  

Di dalam Al-Qur‟an anak merupakan amanah bahkan anak dianggap 

sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda 

lainnya.
10

 Sebagaimana Firman Allah SWT Adalah : 

نْ َيا  َواْلَباِقَياُت الصَّاِْلَاُت َخي ْر  ِعْنَد رَبَِّك ثَ َوابًا َوَخي ْر  أََمًَل  ۖ  اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة اْْلََياِة الدُّ  

A“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” (Q.S. Al-Kahfi[18]: 46) 

Oleh karenanya, sangat penting untuk kita melindungi anak-anak 

dari tindak kekerasan. Bahkan dalam hal pemerintahan kewajiban yang 

terpenting bagi seorang pemimpin (imam) ialah harus menjaga dan 

melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan Hak Asasi Manusia.
11

 Dan 

Negara perlu turun tangan melakukan pencegahan dan mengatasi tindak 

kekerasan terhadap anak, karena tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai 

penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia. 

                                                             
9
 Ibnu Ansori. Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, Jakarta : KPAI, 2007, 13. 

10 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam, (Jakarta : 

Kencana Prena Media Grup, 2008), 125 
11

Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara 

Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 23-24 
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4. Siyasah Qadha’iyah 

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang 

mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam 

konsep Fiqih Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut dengan Sulthan 

Qadhaiyyah. Kekuasaan kehakiman adalah untuk mnyelesaikan perkara-

perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil 

hak dari orang durjana dan pengembaliannya kepada yang punya, mengawasi 

harta wakaf dan persoalan-ppersoalan lain yang diperkaran di pengadilan. 

Sedangkan tujuan kekuasan kehakiman adalah untuk menegakan kebeneran 

dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan 

menstabilitaskan kedudukan hukum kepada Negara.  

 Penetapan syariat Islam bertujuan untuk mmenciptakan kemaslahatan. 

Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk 

menegakannya karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukum-hukum itu 

tidak dapat di terapkan. Dalam sistem pemerintahan islam, kewenangan 

peradilan (al-Qadha) terbgi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah Qadha, 

wilayah Mazhalim, dan wilayah hisbah. 
12

 

 

 

 

                                                             
12

 Hakim Javid Iqbal, Masalah-masalah Teori Politik Islam, cet III, (Bandung : Mizan , 

1996), 65. 
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B. Sanksi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Sanksi 

Sanksi atau hukuman dalam bahasa Arab disebut „uqubah. Kata 

'uqubah menurut bahasa berasal dari kata „aqaba yang berarti menggiringnya 

dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati 

pengertian istilah, kata tersebut diambil dari kata „aqibun yang berarti 

membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.
13

 

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut 

hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan 

itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa 

sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan 

menyimpang yang telah dilakukannya 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai 

siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim,
14

 

Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut sudah 

mendekati pengertian menurut istilah. 

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama 

dengan pidana. Walaupun sebenarnya, kata hukuman menurut Wirjono 

Projodikoro sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh 

karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya 

                                                             
13  Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat. (Jakarta, 

sinar Grafika, 2004).137 
14

  Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005). 255-256 
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ganti kerugian.
15

 Sedangkan menurut Mulyatno, istilah pidana lebih tepat 

daripada hukuman sebagai terjemahan kata straf. Karena, kalau straf 

diterjemahkan dengan hukuman maka straf recht harus diterjemahkan 

hukum-hukuman. 

Menurut Sudarto, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh 

Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu 

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
16

 

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang 

dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada 

seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang 

tidak sehari-hari dilimpahkan.
17

 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil 

intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, 

atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 

2. Tujuan Sanksi 

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan 

umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat 

                                                             
15 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Eresco, 1981), 1 
16 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,( Jakarta: Rineka Cipta, 2009,), 10 
17 Ibid., 48 
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dan sekaligus menegakkan keadilan.
18

 Atas dasar itu, tujuan utama dari 

penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut: 

a) Pencegahan 

  Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah 

agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-

menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, 

pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia 

tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa 

hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang 

lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan 

pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri 

untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak 

berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.
19

 

  Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman 

adakalanya pelanggaran terhadap larangan (jarimah positif) atau 

meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. 

Pada keadaan yang pertama (jarimah positif) pencegahan berarti upaya untuk 

menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua 

(jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan 

kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia 

mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman 

                                                             
18 Muhammad Abu Zahrah, Usul al Fiqh, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Arabi), 1958, 351 
19 Ahmad Wardi Muslich, op.cit.,  137. 
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terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan 

zakat.
20

 

  Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya 

hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak 

boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian 

terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya 

demikian maka hukuman terutama hukuman ta‟zir, dapat berbeda-beda sesuai 

dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya 

diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan 

ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan 

ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang 

tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman 

mati. 

  Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, 

efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya 

pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, 

dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya 

terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan 

selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu. 

 

 

                                                             
20

 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 255-256 
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 b) Perbaikan dan Pendidikan 

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku 

jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini 

terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan 

adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu 

kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, 

melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta 

dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian 

tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, 

karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa 

Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, 

baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika 

ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di 

dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada 

akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.
21

 

  Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan 

hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh 

rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan 

mengetahui batasbatas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah 

adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta 

                                                             
21

 Ahmad Wardi Muslich, op.cit, 138 



30 
 

 
 

membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping 

menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. 

  Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan 

reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah 

melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan 

hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan 

rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbangan atas 

perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan 

demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat.
22

 

3. Macam-macam Sanksi 

  Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa 

bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima 

penggolongan. 

1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang 

lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut : 

a) Hukuman pokok („uqubah ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk 

jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisâs 

untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, 

atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian. 

                                                             
22 Ibid., hlm. 257. 



31 
 

 
 

b) Hukuman pengganti („uqubah badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan 

hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena 

alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman 

qishas, atau hukuman ta‟zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman 

qishas yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri 

adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau 

kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman 

qisas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ta‟zir juga 

merupakan hukuman pokok untuk jarimah-jarimah ta‟zir, tetapi sekaligus 

juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau qishas dan diat 

yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.
23

 

c) Hukuman tambahan („uqubah taba‟iyah), yaitu hukuman yang mengikuti 

hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti 

larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan 

diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman qishas atau diyat, atau 

hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan 

jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman 

pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali. 

d) Hukuman pelengkap („uqubah takmiliyah), yaitu hukuman yang mengikuti 

hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan 

syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya 

seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. 

                                                             
23 Ahmad Wardi Muslich, 142-143 
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2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya 

hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian. 

a) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau 

batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (delapan 

puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak 

berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena 

hukuman itu hanya satu macam saja. 

b) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas 

terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk 

memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman 

penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta‟zir.
24

 

3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, 

hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut. 

a) Hukuman yang sudah ditentukan („uqubah muqaddarah), yaitu hukuman-

hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara‟ dan hakim 

berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau 

menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman 

keharusan („uqubah lazimah). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak 

berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya. 

b) Hukuman yang tidak ditentukan („uqubah ghair muqaddarah), yaitu hukuman 

yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan 

hukumanhukuman yang ditetapkan oleh syara‟ dan menentukan jumlahnya 

                                                             
24

Ibid.,  67-68.  
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untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini 

disebut juga hukuman pilihan (uqubah mukhayyarah), karena hakim 

dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.
25

 

4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi 

kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut. 

a) Hukuman badan („uqubah badaniyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas 

badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara. 

b) Hukuman jiwa („uqubah nafsiyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa 

manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran. 

c) Hukuman harta („uqubah maliyah), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap 

harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta. 

5) Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman 

dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut. 

a) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. 

b) Hukuman qishas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-

jarimah qishas dan diyat. 

c) Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah 

qishas dan diyat dan beberapa jarimah ta‟zir. 

d) Hukuman ta‟zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah 

ta‟zir.
26  
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 Ibid, 68. 
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 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 

2004),  44-45. 
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