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ABSTRAK 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI 

TINDAK PIDANA SODOMI  TERHADAP ANAK DALAM 

HUKUM POSITIF 

Oleh: 

AGUNG RAMADHANI 
 

Hukum Islam memiliki aturan hukum terhadap pelaku 

pelecehan seksualitas, begitupun hukum positif yang berlaku di 

Indonesia. Keduanya menetapkan hukuman bagi para pelaku. 

Namun secara garis besar keduanya memiliki sudut pandang 

yang sama bahwa perbuatan sodomi merupakan perbuatan 

terlarang. 

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni, 

Bagaimanakah sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak 

dalam hukum positif? Bagaimanakah pandangan hukum islam 

terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak dalam 

hukum positif? Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Ingin 

mengkaji bagaimankah sanksi tindak pidana sodomi terhadap 

anak dalam hukum positif, serta ingin mengkaji bagaimanakah 

pandangan hukum islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi 

terhadap anak dalam hukum positif. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian “library research”. 

Data diambil dari dua sumber, yaitu sumber primer dan 

sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

kepustakaan yaitu penulis melakukan riset kepustakaan yang 

dilaksanakan dengan cara membaca literatur kemudian data 

diolah dengan hati-hati dan relevan. Serta data dianalisa dengan 

menggunakan analisis kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa 

sodomi menurut pasal 292 KUHP  orang yang cukup umur, 

yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama 

kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa 

belum cukup umur, diancam dengan pidana pencara paling lama 

lima tahuni pasal 82 ayat 1 setiap orang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 



 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dalam ayat 2 dalam 

hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 

dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Sedangkan menurut Hukum Positif Pandangan hukum Islam 

terhadap sanksi sodomi terhadap anak dalam hukum positif, 

telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu dialam 

semesta ini diciptakan saling berpasang-pasanggan, dan hal 

inilah yang menjadi tanda kekuasaan-Nya. Sebagai tanda 

kekuasaan-nya, maka jelaslah seksualitas mempunyai fungsi 

yang sakral. Akan tetapi, lebih dari itu adalah mengatur 

hubungan seksual itu agar dapat dijalani dengan baik sesuai 

dengan fitrah manusia, hanya saja yang diatur dalam hukum 

Islam adalah terhadap siapa orang tersebut melakukan hubungan 

seksual. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23-24, Allah 

memperingatkan umatnya agar tidak sembarangan  dalam 

menikahi seseorang, hal ini juga telah diperingatkan oleh Allah 

terhadap kaum Nabi Luth As yang melakukan homoseks 

(sodomi) dalam QS. Al-A‟raf ayat 80-84. Dalam ayat tersebut 

dijelaskan bahwa kaum Nabi Luth As yang telah melakukan 

sodomi dihukum oleh Allah dengan hujan batu. Selain itu para 

ulama fiqih berpendapat dalam sanksi yang diberikan kepada 

pelaku sodomi yaitu dibunuh secara mutlak atau dirajam sampai 

mati. 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

                      

                      

                   

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, 

dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman
1
. 

(QS.An-Nur: 2) 

  

                                                             
1
Al-Quran Surat An-Nur ayat 2  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 
Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang 

judul skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa 

term dalam judul yang dimaksud. Sebab judul merupakan 

kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian 

ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda 

di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan 

dan penegasan dengan memberi arti beberapa term yang 

terkandung di dalam judul penelitian ini. 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan 

salah interpretasi dalam memahami judul ”PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK 

PIDANA SODOMI DALAM HUKUM POSITIF” perlu 

penegasan dari masing-masing term tersebut. Istilah/term, 

yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Sanksi Menurut A. Budihardjo adalah tanggapan positif 

atau negatif dari anggota kelompok sosial terhadap 

aktifitas atau perilaku pada bagian satu atau lebih 

anggotanya.
2
 Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang 

dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena 

pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. 

2. Tindak pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo yaitu 

suatu perilaku dikenakan ancaman pidana hanya apabila 

perilaku itu dipandang dapat mengancam keseimbangan 

dalam masyarakat. Dalam hal ini, mungkin ada sejumlah 

perilaku yang dipandang “tidak baik” atau “buruk” 

dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat 

ancamannya pada masyarakat tidak terlalu besar, maka 

prilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak 

pidana.
3
  

                                                             
2
 Dapat dilihat di http://pengertian-pengertian-

info.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-sanksi-organisasi.menurut.html?m=1    
3
 Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Kesusilaan (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2001), h. 180. 

http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-sanksi-organisasi.menurut.html?m=1
http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-sanksi-organisasi.menurut.html?m=1


 

Menurut Moeljatno lebih menggunakan istilah 

perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut.
4
 

Sementara Simons, memberikan definisi mengenai 

tindak pidana yakni suatu perbuatan yang diancam pidana, 

melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang 

yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.
5
 

Mulyatno dalam pidato Dies Natalis Universitas 

Gajah Mada tahun 1975, mengatakan “Perbuatan yang oleh 

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan 

perbuatan pidana”. Dan Garafallo mengemukakan 

tipologinya berupa penjahat-penjahat pembunuh, penjahat-

penjahat penyerang, agresif, orang yang suka sekali 

menyerang orang lain dengan kata-kata atau perbuatan, 

penjahat-penjahat curang kekurangan, penjahat-penjahat 

yang terdorong karena hawa nafsu yang tidak terkendali.
6
 

3. Kata sodomi berasal dari bahasa Latin yaitu “Sodomia” 

yang diambil dari istilah Peccatum Sodomiticum yang 

berarti Sin of Sodom yang berarti dosa dari bangsa 

Sodom. Sejarahnya, pada saat itu pria-pria bangsa 

Sodom melakukan hubungan seks sejenis atau 

homoseksual.
7
  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sodomi 

adalah: 

                                                             
4
 Chazawi,  Pengertian Tindak Pidana (Jakarta Raja: Grafindo 

Persada, 2002) h. 69. 
5
 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan 

Syariat Islam dalam Konteks Modernitas) (Bandung: Asy-Syaamil Press & 

Grafika, 2001), h.132. 
6
 Chainur  Arrasyid, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil 

(Medan: USU Press,1998), h. 27.   
7
 Dapat dilihat di https://ridwanbahasa.com/2014/05/05/asal-mula-

kata-sodomi-the-origin-of-

sodomy/?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C1976253691  

https://ridwanbahasa.com/2014/05/05/asal-mula-kata-sodomi-the-origin-of-sodomy/?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C1976253691
https://ridwanbahasa.com/2014/05/05/asal-mula-kata-sodomi-the-origin-of-sodomy/?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C1976253691
https://ridwanbahasa.com/2014/05/05/asal-mula-kata-sodomi-the-origin-of-sodomy/?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C1976253691


 

a. pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan 

binatang 

b. senggama antar-manusia secara oral atau anal, biasanya 

antar-pria.
8
 

Sodomi atau seksual analisme juga dapat diartikan 

sebagai hubungan seksual dengan memakai anus untuk 

bersenggama.
9
 

4. Hukum pidana Islam adalah seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu 

      Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia 

mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua 

yang beragama Islam
10

. Namun, yang dimaksud dengan 

Hukum pidana Islam di sini adalah segala aturan yang 

terdapat di dalam Al-Qur‟an, Hadits dan buku-buku fiqih 

serta pendapat para imam mazhab. 

5. Hukum pidana positif adalah salah satu bagian hukum 

yang  ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum pidana 

positif atau biasa dikenal dengan istilah Ius Constitutum,  

yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu 

masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu
11

. 

Singkatnya hukum pidana positif adalah hukum yang 

berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam 

suatu daerah tertentu. 

Dari masing-masing pengertian dan penjelasan term 

di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul 

skripsi ini adalah hukuman yang diberikan terhadap 

seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual 

sodomi menurut perspektif  hukum pidana Islam dan hukum 

pidana positif yang berlaku di era kehidupan modern saat 

ini. 

 

                                                             
8
 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

9
 Syarif Al - Qusyairi, Kamus Lengkap Arab – Indonesia (Surakarta 

: Al-Hikmah, t.th), h. 497. 
10

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada 

Media, 2003), h. 9.  
11

 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2010),  h. 163 – 164. 



 

B. Alasan Memilih Judul  

Alasan yang mendorong penulis memilih judul 

sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif. Karena di era modern saat ini banyak 

fenomena yang ada di masyarakat yang 

menyalahgunakan pergaulan sehingga terjerumus ke 

dalam pergaulan bebas seperti pencabulan sodomi 

terhadap anak bahkan perbuatan ini sangat marak di 

Indonesia. 

2. Alasan Subjektif. Permasalahan kejahatan sodomi bagi 

penulis sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, di 

samping ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang 

dipelajari. 

 
 

C. Latar Belakang Masalah  

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi 

ini, pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dan 

berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. 
Tetapi, kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah 

tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan 

agama, setiap individu dalam masyarakat semestinya saling 

menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.
12

 Dalam 

kehidupan ini, banyak manusia beserta keberagaman 

sifatnya terkadang membuat sebagian orang melakukan 

suatu hal yang dilarang agar dirinya selalu dapat mencapai 

kebahagiaan. Bahkan, norma-norma yang berlaku secara 

umum di masyarakat pun dilanggar. 

Manusia diciptakan oleh Allah  sebagai mahluk yang 

paling mulia di antara mahluk-mahluk Allah lainnya. 

Dianugerahkan kepadanya insting untuk mempertahankan 

keturunan sebagai konsekuensi kemulian itu. Ini berarti 

manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat 

yang telah diperlengkapkan Tuhan kepadanya. Di antara 

perlengkapan ini adalah alat kelamin dan nafsu syahwat 

                                                             
12

 Firdaweri, Hukum pidana Islam tentang Fasakh Perkawinan 

(Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h.1.  



 

untuk saling bercinta. Dari percintaan inilah akan timbul 

nafsu sebagai naluri manusia sejak lahir.  

 Manusia diciptakan oleh Allah suatu kelebihan yaitu 

akal. Akal inilah yang membedakan manusia dengan hewan. 

Dengan adanya akal, manusia dapat membedakan antara 

perbuatan yang baik dan yang buruk secara sadar, sudah 

sepatutnya mengikuti aturan-aturan Allah dalam 

menyalurkan syahwatnya dengan benar. Jika hewan 

melakukan hubungan seksual dengan sembarangan tanpa 

aturan, maka manusia yang memiliki kelebihan akal tidak 

seharusnya melakukan hal yang sama. Namun, manusia saat 

ini memiliki nafsu tinggi yang dapat mengalahkan akal, 

sehingga timbullah berbagai tindakan pelecehan seksual.  

Allah SWT berfirman:  

                 

                   

                   

     ( ٤ٔ :ال عمران ) 

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia 

kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita, anak-

anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, 

binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 

kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (surga).
13

 

Ayat di atas menyebutkan bahwa manusia memiliki 

banyak kecintaan, di antaranya adalah kecintaan terhadap 

wanita. Sifat cinta pria terhadap wanita merupakan fitrah 
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sekaligus anugerah dari Allah SWT yang harus dimiliki dan 

dipergunakan dengan sebaik-baiknya.  

Berdasarkan tingkah laku manusia. Sigmund Freud 

seorang pendiri ilmu psikhoanalisis dari Wina yang hidup 

pada tahun 1939-1956, kesimpulannya bahwa manusia hidup 

didorong oleh dua naluri, yaitu: 

1. Makan untuk mempertahankan hidup pribadi 

2. Seks untuk mempertahankan keturunan
14

 

Pendapat Sigmund Freud amatlah tepat. Karena pada 

dasarnya manusia diciptakan Allah dengan bekal nafsu seks 

sebagai kaitan untuk mempertahankan kelangsungan 

keturunan. Maka sekarang menjadi jelas bahwa seks adalah 

kebutuhan biologis manusia yang tidak dapat dipisahkan-

pisahkan dalam kehidupan. Dari kenyataan ini, maka seks 

merupakan faktor yang amat penting untuk dipelajari agar 

kebutuhan seks berjalan dengan wajar. Janganlah naluri seks 

manusia yang merupakan anugerah Tuhan diselewengkan 

menurut hawa nafsu. Kalau ini terjadi, tentu insting manusia 

untuk mempertahankan kelangsungan keturunan tidak akan 

berhasil. Untuk menghindari hal-hal seperti itu perlu sekali 

diterapkan moral agama dalam seks. Moral berarti ajaran 

mengenai baik dan buruknya tingkah laku manusia. Kalau 

moral agama diterapkan dalam seks, niscaya agama akan 

membimbing tingkah laku hubungan seks yang baik. Seks 

yang berjalan dengan moral agama, pasti akan berjalan 

dengan baik, wajar tanpa menodai harkat dan martabat 

manusia.
15

 

Sejalan dengan perkembangan zaman, dewasa ini 

telah terjadi banyak kasus penyimpangan sosial yang 

berkaitan dengan seksual. Kasusnya pun memiliki beragam 

jenis dan dilakukan oleh orang dewasa, remaja bahkan anak-

anak. Penyimpangan ini seperti pemerkosaan, biseksual, 

transgender, pencabulan terhadap anak-anak, homoseksual 
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dan lain sebagainya. Penyimpangan seksual ini terjadi 

karena banyak faktor, baik dari dalam diri sendiri maupun 

dari lingkungan. 

Bentuk penyimpangan seksual lainnya adalah sodomi 

yang artinya pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau 

senggama secara oral/anal yang dilakukan antar-pria dan 

terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Dalam bahasa 

arab, istilah liwath dinisbatkan dengan nama Nabi Luth As. 

Karena pada dasarnya, sejarah sodomi dimulai pada masa 

Nabi Luth As. Sementara itu, sodomi berasal dari kata 

sadum  seperti  yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar bahwa:  

“Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan 

hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As lalu 

mengajak mereka menyembah Allah dan berhenti dari 

kekejian itu. Akan tetapi, mereka selalu menolak dan tidak 

ada seorang pun yang merespon ajakannya. Kota tempat 

mereka berdomisili adalah Sadum, sebuah kota yang 

merupakan bagian dari negeri Syam”.
16

 

Menurut suatu riwayat bahwa pertama kali sodomi 

dilakukan oleh kaum Nabi Luth As yang hidup semasa 

dengan Nabi Ibrahim As, di mana mulanya kaum Nabi Luth 

As menggauli anus wanita kemudian pindah ke anus laki-

laki. Mengenai perbuatan sodomi kebanyakan ulama sepakat 

untuk mengharamkan pelakunya sangat dikutuk oleh agama 

Islam.
17

 Hal ini sesuai dengan haditst yang diriwayatkan 

oleh Tirmidzi yaitu: 

ثَ َنا أَبُ ْوَخاِلٍداْْلَْْحَُر َعْن الضَّحَّاِك ْبِن  ثَ َنا أَبُ ْو َسِعْيٍداْْلََشجُّ َحدَّ َحدَّ
 َاَل َرُسوُل اهلِل : ُعْ َماَن َعْن َ َْرَ َ  ْبِن ُسَ ْيَماَن َعْن اْبِن َع َّاٍس  َالَ 
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الَيَ ْنظُُر اهللُ إََل َرُجٍل أََتى َرُجآلً َأْو اْ َر أًَة ِف َص َّى اهللُ َعَ ْيِو َوَس ََّم 
   18) الرت ذيرواه)دُّبُِر ال

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Sa‟id Al 

Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al 

Ahmar dari Adl Dlahak bin „Utsman dari Makramah bin 

Sulaiman dari Kuraib dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Allah tidak akan 

melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain 
(homoseksual) atau (menyetubuhi) wanita dari duburnya." 

(HR. Tirmidzi)
 
 

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam 

sanksi hukum bagi pelaku sodomi sangat keras. Asy-

Syaukani yang dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan 

sebagaiman berikut: “Sanksi hukum yang tegas diberlakukan 

kepada pelaku tindak pidana sekeji dan sesadis ini berupa 

hukuman yang betul-betul dapat menimbulkan efek jera bagi 

pihak lain. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas dapat 

melenyapkan nafsu bejat ini. Dengan demikian, jenis 

hukuman seperti ini tepat dijatuhkan kepada masyarakat 

yang sebelumnya tidak pernah ada di muka bumi. Hukuman 

mereka harus sekeras hukuman Allah, di mana mereka 

dihancurkan oleh-Nya. Islam menetapkan hukuman sekeras 

ini mengingat pengaruh buruk dan sisi mudaratnya, baik 

bagi kehidupan individu maupun masyarakat.”
19

 

Sementara itu, Indonesia yang tidak menerapkan 

Hukum pidana Islam, memberikan sanksi pidana kepada 

pelaku sodomi dan pedofilia berupa hukuman penjara 

selama lima tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 292 

KUHP, yaitu orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul 

dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui harus 
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diduganya belum dewasa dan diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun. R. Soesilo ketika 

menerangkan tentang pasal ini menyatakan bahwa pada 

Pasal 294 yang mengancam hukuman lebih berat pada 

perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang tertentu 

misalnya orang tua terhadap anak, anak tirinya, pegawai 

negeri, dokter, guru dan sebagainya.
20

 

Selain itu, dasar lain yang dijadikan pedoman yaitu 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Peraturan Perundang-undangan ini 

merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002. 

Pada tahun 1996 terjadi kasus sodomi di Jakarta yang 

disertai pembunuhan dan mutilasi terhadap beberapa anak 

oleh Robot Gedek. Kasus serupa juga terjadi pada sekitar 

tahun 2011 oleh Baiquni alias Babe, pria asal Kajoran, 

Magelang, Jawa Tengah. Kedua pelaku ini akhirnya divonis 

hukuman mati karena disamping melakukan sodomi juga 

membunuh korban. Dengan demikian, pelaku tindak pidana 

sodomi, dapat dimasukkan ke dalam ranah hudud dengan 

dianalogikan sama dengan zina muhshan yang sanksi 

hukumannya berupa rajam. Selain itu, juga dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana ta‟zir dengan tetap 

mengutamakan rasa keadilan, di mana jika sekiranya sudah 

cukup bukti, pelaku sodomi bisa dituntut pidana mati.
21

 

Meskipun demikian, untuk konteks hukum pidana 

positif di Indonesia, tampaknya pelaku sodomi yang dapat 

dipidana mati adalah apabila pelaku melakukan pelecehan 

seksual yang disertai dengan pembunuhan terhadap korban. 

Sementara itu, bagi pelaku seks menyimpang, baik sesama 

laki-laki maupun sesama perempuan, asalkan kedua pelaku 

seks memiliki rasa suka sama suka dan tidak ada unsur 

paksaan, dipastikan tidak terkena pasal pidana perspektif 
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KUHP
22

. Hal ini jelas berbeda dengan konsep hukum pidana 

Islam yang menegaskan bahwa pelaku dan yang 

diperlakukan dalam tindakan sodomi kedua-duanya layak 

dituntut pidana mati. Di sinilah letak perbedaan mendasar 

antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam 

masalah penjatuhan sanksi bagi pelaku sodomi. Oleh karena 

demikian, permasalahan ini menarik untuk diteliti secara 

ilmiah, dan kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah 

berupa skripsi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan fokus permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sanksi tindak pidana sodomi terhadap 

anak dalam hukum positif ? 

2. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap sanksi 

tindak pidana sodomi terhadap anak dalam hukum 

positif? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada 

beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: 

a. Ingin mengkaji dan menganalisa menurut hukum 

pidana Islam dan hukum pidana positif tentang 

sodomi 

b. Ingin mengkaji dan menganalisa sanksi bagi pelaku 

tindak pidana sodomi menurut hukum pidana Islam 

dan hukum pidana positif 

2. Kegunaan penelitian  

Dengan dilakukannya penelitan ini, penulis berharap 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat: 

a. Secara Akademis 

Secara akademis, untuk memberikan kontribusi 

kenseptual bagi pengembangan iptek, khususnya 

spesifikasi hukum pidana Islam. 
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b. Secara Praktis 

Secara Praktis, agar masyarakat mengetahui 

tentang fenomena yang ada di lingkungan 

masyarakat terutama tentang masalah penyakit sosial 

ini, lebih mengetahui aturan yang berlaku serta 

sanksi yang ada sehingga masyarakat menjauhi 

perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 
Agar penelitian berjalan dengan baik dan 

memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun 

metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan library research, yaitu 

“Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, 

menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan 

bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian 

disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran  

secara teoritis”.
23

 Library research (kepustakaan) 

maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan 

cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari 

berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-

Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian 

yaitu tentang praktik pencabulan sesama jenis atau 

sodomi. 

b. Sifat Penelitian 

Menurut sifatnya sifatnya, penelitian ini bersifat 

deskriftif analisis yaitu: suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriftif ini adalah untuk membuat deskrifsi, gambaran 
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atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki. 

2.  Sumber Data 

       Data ini termasuk data sekunder yang terdiri atas: 

a. Bahan hubungan primer 

Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam 

penulisan skripsi ini. Data primer merupakan jenis data 

yang didapatkan untuk kepentingan penelitian,
24

 dan 

merupakan data utama. Adapun sumber data primer 

dalam penelitian ini terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan 

Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan 

perundang-undangan lainnya. 

b. Bahan hubungan Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

sumber data yang kedua dari data yang kita butuhkan 

atau sebagai data pelengkap.
25

 Sumber data sekunder 

dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data 

primer. Adapun sumber data sekunder antara lain seperti: 

kompilasi hukum pidana Islam, buku hukum pidana 

positif, buku hukum pidana Islam, dan buku-buku lain 

yang berhubungan dengan praktik sodomi. 

c. Bahan hubungan Tersier 

Data tersier yaitu sumber data yang dapat menunjang 

dalam pembahasan masalah yang diteliti, seperti buku-

buku kamus, ensiklopedi, jurnal, koran dan berbagai 

media informasi lainnya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik kepustakaan, yaitu: 

“penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara 

membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur 

atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, 
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kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka 

pemikiran secara teoritis”.
26

 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka 

pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data 

dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan 

pengkajian literatur-literatur primer yaitu Al-Quran dan 

terjemahnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta 

dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang 

berkaitan dan relevan untuk menunjang penyelesaian pokok 

permasalahan. 

4. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan 

benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan 

tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti 

yaitu analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana 

positif terhadap praktik pencabulan sodomi. Kemudian 

data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu 

secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah 

dipahami, serta membandingkan persamaan dan 

perbedaan antara fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang 

diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, 

menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat 

dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat 

yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin 

menjadi penyebab melalui data tertentu. 

5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian 

kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriftif dan cenderung menggunakan analisis. Proses 

dan makna (persepektif subjek) lebih ditinjolkan dalam 

penelitian kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif 

dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. 

Melalui metode ini, peneliti akan menganalisa data yang 

didapatkan dari lapangan secara detail. 
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BAB II 

SODOMI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM  

A. Pengertian Sodomi 

Dari kamus kontemporer Arab-Indonesia, kata 

sodomi dalam bahasa Arab disebut liwath yang terdiri dari 

beberapa kata, yakni: 

 .laki-laki bersemburit, liwath dengan laki-laki :  اَلطَ  

 .pelaku liwath, bersetubuh dengan laki-laki : ُلْوِطى 

.pekerjaan liwath :  ِلَواَط ْ  
27

S 

 

Sodomi atau seksual analisme ialah pemakaian anus 

untuk bersenggama.
28

 Sedangkan dalam ensiklopedi agama 

dan filsafat, liwath dalam bahasa Arab artinya melakukan 

jima‟ (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan 

oleh sesama pria.
29

 

Dalam Al-Quran perilaku liwath disebut dengan kata 

“fahisyah”. Firman Allah SWT dalam surat Al-A‟raf : 80 

                            

        ( ٨ٓ: اْلعراف)  

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth As 

(kepada kaumnya). Ingatlah tatkala ia berkata kepada 

mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah 
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itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di 

dunia ini) sebelummu?” (QS.Al-A‟raf :80).
30

 

 

Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni dalam tafsirnya 

Shofwah Al-Tafasir dijelaskan bahwa kata fahisyah tersebut 

diartikan melampiaskan nafsu seks laki-laki kepada sesama 

jenisnya melalui duburnya.
31

 

Dalam bahasa Arab, istilah liwath dinisbatkan 

dengan nama Nabi Luth As. Sementara itu, sodomi berasal 

dari kata sodum seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar, 

“Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan hasrat 

seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As lalu mengajak 

mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian 

itu. Akan tetapi mereka selalu menolak dan tidak ada 

seorang pun yang merespon ajakannya. Kota tempat 

berdomisili adalah Sodum, sebuah kota yang merupakan 

bagian dari negeri Syam”.
32

  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian sodomi adalah persetubuhan yang 

dilakukan oleh dua orang laki-laki dengan menggunakan 

anus atau dubur sebagai alat untuk bersenggama. Sodomi 

atau liwath merupakan salah satu perilaku seks yang 

menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang 

dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan 

bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan 

psikologis dan tidak normal. 
 

B. Dasar Hukum Larangan Sodomi 

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT 

dengan disertai akal, hati nurani dan nafsu. Dalam dimensi 

nafsu, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan 

atau binatang. Sama halnya dengan hewan, manusia 
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membutuhkan makan. Yang membedakan adalah cara 

makan manusia lebih mulia dari pada cara makan hewan. 

Kesamaan yang lain adalah manusia dan hewan sama-sama 

memiliki dorongan seksual dan kebutuhan biologis. Adapun 

yang membedakan antara manusia dan hewan adalah 

manusia memiliki akal dan diajarkan cara menyalurkan 

kebutuhan biologis yang lebih baik, lebih mulia, dan 

bermartabat.  

Islam, sebagai agama bagi seluruh semesta 

memberikan ajaran bagaimana melakukan hubungan seksual 

yang benar. Islam melarang manusia melakukan hubungan 

seksual yang tidak pantas dilakukan umat manusia. Salah 

satu larangan ini adalah melakukan hubungan seksual 

dengan menggunakan dubur (anus) sebagai alat pemenuhan 

kebutuhan seksualnya yang kemudian disebut pelecehan 

seksual sodomi. padahal bagian tubuh yang seharusnya 

digunakan untuk hubungan seksual adalah alat kelamin yang 

telah Allah ciptakan masing-masing baik kepada pria 

maupun wanita. Allah menciptakan setiap bagian tubuh 

manusia secara sempurna dengan fungsinya masing-masing. 

Setiap manusia hendaknya bersyukur dan tidak 

menyalahgunakan bagian tubuhnya yang tidak semestinya 

dilakukan oleh bagian tubuh lainnya, salah satu contoh 

adalah anus yang seharusnya tidak digunakan untuk 

berhubungan seksual. 

 Islam melarang keras terhadap perbuatan sodomi. 

Melalui sumber hukum pidana Islam baik Al-Quran maupun 

Al-Hadits, keduanya mencantumkan aturan hukum 

mengenai perbuatan sodomi. Keduanya secara tegas 

memberikan larangan bagi umat manusia untuk melakukan 

perbuatan sodomi. 

1. Dasar Hukum Sodomi Menurut Al-Quran 

Dalam Al-Quran dijelaskan sejarah mengenai 

perbuatan sodomi yang  sekaligus dapat dijadikan 

sebagai dasar hukum larangan terhadap perbuatan 

sodomi. Awal mula sodomi terjadi pada masa Nabi Luth 

As yang sedang memimpin umatnya. Pada saat itu kaum 

Nabi Luth As tidak mengindahkan ajaran yang dibawa 



 

olehnya dan melakukan hal-hal yang tidak baik, salah 

satunya adalah sodomi. Perbuatan Sodomi ini tidak 

pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Allah 

menurunkan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 28 

mengenai perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum 

Nabi Luth As sebagai berikut: 

                            

       ) ٨ٕ: العنك وت )
Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luth As berkata pepada 

kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan 

perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan 

oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".
33

 

 

Pada saat itu, kaum laki-laki Nabi Luth As tidak 

memilih melampiaskan nafsu seksualnya kepada istri-

istrinya, melainkan mereka mendatangi laki-laki di suatu 

tempat untuk melakukan kemungkaran yang tak lain adalah 

perbuatan sodomi. Ketika diperingatkan oleh Nabi Luth As 

justru kaumnya menantangnya, sebagaimana firman Allah 

sebagai berikut: 

                

         ( ٨ٔ: اْلعراف)    

Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk 

melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada 

wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui 

batas.
34

 

Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut 

ayat 29 sebagai berikut: 
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       ) ٩ٕ:  العنك وت)  

Artinya: Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi 

laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di 

tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak 

lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab 

Allah, jika kamu Termasuk orang-orang yang benar".
35

 

 

Dalam lanjutan ayat ini, dijelaskan bahwa Nabi Luth 

As berdoa kepada Allah swt agar ia dibantu untuk 

menghadapi kaumnya yang berbuat kerusakan itu. Dan 

dijelaskan pula bahwa sodomi merupakan perbuatan yang 

zalim dan juga termasuk perbuatan fasik. Siapapun 

pelakunya pasti mendapat azab dari Allah SWT. Allah 

berfirman: 
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      (34-30 : العنك وت) 

Artinya: Luth As berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku 

(dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat 

kerusakan itu". Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) 

datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka 

mengatakan: "Sesungguhnya Kami akan menghancurkan 

penduduk negeri (Sodom) ini; Sesungguhnya penduduknya 

adalah orang-orang yang zalim. Berkata Ibrahim: 

"Sesungguhnya di kota itu ada Luth As". Para Malaikat 

berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. 

Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan Dia dan 

pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah 

Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan 

tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu 

kepada Luth As, Dia merasa susah karena (kedatangan) 

mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk 

melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu 

takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya Kami akan 

menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali 

isterimu, Dia adalah Termasuk orang-orang yang tertinggal 

(dibinasakan). Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab 

dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat 

fasik”.
36

 

 

Perbuatan sodomi tidak hanya dilakukan oleh laki-

laki terhadap laki-laki saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh 

laki-laki terhadap perempuan, selama hubungan seksualnya 

menggunakan dubur, maka perbuatan ini juga termasuk 

perbuatan sodom. Islam pun melarang hal ini sebagaimana 

dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran sebagai berikut. 
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                           ... 

 (223 :ال قرة )

 

Artinya: “istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat 

kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok-

tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”.(QS. Al-

Baqarah : 223).
37

 

Kata ”harsun” berarti kebun atau ladang tempat 

bertanam. Perempuan itu diumpamakan seperti kebun 

tempat menanam keturunan. Sebab itu kata “harsun” hanya 

tertentu melalui faraj perempuan, karena di sanalah tempat 

menanam keturunan itu. Dalam hal ini Allah memerintahkan 

supaya kamu mendatangi tempat itu betapa kamu kehendaki 

dan betapa kamu sukai dan dengan cara bagaimana saja. 

Apakah dari depan, dari belakang, terlentang, dan 

sebagainya, menurut keinginan nafsumu.
38

 

Turunnya surat Al-Baqarah ayat 223 mengandung 

sebab dan hikmah yang besar. Ayat ini memperjelas 

bagaimana hubungan seksual yang dilarang. Makna dari ayat 

di atas yaitu apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya 

kepada farjinya dari belakang, maka anaknya akan lahir 

juling. Kemudian turunlah ayat ini: maka datangilah 

ladangmu itu sesukamu, yakni dari jalan depan maupun 

belakang selama hal itu diarahkan untuk satu tujuan, yaitu 

pada kemaluan atau farji, tidak pada dubur. Menyetubuhi 

lewat dubur dapat dipersamakan dengan liwath (homosex), 

sebab dubur adalah tempat yang membahayakan dan kotor. 

Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya.
39
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Adapun yang dimaksud dengan tempat bercocok 

tanam dalam surat al-Baqarah ayat 223 adalah area yang 

digunakan untuk menanam dan menumbuhkan tanaman. 

Dengan demikian, perintah mendatangi tempat bercocok 

tanam merupakan perintah untuk melakukan hubungan 

badan khusus pada kemaluan. 

                            

                       

Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu 

bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-

tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan 

kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah 

kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan 

menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang 

beriman.
40

 
 

2. Dasar Hukum Sodomi Menurut Al-Hadits 

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai sejarah 

Sodomi berawal dari kisah kaum Nabi Luth As. Dalam 

suatu riwayat bahwa pertama kali sodomi dilakukan oleh 

kaum Nabi Luth As yang hidup semasa dengan Nabi 

Ibrahim, di mana mulanya kaum Nabi Luth As 

menggauli anus wanita kemudian pindah ke anus pria. 

Muhammad Ali al-Sabuni menjelaskan bahwa kaum 

yang pertama kali melakukan liwath (sodomi) adalah kaum 

Nabi Luth As yang tinggal di daerah Sodom. Keburukan 

paling besar dan tiada taranya dari kaum Nabi Luth As. 

setelah kemusyrikan adalah sodomi. Karena itu, Nabi Luth 

As mengecam mereka setelah menegaskan ketulusan dan 

kebebasan motivasinya dari segala kepentingan duniawi. 

Kaum Nabi Luth As. itu diberi gelar oleh Nabi Luth 

As. dengan “qoumun adun”. Kata „adun adalah bentuk 

jamak dari kata adiy yaitu yang melampaui batas 
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haq/kewajaran dengan melakukan kebatilan, pelampauan 

batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa 

kelakuan kaum Nabi Luth As. itu melampaui batas fitrah 

kemanusiaan, sekaligus menyia-nyiakan potensi mereka 

yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar, 

guna kelanjutan jenis manusia. 

Muhammad Rasulullah SAW telah memperingatkan 

kepada kita akan timbulnya kembali peristiwa sangat keji 

yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As. Sebagaimana 

sabda Rasulullah SAW berikut: 

  َاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّ اهللُ َعَ ْيِو َوَس َّمَ : َعْن َجابِر اْبُن َعْ ِد اهلِل  َاَل 
 41 ( اجورواه ابن ) ِإنَّ َأْخَوَف َ ا َأَخاُف َعَ ى أُ َِّ  َعَمُل  َ ْوِم ُلوطٍ 

Artinya: “Dari Jabir bin „Abdillah, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,  

“Sesungguhnya perbuatan yang paling ku takuti akan 

menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh 

kaum Luth.” (HR. Ibnu Majah).
42

 

 

Rasulullah menganggap perbuatan sodomi adalah 

perbuatan yang sangat keji dan akan mendapatkan laknat 

dari Allah bagi orang yang melakukannya, sebagaimana 

sabda Rasulullah SAW berikut ini. 

َ ْ ُعوٌن   َاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّ اهللُ َعَ ْيِو َوَس َّمَ : اْبُن َعَ اَس  َال َعنْ 
 43 (رواه اْحد ) َ ْن َعِمَل َعَمَل  َ ْوِم ُلوطٍ 

Artinya: “Dari Ibnu „Abbas, ia berkata bahwa Rasul 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, " Sungguh dilaknat 
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orang yang melakukan perbuatan (liwath) seperti yang 

dilakukan kaum Luth As.” (HR. Ahmad) 
 

Ajaran Islam tentang larangan berhubungan seksual 

menggunakan anus (sodom) dapat dipelajari dari sabda Nabi 

Muhammad SAW sebagai berikut. 

َعْن َأِب ُ ْوَسى  َاَل  َاَل َرُسْوُل اهلِل َص َّى اهللُ َعَ ْيِو َوَس ََّم ِإَذا أََتى 
 44الرُُّجُل الرَُّجَل  َ َ َما زَااَِياِن َوِإَذا أََتِ  اْلَمْرأَُة اْلَمْرَأَت  َ َ َما زَاَِيَ انِ 

 (رواه ال ي قى)
Artinya: Dari Abu Musa ia berkata bahwa Rasulullah 

SAW bersabda,  “Jika seseorang laki-laki mendatangi 

(menggauli) laki-laki, keduanya dianggap telah berzina. Dan 

demikian halnya seorang perempuan yang menggauli 

perempuan, keduanya juga dianggap telah berzina.” (HR. 

AL-Baihaqi) 

Imam Syafi‟i telah meriwayatkan dalam kitab Al-

Umm, dan Ibnu Abi Hatim, Ahmad, Nasa‟i, Ibnu Majah, 

Ibnu Munzir, dan Baihaqi melalui Chuzaimah bin Tsabit, dia 

berkata, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW. 

tentang mendatangi perempuan dari duburnya. Nabi 

menjawab, halal, tidak apa. Sewaktu laki-laki itu berpaling 

akan pergi, Rasul memanggilnya kembali dan berkata, apa 

yang engkau maksudkan tadi, “apakah dari belakang ke 

qubulnya, maka itu boleh, atau dari belakang ke duburnya, 

maka itu tidak benar. Maka jangan kamu datangi perempuan 

pada duburnya.
45

 

Imam Ahmad, Nasa‟i, Abu Daud, Ibnu Majah dan 

Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, 

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 
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 َاَل َرُسْوُل اهلِل َصّ َى اهللُ َعَ ْيِو َوَس ََّم َ ْ ُعْوَن :  َعْن اِبِ ىريْ رََة  َال
 46 (رواه أبو داود و النسائى)َ ْن اََتَى اْ رَاََة ِِف ُدبُرَِىا 

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 

SAW bersabda, “Terkutuk orang yang menyetubuhi istri 

pada lubang duburnya.” (HR. Abu Dawud) 

 

Ibnu Taimiyah berkata, ketika suami ingin 

menyetubuhi istri melalui dubur, dan istri menuruti 
keinginanya, maka kedua-duanya dikenakan sanksi hukum. 

Jika tidak, maka keduanya dipisah sebagaimana orang yang 

durhaka dipisah dengan orang yang diajak melakukan tindak 

kedurhakaan.
47

 

Kendati Islam mengatur hubungan biologis  yang 

halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap 

saja terjadi, baik berupa delik perzinaan, homoseks maupun 

sodomi. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak 

terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Naluri seks itu 

sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut 

penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka 

orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol 

untuk mengendalikan nafsu birahinya, dan timbullah 

hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti salah 

satunya sodomi. 

 

C. Sebab dan Akibat Terjadinya Sodomi 

Terjadinya tindak pidana sodomi tentu 

dilatarbelakangi oleh suatu sebab dan menimbulkan akibat 

yang buruk bagi kehidupan, baik kehidupan individu si 

pelaku maupun akibat yang akan berdampak terhadap 

kehidupan masyarakat. Sebab-sebab ini bisa saja berasal dari 

diri pelaku sendiri yang mengalami kelainan jiwa dan cara 
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berpikir yang tidak logis. Namun tidak menutup 

kemungkinan dapat disebabkan dari eksternal si pelaku, 

gaya kehidupan buruk masyarakat yang sudah menjadi 

tradisi bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

tindakan yang dilarang oleh hukum pidana Islam dan hukum 

pidana positif.   

Penyebab utama terjadinya tindak pidana sodomi 

adalah kurangnya perhatian akan pendidikan dan agama. 

Kurangnya faktor ini dalam diri anak akan membuat 

akhlaknya buruk. Sebab segala kebaikan yang ada di bumi 

ini diajarkan melalui pendidikan dan agama tersebut. 

Buruknya akhlak dapat menjadi stimulan bagi seseoarang 

untuk berlaku tindakan zalim, termasuk salah satunya adalah 

melakukan tindak pidana sodomi. Apabila seseorang sudah 

terjerumus ke ranah maksiat ini, maka akhlaknya akan 

semakin tidak menentu. Sodomi merupakan suatu perbuatan 

tercela yang merusak akhlak dan merupakan suatu penyakit 

jiwa yang berbahaya. Pelaku sodomi pasti bertingkah laku 

jelek, tabiatnya bejat, serta hampir-hampir tidak dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain 

itu, orang yang melakukan tindak pidana sodomi pada 

umumnya lemah dan tak punya nafsu kekuatan batin , serta 

tidak memiliki unsur batin yang mengendalikan 

perbuatnnya.
48

 Orang-orang yang melakukan penyimpangan 

seksual sodomi ini akan menenggelamkan dirinya dalam 

kelezatan syahwat, akan pudar perasaan agamanya, dan 

semakin jauh. Dinyatakan oleh Al-Quran, bila hati manusia 

telah bergelimang dengan dosa, maka iman yang berada 

dalam kalbunya akan memudar, dan tidak akan menerima 

hidayah Tuhan. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran  

                          

                 (  6 :  املنا قون) 
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Artinya: Sama saja bagi mereka, kamu mintakan 

ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. 

“Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk-Nya 

kepada orang-orang fasik”. (QS. Al-Munaafiqun : 6).
49

 

 

Sebab terjadinya tindak pidana sodomi adalah unsur 

tidak pernah memperhatikan lawan jenisnya. Hal ini kadang-

kadang menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk 

memandang lawan jenisanya. Oleh karena itu, orang tersebut 

melampiaskan nafsu seksualnya dengan jalan homoseks. 

Apabila lelaki homoseks ini berstatus kawin, maka istrinya 

akan menjadi korban karena tidak mendapatkan kebahagiaan 

berumah tangga dan tidak mendapat kasih sayang. Dengan 

demikian, istrinya menjadi sepi dan tersiksa, seolah-olah 

tidak bersuami. Dalam Islam, perkawinan merupakan cara 

yang manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan nafsu seks 

bagi setiap orang, dan tidak menimbulkan bagi masyarakat. 

Perkawinan merupakan proses alami, tempat bertemunya 

pria dan wanita dalam usaha mencari ketenangan jasmani 

dan rohani. Di samping itu ia memberikan jalan bagi naluri 

seks untuk memperoleh keturunan yang baik. 

Melakukan perbuatan sodomi dapat dilakukan 

terhadap sesama lelaki baik yang dewasa maupun masih 

anak-anak. Anak-anak memiliki peluang yang tinggi sebagai 

korban tindak kejahatan ini, karena pelaku dapat dengan 

mudah membohongi anak-anak untuk dijadikan iming-iming 

dalam melakukan perbuatan sodomi. Sodomi  terhadap anak 

merupakan penistaan terhadap harkat dan martabat 

kemanusiaan. Akan tetapi ada diantara manusia yang 

menganggap itu sebagai konsekuensi logis dari kehidupan 

ini, yakni anak pantas untuk dikorbankan untuk 

diperlakukan dengan kasar dan tidak senonoh. Pencabulan 

sodomi merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap 

anak, yakni kekerasan seksual. Apapun bentuk kekerasan 

seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk 

kejahatan kemanusiaan yang kejam dan penghancuran 
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generasi bangsa (lost generation). Anak juga sebagai wadah 

di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari 

wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang 

tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi 

secara fisik untuk mencari nafkah. Masa anak-anak 

merupakan masa-masa potensial anak untuk mendidiknya 

kearah yang lebih baik. Anak memiliki rasa ingin tahu yang 

besar, anak  merupakan pribadi yang unik, suka berfantasi 

dan berimajinasi serta  menunjukkan sikap egosentri. Usia 

anak merupakan masa emas, masa ketika seseorang  

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. 

Pada usia ini anak paling peka dan potensial untuk 

mempelajari sesuatu, rasa ingin tahu anak sangat besar. 

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga 

setiap kelangsungan hidup, tumbuh dan kembangnya berhak 

mendapat perlindungan dari tindakan yang bersifat amoral. 

Jika dalam masa anak-anak sudah mendapat perlakuan tidak 

senonoh, maka masa depan anak akan sulit menjadi yang 

diharapkan. 

Selain itu, tindak pidana sodomi juga dapat 

membahayakan masyarakat. Jika individu enggan menikah, 

dan melampiaskan nafsu seksnya secara ilegal, dengan 

sendirinya merusak sistem keadilan dan merapuhkan 

landasan kemasyarakatan. Selanjutnya menimbulkan 

kehancuran akhlak dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan 

norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa 

batas, seperti yang kita saksikan dalam masyarakat dewasa 

ini.
50

 Orang yang berbuat maksiat akan sulit dilarang, baik 

dalam teguran maupun dalam bentuk sanksi hukum. 

Berbagai negara telah berusaha untuk memberantas 

penyimpangan seksual, namun usaha ini tidak memberi hasil 

sebagaimana yang diharapkan, bahkan semakin berkembang 

dalam masyarakat. Meskipun akibat dari penyimpangan 

seksual telah disaksikan oleh umat manusia, namun 

perbuatan maksiat ini tetap saja dilakukan dengan berbagai 

cara menurut kemauan pelakunya. 
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Untuk menghindari akibat negatif sodomi, 

memerlukan pembinaan akhlak yang sesuai norma dan nilai-

nilai agama. Pembentukan akhlak yang benar merupakan 

utopia selama prinsip dan sistem yang berlaku bersifat 

materialistis dan bertentangan dengan prinsip dan sistem 

agama. Hilangnya rasa keagamaan dalam kehidupan 

masyarakat dan berjayanya hukum-hukum dari teori 

materialisme merupakan faktor yang menyebabkan 

penyimpangan seks. Kesadaran akan kekuasaan Tuhan akan 

membawa kehidupan manusia terhindar dari perilaku seks 

menyimpang. 

 

D. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi 
Dalam Islam, istilah sodomi memiliki hukum yang 

sama dengan homoseks, sebagaimana sejarah sodomi juga 

merupakan sejarah homoseks  yang berawal dari kaum Nabi 

Luth As yang melakukan hubungan seksual sesama jenis 

kelamin di masanya. Hukum pidana Islam tidak menjelaskan 

istilah sodomi, namun lebih cenderung ke istilah homoseks, 

namun dilihat dari cara melakukan hubungan seksnya, 

hukuman homoseks juga merupakan hukuman terhadap 

pelaku sodomi. 

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku 

homoseks memerlukan barang bukti yang jelas, baik melalui 

pengakuan dari pelakunya maupun keterangan sanksi. Para 

ulama fiqih berbeda pendapat tentang sanksi homoseks. Para 

ulama fiqih berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku 

homoseks.  

Pendapat pertama yaitu dibunuh secara mutlak. 

Pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Rasul, Nashir, 

Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi‟i (dalam suatu pendapat 

ia menyatakan bahwa  para pelaku homoseks dikenakan 

hukuman bunuh, baik pelaku homoseks itu seorang bikr atau 

muhshan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah hadits 

Rasulullah SAW 



 

 َاَل َرُسْوُل اهلِل َص َّى اهللُ َعَ ْيِو : َعْن ِعْكرَِ َ  َعْن إِْبِن َعَ اٍس  َال 
َ ْن َوَجْد ُُتُْوُه يَ ْعَمُل َعَمَل  َ ْوِم ُلْوٍط  َا ْ  ُ ُ ْوا الَفا ِعَل : َوَس ََّم 

ْفُعْوَل بِوِ 
َ
   51 (رواه ابو داود) َوامل

Artinya: Dari Ikrimah, bahwa Ibn Abbas berkata, 

“Rasulullah SAW bersabda, “Siapa orang yang kamu dapati 

berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth As 

(homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan yang 

diperlakukan.” (HR. Abu Dawud)
52

 

Hadits ini dimuat pula dalam kitab an-Nail yang 

dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi. Al-Hafizh mengatakan 

bahwa para rawi hadits ini dapat dipercaya, akan tetapi 

haditsnya masih diperselisihkan kebenarannya.
53

 

Malikiyah, Hanabiyah dan Safi‟iyah, berpendapat 

bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, 

baik  pelakunya seorang bikr (jejaka) maupun muhshan 

(orang yang telah menikah). Yang menjadi dasar 

pendapatnya adalah sabda Rasulullah SAW  

ثَ َنا أَبُوَسَ َمَ اخلُزَاِعيُّ  َاَل َأْخ َ رَاَا َعْ ُداْلَعزِْيزِْبُن ُُمَمٍَّدَعْن َعْمِروْبِن  َحدَّ
 َرُسْوُل اهلِل َص َّى اهللُ  َالَ : َأِب َعْمٍروَعْن ِعْكرَِ َ  َعِناْبِن َع َّاٍس  َالَ 

 َ ْن َوَجْدُُتُْوُه يَ ْعَمُل َعَمَل  َ ْوِم ُلْوٍط  َا ْ  ُ ُ وا اْلَفاِعَل َعَ ْيِو َوَس َّمَ 
 (رواه اْحد) 54َواْلَمْفُعْوَل بِوِ 

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah 

Al Khuza‟i berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdul 
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Aziz bin Muhammad dari „Amru bin Abu „Amru dari 

ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasululullah shallallahu 

„alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang kalian dapati 

melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka 

bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya.” 

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Baihaqi dari Sa‟id 

Ibn Jabir, dan Mujahid dari Ibn Abbas ra., bahwa ia ditanya 

tentang bikr yang melakukan homoseks, maka ia menjawab 

bahwa hukumannya adalah rajam, berdasarkan hadits 

Rasulullah SAW. Dikatakan:  

 55(رواه ال ي قى) َ ُر ِو َي َعْنُو َأّن َحّدُه الّرَجُم ِبْكرًا َكاَن َأْوثِّيً ا 
Artinya : Diriwayatkan bahwa had homoseks adalah 

rajam, baik pelakunya jejaka maupun orang yang telah 

menikah.)HR. Baihaqi)
 
 

Dalam suatu riwayat, Abu Bakar pernah 

mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas 

masalah homoseks. Di antara para sahabat Rasul yang paling 

keras pendapatnya adalah Ali Bin Abi Thalib. Ia 

mengatakan: “Sebagaimana kalian ketahui, homoseks adalah 

perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan umat manusia 

kecuali kaum Luth As. Maka pelakunya harus dibakar 

dengan api.”
56

 

Berdasarkan keterangan di atas, had yang dikenakan 

kepada pelaku homoseks adalah  hukum bunuh. Akan tetapi 

para sahabat Rasul berbeda pendapat dalam menetapkan cara 

membunuhnya. Menurut Abu Bakar, pelaku homoseks 

dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Demikian juga 

pendapat Ali ibn Abi Thalib dan sebagian besar sahabat 

                                                             
55

 Imam Al-Baihaqi, Ringkasan Syu‟ab Al Imam, Pustaka Azam, h 

239. 
56

 Kuzaimah. T . Yanggo, Op.Cit., h. 55. 



 

Rasul, seperti Abdullah ibn Zubair, Hisyam ibn  Abdul 

Malik dan lainnya. 
57

 

Menurut Umar dan Utsman, pelaku homoseks harus 

dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan ibn 

Abbas berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas 

bangunan yang paling tinggi di suatu tempat tertentu. Al-

Baghawi meriwayatkan bahwa Sya‟by, Zuhri, Malik, Ahmad 

dan Ishaq mengatakan pelaku homoseks harus dirajam. 

Sedangkan Tirmidzi meriwayatkan hukum seperti ini dari 

Malik, Syafi‟i, Ahmad dan Ishaq.
58

  

Dasar pemikiran para sahabat menetapkan hukuman 

homoseks adalah dibunuh, yaitu bahwa homoseks 

merupakan perbuatan yang sangat keji, dicela oleh Allah 

sebagaimana firmanNya: 

                      

              

    ( 83-82 :ىود )
Artinya : Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan 

negeri kaum Luth As itu yang di atas ke bawah (Kami 

balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah 

yang terbakar dengan bertubi-tubi, Yang diberi tanda oleh 

Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang 

yang zalim (QS. Hud : 82-83).
59

 

Pendapat kedua yaitu pelaku homoseks harus dihad 

sebagaimana had zina dipelopori oleh Sa‟id Ibn Musayyab, 

Atha‟ bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha‟i, Tsauri, 

Auza‟i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi‟i (dalam 

suatu pendapat). Jadi bagi pelaku homoseks yang masih bikr 
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dijatuhi had dera serta dibuang. Sedangkan pelaku muhshan 

dihad rajam.
60

 

Dalam riwayat lain ulama Syafi‟iyah menyatakan 

bahwa had bagi homoseks adalah hukuman rajam, baik yang 

dilakukan seorang bikr maupun muhshan. Akan tetapi 

pendapat mereka yang umum adalah hukumnya sama 

dengan hukum zina. Sebab homoseks memasukkan faraj 

(penis) ke dalam farji (anus lelaki). Dengan demikian, 

pelakunya termasuk di bawah keumuman dalil dalam 

masalah zina, baik bikr maupun muhshan.
61

 Jadi berlaku 

ayat yang menyatakan: 

                      

                    

                         

                 

      ( 15-14: النساء )    

Artinya: “Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan 

keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu. 

Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, 

kurung lah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai 

menemui ajalnya atau sampai Allah memberikan jalan yang 

lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang perbuatan keji 

di antara kamu, maka berilah hukuman keduanya, kemudian 

jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka 
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biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menerima 

taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 15 dan 16).
62

 

Para ulama fiqih berpendapat bahwa ketentuan yang 

terdapat dalam surat An-Nisa di atas merupakan hukuman 

pertama yang dikenakan terhadap kejahatan zina.  

Ketentuan hukum zina,  yakni hubungan seksual 

ilegal antara pria dan wanita yang telah diatur oleh firman 

Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 dan 3 

sebagai berikut: 

                    

                       

                          

                     

          (3-2: اور لا ) 
Artinya : ”Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali, dan janganlah 

belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 

menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah 

dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan hukuman) 

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 

Laki-laki  yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan 

berzina atau laki-laki msyrik, dan yang demikian itu 

diharamkan atas orang-orang mukmin (QS.An-Nur : 2-3)”
63

 

Para ulama fiqih berpendapat bahwa ayat ini 

ditujukan bagi orang yang bukan muhshan. Sedangkan bagi 
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muhshan mereka menetapkan hukuman rajam, bedasarkan 

perbuatan dan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits, 

ْسِ ِمْْيَ َرُسوَل اهلِل َص َى : َعْن َاِ  ُىرَيْ رََة اَاَُّو  َالَ 
ُ
اََتى َرُجٌل ِ َن امل

ْسِ ِد  َ َناَداُه  َ َقالَ 
َ
يَا َرُسوَل اهلِل ِاِّنى : اهللُ َعَ ْيِو َوَس ََّم َوُىَو َِف امل

 َاَْعَرَض َعْنُو  َ  َ ْنِحَى تِْ َقا َءَوْجِ ِو  َ َقَل لَُو َي َرُسوَل اهلِل ِاِّنى , زَاَ ْي ُ 
 َ َ مَّا َشِ َد .  َاَْعَرَض َعْنُو َح َّ َثِ  َذِلَ  َعَ ْيِو اَْرَبَ  َ رَّتٍ , زَاَ ْي ُ 

َدَعاُه َرُسوَل اهلِل َص َى اهللُ َعَ ْيِو َوَس ََّم . َعَ ى اْفِسِو اَْرَبَ  َشَ ا َداتٍ 
,  َاَل  َ َ ْل َاْحَ ْنَ ؟  َاَل اَ َعمْ . الَ :  َ َقاَل اَِبَ  ُجنُ ْو ٌن؟  َاَل 

 (رواه ال خارى و س م) 64.اِْذَى ُ ْوا بِِو  َاْرُ ُوهُ :  َ َقال َرُسوَل اهللِ 
Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, “Ada 

seorang laki-laki datang kepada Rasul, beliau sedang berada 

di dalam masjid. Laki-laki itu memangil Nabi seraya 

mengatakan:”Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, lalu 

Nabi berpaling darinya dan mejauh.” Ucapan diulanginya 

sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar perkataannya 

yang sudah empat kali diulanginya itu, beliau 

memanggilnya, seraya bertanya : “Apakah kamu gila? “ 

“Tidak,” jawab laki-laki itu. Lalu Nabi bertanya lagi, 

“Adakah engkau ini orang yang muhshan?” “Ya,” jawabnya. 

Kemudian Nabi bersabda lagi, “Bawalah laki-laki ini dan 

rajamlah.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Dalam kaitan hadits ini Ibnu Syihab mengatakan, 

“Aku ikut melakukan rajam atas laki-laki itu. Dia kami 

rajam di mushalla, dekat pekuburan dan tempat 

penyembahyangan mayatnya, sebelum dikubur. Ketika 

dikenai lemparan batu pertama, laki-laki itu lari, dan kami 
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kejar dan tertangkap. Lalu kami teruskan hukuman 

rajamnya.
65

 Hadits yang lain juga menyatakan bahwa 

muhshan dihukum rajam. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Umar bin Khaththab:  

َثِ  اَبُ ْو اللَّا ِىِر َوُحْرِ َ ُ  ْبُن َ ْيَ  ثَ َنا اِْبُن َوْى ِ :  َالَ , َحدَّ , َحدَّ
َاْخ َ َرِِّن ُع َ ْيُد اهلِل ْبُن َعْ ِد : َاْخ َ َرِِّن يُوُاُس َعْن اِْبِن ِشَ ِ   َاَل 

َ  َعْ َداهلِل ْبِن َع َ , اهلِل ْبُن َعْ َ  َ   َاَل ُعَمرٌْبُن : ٍس يَ ُقْوُل ااَاَُّو  َِ
ِانَّ اهلَل َ ْد : (ص)َوُىَو َجاِلُس َعَ ى ِ ْنََبِ َرُسوِل اهلِل , اخَللَااِ 

, َواَاْ َزَل َعَ ْيِو اْلِكَ ااَ ,  اهللُ َعَ ْيِو َوَس ََّم بِااَْ ى ىَ بَ َعَث ُُمَمًَّدا َصل
َناَىا َوَعَقْ َنا َىا , َ َكاَن ِ مَّ اَاْ َزَل َعَ ْيِو اَيَ َ  الَرْجمِ   َ رَأاَاَىا َوَوَعي ْ

 ََاْخِسى ِاْن طَاَل بَِناِس . َوَرَ َْنا بَ ْعَدهُ  (ص)ُل اهلِل و َ َرَجَم َرسُ 
 َعَ ي َ ْن َ ااَُِد الرىْجَم ِِف ِكَ اِا اهلِل َح ّ : اَاْ يَ ُقْوَل  َاِئلٌ , َزَ انٌ 
 َاَ ِ  ال َ يىَسَنُ  اَوَْكاَن ااَْْمُل اَِو اَِذا (ِ َن الرَِجاِل َواىَساِء , َزِّنَ 

 (رواه ال خارى) ااِلْعرتَافِ 
Artinya: “Abu al-Tahir dan Harmalah ibn Yahya 

menceritakan kepadaku, ia berkata: diberitakan kepada kami 

oleh ibn Wahab: diberitakan kepadaku oleh Yunus dari Ibn 

Shihab, ia berkata: diberitahukan kepadaku oleh Abdullah 

ibn Abdullah ibn „Utbah, bahwa ia mendengar Abdullah ibn 

Abbas berkata: berkata Umar ibn Khaththab ketika berada di 

atas mimbar Rasulullah SAW.: Sesungguhnya Allah SWT., 

mengutus Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya dan 

menurunkannya kitab suci. Salah satu di antara ayat-ayatNya 

yang terkandung dalam kitab suci itu adalah ayat rajam yang 
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telah kita baca dan pahami bersama. Rasulullah sendiri 

pernah melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal 

ini saya tegaskan kembali lantaran khawatir , kalau telah 

lama berselang ada seseorang  yang menyatakan bahwa 

dalam Kitabullah ini tidak terdapat ayat rajam. Hal ini 

menjadi mereka sesat, karena meninggalkan suatu kewajiban 

yang justru benar-benar diturunkan Tuhan. Hukuman rajam 

harus dilaksanakan kepada laki-laki dan perempuan yang 

melakukan zina muhshan, dengan syarat terdapat bukti-

bukti, atau dia hamil, atau dia sendiri mengakui 

perbuatannya. (HR. Bukhari (
66

 

Hukum rajam benar adanya, berdasarkan hadits 

mutawatir yang diakui oleh para ahli hadits dan Al-Quran 

sebagaimana diceritakan dalam khutbah Umar ibn 

Khaththab di atas. Hukuman itu bagi muhshan yang berzina 

maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam Ahkam 

al-Quran, zina dan homoseks (liwath) adalah sama, yakni 

sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan 

syariat. Karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi nuhshan 

dirajam sampai mati.
67

  

Kemudian pendapat ketiga menyatakan bahwa 

pelaku homoseks harus diberi sanksi berupa ta‟zir. Pendapat 

ini pertama kali dikemukakan  oleh Abu Hanifah. Ta‟zir 

merupakan hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat 

ringannya diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman 

ta‟zir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang 

tidak ditentukan macam dan kadar hukumnya oleh nash Al-

Quran dan Hadits. 

Penetapan hukuman secara ta‟zir terhadap homoseks 

oleh Hanafiyah berdasarkan pemikirannya bahwa homoseks 

tidak membawa akibat yang lebih berbahaya bila 

dibandingkan dengan zina. Homoseks tidak akan 

membuahkan keturunan dan tidak pula merusak garis 

keturunan seseorang. Karena itu, homoseks tidak dapat 
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dihubungkan dengan zina, dan tidak diperoleh dalil dari Al-

Quran dan Hadits mengenai ketetapan hukumannya. 

Masalah ini diserahkan kepada hakim secara ta‟zir.
68

 

Berdasarkan pendapat dari para ulama fiqih (fuqaha) 

di atas dapatlah dipahami  bahwa banyak pendapat mengenai 

sanksi yang diberikan terhadap pelaku homoseks. Penulis 

cenderung berpegang kepada pendapat pertama, 

sebagaimana yang ditegaskan oleh hadits Nabi : “Barang 

siapa kamu temukan padanya melakukan (homoseks) seperti 

yang dilakukan kaum Luth As, maka bunuhlah pelakunya 

dan yang diperlakukan. 

Berdasarkan hadits ini para sahabat Rasul 

menetapkan hukuman bagi pelaku  homoseks di zamannya, 

seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Ali Bin Abi 

Thalib. Dengan menerapkan hukuman bunuh, para pelaku 

homoseks tidak dapat menularkan perbuatan keji itu kepada 

orang lain, dan orang lain akan merasa takut untuk 

melakukannya, karena diancam hukum bunuh yang 

mengerikan. 
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BAB III 

PRAKTEK TINDAK PIDANA SODOMI  

DALAM HUKUM PIDANA POSITIF 

 

A.  Pengertian Sodomi 

Sodomi berasal dari bahasa Latin yaitu “Sodomia” 

yang diambil dari istilah Peccatum Sodomiticum yang berarti 

Sin of Sodom yang berarti dosa dari bangsa Sodom. 

Sejarahnya, pada saat itu pria-pria bangsa Sodom melakukan 

hubungan seks sejenis atau homoseksual.
69

  

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan 

merujuk kepada tindakan seks "tidak alami", yang 

bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral 

atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-

kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara 

heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. 

Tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi dapat 

diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan 

hubungan seks melalui anus atau anal.70
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sodomi 

adalah: 

1.  pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan 

binatang 

2. senggama antar-manusia secara oral atau anal, biasanya 

antar-pria.
71

 

Sodomi juga dapat didefinisikan sebagai seks anal, 

yakni penyisipan penis ke dalam anus pasangan, dengan atau 

tanpa paksaan. Sodomi atau seksual analisme juga dapat 

diartikan sebagai hubungan seksual dengan memakai anus 

untuk bersenggama.
72
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Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan sodomi adalah 

hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan 

menggunakan anus sebagai alat untuk bersenggama baik 

dengan paksaan atau tanpa paksaan. 

Istilah sodomi identik dengan hubungan anal seks, 

yaitu memasukkan penis ke dalam anus. Namun, seakan-

akan sodomi identik dengan kejahatan, sedangkan anal seks 

tidak. Jika anal seks tidak mengesankan adanya kejahatan 

dan unsur sadisme, oral seks akan lebih mengesankan 

aktivitas seks yang lebih sopan dan lebih manusiawi. 

 

B. Dasar Hukum Larangan Sodomi 

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang 

dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga 

pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan 

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan 

hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada 

prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap 

kaum pria maupun wanita, Indonesia sebagai negara hukum 

terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan 

hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan 

perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai 

makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara 

kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan 

demi mencapai kesejahteraan bersama.  

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini memang 

sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan  

terhadap kejahatan seksual. Namun istilah sodomi belum 

tercantum secara sepesifik dalam perundang undangan. 

Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah sodomi belum 

diatur secara eksplisit. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan 

perundang-undangan lainnya belum mengatur tentang 

sodomi secara tersendiri. Hukum pidana Indonesia sampai 

saat ini hanya mengenal istilah homoseksual, pencabulan 

dan persetubuhan. Namun, walaupun belum diatur secara 

khusus, perbuatan sodomi merupakan tindak pencabulan, 



 

sehingga dalam praktiknya, kasus sodomi dikenakan dengan 

pasal-pasal tentang pencabulan yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

Adapun mengenai segala bentuk tindak pidana yang 

berhubungan dengan masalah seksual, dalam konstruksi 

hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, hal ini diatur dalam Bab XIV 

KUHP yang khusus mengatur masalah tindak pidana 

kesusilaan, yang pada pokok-pokoknya mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Merusak kesopanan di muka umum. 

b. Pornografi. 

c. Perzinaan. 

d. Perkosaan. 

e. Perbuatan cabul. 

f. Perdagangan perempuan dan anak. 

g. Pengguguran kandungan. 

 

Berdasarkan pasal-pasal yang diatur dalam Bab XIV 

tersebut dapat ditemukan beberapa prinsip dasar,
 73

 yaitu: 

a. Perbuatan seksual adalah perbuatan manusia yang sangat 

pribadi 

b. Perbuatan seks sebagai sesuatu yang bersifat pribadi 

maka perbuatan itu harus dilakukan secara pribadi pula 

(tertutup) 

c. Sebagai tindakan pribadi yang bersifat konsensual, yang 

hanya melibatkan dua orang saja, apabila hal ini 

merugikan pihak ketiga, maka hal ini hanya dapat 

dituntut atas keinginan orang ketiga tersebut. Karena hal 

itu menyangkut masalah kehormatannya 

d. Anak-anak atau orang yang masih di bawah umur harus 

dilindungi dari segala bentuk eksploitasi atau tindakan 

yang berkenaan dengan seksualitas. Apakah itu berupa 

eksposur pada materi pornografi maupun tindakan fisik, 
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baik yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan 

ancaman kekerasan, dengan bujukan atau pun atas dasar 

persetujuan 

e. Perempuan harus dilindungi dari tindakan seksual yang 

dilakukan melalui kekerasan, atau ia sedang pingsan atau 

dalam keadaan tidak berdaya. 

f. Perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari 

tindakan perdagangan manusia. 

g. Orang-orang yang menyalahgunakan hubungan 

kekuasaannya terhadap orang lain dengan melakukan 

perbuatan cabul, atau memudahkan perbuatan cabul 

antara lain dengan anak yang masih di bawah 

kekuasaannya tersebut, yang harus diperberat ancaman 

pidananya. 
 

Pelaku pencabulan, termasuk dengan melakukan 

sodomi, dapat dijerat dengan Pasal 290 tentang Pencabulan, 

yang berbunyi. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya 

tujuh tahun dihukum: 

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 

seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan 

atau tidak berdaya. 

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 

seseorang, sedang diketahuinya atau  patut harus 

disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima 

belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, 

bahwa orang itu belum masanya buat dikawin. 

(3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang 

patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum 

cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, 

bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan 

atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan 

cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan 

tiada kawin.
74
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Jika dalam hal perbuatan sodomi yang dimaksud 

dilakukan dengan sesama jenis yang mana pelakunya adalah 

orang dewasa terhadap anak di bawah umur, Pasal 292 

KUHP menyatakan: “Orang dewasa yang melakukan 

perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis 

kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus 

disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-

lamanya lima tahun.”
75

 

Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang 

dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus 

dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 ayat 15a Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: ” 

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 
76

 

Namun, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 

2014 yang dijelaskan dalam pasal 76E yaitu, Setiap orang 

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan ancaman 

terdapat pada pasal 82 ayat 1 Setiap orang yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dala pasal 76E dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 59lima0 tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dalam pasal 

2 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, 

pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 

1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 
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C. Sebab dan Akibat Terjadinya Sodomi 

Permasalahan pada perilaku penyimpangan seksual 

berupa sodomi ini tidak hanya dilihat dari satu aspek saja 

yang mana perbuatan sodomi bukan hanya ada pada diri si 

pelaku kejahatan, yaitu masalah kelainan seksual, tetapi 

terdapat hal-hal lain yang menjadi faktor penyebab 

penyimpangan seksual sodomi ini, misalnya faktor sosial 

atau pergaulan, pengaruh media cetak maupun elektronik 

yang menampilkan pornografi, faktor trauma atau korban 

sodomi sewaktu kecil, faktor genetik yang meskipun 

mengambil peranan yang sangat kecil.  

Motif-motif intrinsik dalam diri sesorang yang 

melakukan pelanggaran tindak pidana, diperlukan dasar ilmu 

tentang kejiwaan atau psikologis yang diharapkan jika 

mengetahui penyebab dari jiwa, dalam hal ini melalui ilmu 

Psikologi Kriminil, maka dapat berkurangnya tindak pidana 

sodomi di kalangan masyarakat, dibarengi oleh ilmu hukum 

untuk menindak lanjuti pelaku secara hukum, agar 

diterapkannya hukum yang adil dan bijaksana. 

Susan Noelen Hoeksoema dalam bukunya Abnormal 

Psychology, mengatakan bahwa perilaku penyimpangan 

seksual 90% lebih diderita oleh pria. Namun, saat para 

peneliti mencoba menemukan ketidaknormalan pada hormon 

testoteron ataupun hormon-hormon lainnya yang diduga 

menjadi penyebab perilaku seks menyimpang, hasilnya tidak 

konsisten. Artinya, kecil kemungkinan perilaku seks 

menyimpang disebabkan oleh ketidaknormalan hormon seks 

pria atau hormon lainnya. Penyebabnya, tampaknya lebih 

berkaitan dengan pelampiasan dorongan agresif atau 

permusuhan, yang lebih mungkin terjadi pada pria daripada 

pada wanita. Lebih lanjut Susan Noelen Hoeksema 

mengemukakan sebab dan akibat terjadinya tindak pidana 

sodomi.  

1. Kelainan Perilaku Seksual  
Salah satu contoh dari kelainan perilaku seksual 

adalah homoseksual, homoseksual adalah kecenderungan 

memiliki hasrat seksual atau mengadakan hubungan 

seksual dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual 



 

pada wanita disebut lesbian dan pada laki-laki disebut 

gay. Homoseksualitas adalah istilah untuk menunjukkan 

gejala–gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku 

terhadap orang lain dari kelamin yang sejenis. Secara 

umum homoseksual juga dipakai untuk menunjukkan 

ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang berjenis 

kelamin sejenis. Selanjutnya kaum homoseksual biasa 

melakukan hubungan intim lewat anal / dubur (sodomi) 

dan oral / mulut (oral seks), di Negara Barat (Amerika), 

kelompok homoseksual memiliki undang-undang 

Perlindungan Khusus di mana mereka diperbolehkan 

kawin dengan sejenisnya sendiri. 

2. Pengaruh Media dalam Menampilkan Pornografi 
Media baik elektronik maupun cetak saat ini banyak 

disorot sebagai salah satu penyebab menurunnya moral 

umat manusia. Berbagai tayangan yang sangat 

menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat 

hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus 

kekerasan seksual. Pornografi di media adalah materi 

seks yang mana di media massa ditujukan secara sengaja 

untuk membangkitkan hasrat seksual. Contoh-contoh 

pornografi di media massa adalah gambar atau foto 

wanita dengan berpakaian minim atau tidak berpakaian 

di sampul depan atau di bagian dalam majalah atau 

media cetak, adegan seks di dalam film bioskop, Video 

atau Video Compact Disk (VCD), dan sebagainya. Inilah 

yang merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar 

darimana terjadinya perilaku penyimpangan seksual 

berupa sodomi ini dari tontonan yang ia lihat baik di 

televisi maupun internet serta media lainnya seperti 

komik dan majalah dewasa yang mana anak-anak pun 

dapat melakukannya karena kurangnya pengawasan dari 

orang tua dan lingkungan. 

3. Faktor Sosial atau Pergaulan  
Faktor sosial atau pergaulan merupakan faktor 

terbesar yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan 

sodomi, sekali saja pernah merasakan hubungan seksual 

(seperti sodomi ), bisa menjadi ketularan walaupun tidak 



 

sepenuhnya gay tetapi faktor ini juga bisa menyebabkan 

Biseksual (melakukan hubungan seksual kelawan jenis 

ataupun sesama jenis). Selain faktor ini terdapat faktor 

lain yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan 

seksual berupa sodomi yaitu faktor lingkungan, di mana 

baik faktor sosial atau pergaulan dan lingkungan kedua 

faktor ini tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi 

berasal dari luar yang mempengaruhi diri si pelaku itu 

sendiri. Kegagalan mengidentifikasi dan mengasimilasi 

identitas seksual ini dapat dikarenakan figur yang dilihat 

dan menjadi contoh untuknya tidak memerankan peranan 

identitas seksual mereka sesuai dengan nilai-nilai 

universal yang berlaku. Seperti ibu yang terlalu 

mendominasi dan ayah yang tidak memiliki ikatan 

emosional dengan anak-anaknya, ayah tampil sebagai 

figur yang lemah tak berdaya, atau orang tua yang 

homoseksual. Namun penting untuk diketahui tidak 

semua anak yang dihadapkan pada situasi demikian akan 

terbentuk sebagai homoseksual karena masih ada sebab 

lain yang juga dapat mempengaruhi dan tentunya karena 

kepribadian dan karakter setiap orang yang berbeda-

beda. 

4. Trauma Karena menjadi korban sodomi sewaktu 

kecil  
Dari beberapa kasus yang terjadi, hampir ditemukan 

kesamaan latar belakang riwayat pada mereka yang 

mengalami homoseksualitas menceritakan bahwa 

mereka pernah disiksa atau memiliki ayah yang suka 

menyiksa, atau pernah di perkosa oleh orang-orang 

terdekat. Mereka yang menjadi homo dari faktor ini 

biasanya menyadari kalau mereka tidak semestinya 

menyukai sesama jenisnya, tetapi dari sesama jenisnya 

misalnya dalam hal ini ibu dapat memberikan 

perlindungan atau orang yang tidak memberikan 

kekerasan fisik, atau karena individu memendam 

kebencian yang dalam secara terus menerus di alam 

bawah sadarnya pada ayah maka ia tumbuh menjadi 

seorang homo dan selanjutnya untuk mereka yang 



 

pernah diperkosa, maka mereka menjadi homo 

dikarenakan mereka ingin membalaskan dendam kepada 

orang lain dengan menjadi atau berperilau homo. 

Kebanyakan dari kasus trauma masa kecil atau diperkosa 

ini mendapat recover (perlindungan) tetapi memerlukan 

penanganan atau terapi dari Psikolog atau Psikiater yang 

memakan waktu yang lama dan proses yang panjang. 

5. Faktor Genetik  
Peran faktor genetik dalam orientasi homoseksual 

telah terbukti pada penelitian angka kejadian 

homoseksual telah terbukti pada penelitian angka 

kejadian homoseksualitas diantara kembar identik, 

kembar heterozigot dan saudara kandung. Penelitian 

pada saudara kembar menunjukkan angka kejadian 

homoseksual pada kembar identik lebih tinggi (48-66 %) 

dibandingkan kembar heterozigot dan saudara kandung. 

Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik memegang 

peranan penting, walaupun bukan satu-satunya 

penyebab.  

Faktor Genetik merupakan faktor terkecil dari 

terjadinya perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi 

namun ada baiknya harus terdapat tindakan pencegahan agar 

perilaku-perilaku penyimpangan seksual ini dapat dideteksi 

dan dilakukan upaya penyembuhan agar perilaku 

menyimpangnya tidak berkembang pada diri seseorang, hal 

ini diperlukan agar ia dapat memiliki perilaku normal seperti 

kebanyakan orang pada umumnya serta dapat tumbuh 

berkembang dengan baik di masyarakat. 

 

D. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi Terhadap Anak 

Di dalam hukum pidana positif Indonesia, belum 

spesifik mengatur tindak pidana sodomi, begitupun tentang 

penyimpangan seks lainnya seperti pencabulan terhadap 

anak (pedofilia), lesbian, gay, biseksual transgender. Dalam 

Hukum pidana positif Indonesia, yang dijadikan patokan 

hukuman pidana adalah subjek yang melakukan dan yang 

menjadi korban penyimpangan seksual. Berikut ini hukum 



 

pidana positif Indonesia yang mengatur tentang 

penyimpangan seksual secara hierarki. 

a. Pasal 290 KUHP, diancam dengan penjara paling lama 7 

(tujuh) tahun: 

1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 

seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu 

pingsan atau tidak berdaya. 

2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 

seseorang, sedang diketahuinya atau  patut harus 

disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 

lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa 

umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat 

dikawin. 

3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang 

patut harus diduga, bahwa umur orang itu belum 

cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa 

umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan 

melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya 

perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang 

lain dengan tiada kawin. 

b. Pasal 292 KUHP : “Orang yang cukup umur, yang 

melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang 

diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum 

cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima 

tahun”. 

c. Pasal 293 ayat (1) KUHP : ”Barangsiapa dengan 

memberi atau menjanjikan uang atau barang, 

menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan 

keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan 

seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya 

itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. 

d. Pasal 294 ayat (1) KUHP : “Barangsiapa melakukan 

perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak 

angkat, anak di bawah pengawasannya, yang belum 

cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur 



 

pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya 

diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau 

bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan 

penjara paling lama tujuh tahun”. 

e. Pasal 295 ayat (1) KUHP 

(1) Dengan pidana paling lama lima tahun, barangsiapa 

dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan 

dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak 

tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah 

pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh 

orang yang belum cukup umur yang memeliharnya 

pendidikannya, pendidikan atau penjagaannya 

diserahkan kepadanya, ataupun bujangnya atau 

bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain. 

(2) Dengan pidana paling lama empat tahun, barangsiapa 

dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan 

perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang 

dilakukan oelh orang yang diketahui belum cukup 

umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, 

dengan orang lain. 

Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang 

dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus 

dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 bagian 15a 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: ” 

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. .
77

 

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, 

yang sedikit menyinggung tentang sodomi adalah Pasal 292 

KUHP yang berbunyi “Orang yang cukup umur, yang 

melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang 
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diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup 

umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.  

Pasal 292 ini adalah hukum bagi seseorang yang 

melakukan hubungan sejenis kelamin atau biasa disebut 

dengan homoseks. Istilah seks menyebutkan hubungan 

sesama wanita adalah lesbian, sedangkan hubungan sesama 

laki-laki adalah gay. Pasal ini secara tersirat membahas 

tentang sodomi, apabila subjek yang melakukan 

penyimpangan seksual antara laki-laki. Pasal ini 

menunjukkan bahwa perbuatan sodomi dilarang dalam 

Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. 

Pelaku sodomi tidak hanya orang dewasa saja, 

bahkan remaja hingga anak-anak pun sudah terdapat 

kasusnya. Di Indonesia mempertimbangkan usia setiap 

subjek pelaku pidana menurut usia. Hukum-hukum di atas 

merupakan hukum yang berlaku secara umum untuk setiap 

orang di Indonesia. Hukuman bagi anak-anak tentu berbeda 

dengan hukuman bagi orang yang sudah dewasa.  

Hukum pidana positif juga mendefinisikan anak 

pelaku tindak pidana sebagai anak nakal sebaimana tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Perlindungan Anak. 

Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, 

menyebutkan pengertian anak, yaitu: 

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. 

(1a)setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan 

pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang 

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesema 

peserta didik, dan atau pihak lain. 

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandan Disabilitas 

berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak 

yeng memiliki keunggulan berhak mendapatkan 

pendidikan khusus. 



 

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah 

dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan 

Hukum Pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal 

yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana 

lainnyan yang tersebut diluar KUHP, seperti Tindak Pidana 

seksual. 

 Sebagaimana Undang-Undang  Pengadilan Anak, 

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga menetapkan 

sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana 

berupa pidana atau tindakan. Bedanya atas usia anak yang 

dapat dikenakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang 

Sistem Peradilan Anak mengalami kemajuan, yaitu 14 tahun, 

sehingga anak yang berumur di bawah 14 tahun hanya dapat 

dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan anak yang sudah 

berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dapat 

dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.
78

  

Menurut Peraturan Undang-Undang Perlindungan 

Anak RI Nomor 35 Tahun 2014 yang dijelaskan pada pasal 

76E Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul. 

a.  Pasal 82 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Sebagai 

catatan, Bunyi pasal 76E dalam UU 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak berbunyi" Setiap Orang 

dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk 
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melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul." ) 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang 

yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, 

pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani 

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu 

orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

 

  



 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

  

A. Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak dalam 

Hukum Positif 

Dalam perspektif Hukum Pidana Positif untuk 

mengenai tindak pidana sodomi, hukum yang berlaku di 

Indonesia tetap berpedoman dengan Undang-undang dan 

KUHP. 

Penjelasan lainnya menurut Hukum Pidana Positif 

yang mengatur tentang penyimpangan seksual terdapat pada 

Pasal 290 KUHP dengan ancaman hukuman dipenjara paling 

lama 7 tahun.  

Selanjutnya pada Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 

294 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) KUHP. Sementara itu 

mengenai perlindungan Undang-undang perlindungan Anak 

terdapat dalam Undang-undang RI no 35 tahun 2014. Dalam 

hal ini terkait pada sebab dan akibat terjadinya tindak pidana 

sodomi adalah: 

1. Kelainan prilaku seksual 

Kelainan seksual ini terjadi karena kecenderungan 

hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual 

dengan sesame jenis kelamin. Tindak laku sodomi ini 

terjadi akibat adanya rasa suka terhadap sesame jenis 

kelamin, secara umumnya hal ini disebut homoseksual. 

2. Faktor sosial atau pergaulan 

Faktor sosial ini merupakan hal yang terpenting 

dalam menjalankan kehidupan yang bermasyarakat. Di 

mana seseorang yang tinggal dikalangan para penjudi 

maka tidak jauh masa kehidupannya berjudi dan begitu 

pula seandainya dikalangan homoseksual maka orang 

tersebut akan menjalankan kehidupannya sebagai 

seorang homoseksual yang kelak akan terjadi tindak 

kejahatan sodomi. 

3. Trauma karena menjadi korban sodomi sewaktu kecil 

Hal seperti ini memang kerap terjadi, di mana adanya 

perasaan yang mendalam akibat terjadinya tindak 

kejahatan sodomi yang dialami oleh korban, sehingga 



 

timbulah rasa benci dan dendam untuk kedepannya 

melakukan kepada orang lain. 

4. Faktor genetik 

Dimaksudkan dalam hal ini faktor genetik dalam 

orientasi homoseksual memang telah terbukti. Semua ini 

dikarenakan rasa turunan yang didapat dari keluarga 

sehingga kejahatan sodomi terjadi.  

Terjadinya tindak pidana sodomi ini tentunya terjadi 

oleh suatu sebab dan menimbulkan dampak yang buruk bagi 

korban dalam kehidupannya. Penyebab terjadinya tindak 

sodomi ini adalah kurangnya perhatian akan orang tua baik 

dalam bergaul dan pendalaman tentang agama. 

Hal lainnya juga karena adanya unsur yang tidak 

pernah memperhatikan lawan jenisnya sehingga tidak 

adanya rasa yang timbul ketertarikan terhadap lawan 

jeninya. Oleh karena itu, orang tersebut melampiaskan nafsu 

seksualnya dengan jalan homoseksual dan terjadilah tindak 

sodomi. 

Adapun dapat diambil kesimpulan besar, bahwa 

persamaan tindak pidana sodomi menurut hukum Pidana 

Islam dan hukum Pidana Positif dapat dilihat dari berbagai 

segi. Dalam segi hukum, keduanya sama-sama melarang dan 

menghukum bahwa sodomi adalah tindak kejahatan yang 

sangat berat dan melanggar norma kesusilaan serta merusak 

tatanan kemasyarakatan. Dalam segi sanksi, keduanya sama-

sama memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak 

pidana sodomi namun hukum Pidana Islam masih tetap 

berpatokan dengan syariat atau aturan yang telah 

dikemukakan oleh para ulama dan bagi Pidana Positif masih 

menilai dengan kajian hak asasi manusia. 

Dalam hal lainnya, dampak yang terjadi akibat tindak 

sodomi ini di mana bagi korban akan mengalami shok berat 

baik itu secara mental maupun rohani, yang dikhawatirkan 

adanya niatan kelak dikemudian hari untuk melakukan balas 

dendam terhadap korban lainnya dan terutama 

kepermasalahan pergaulan kedepannya. 

Berdasarkan data-data (primer atau sekunder) yang 

telah dikemukakan di atas dapat ditegaskan bahwa hukum 



 

pidana positif bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual 

sodomi adalah secara substansial sama-sama dikenakan 

sanksi hukuman. 

Dalam hukum pidana positif, perkara pelecehan 

seksual diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP ini hanya 

diatur mengenai sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual 

dan sanksi terhadap pelaku sodomi. Sanksi bagi para pelaku 

berupa sanksi tahanan dan kebiri yang bertujuan untuk 

membuat jera pelaku dan menghindari terjadinya kejahatan 

seksual tersebut. 

Selain itu menurut hukum pidana positif hukuman 

yang diberikan hanyalah bentuk tahanan dan kebiri. Hal ini 

juga diputuskan berdasarkan tindak kejahatan yang 

dilakukan dan tetap berdasarkan umur si pelaku. 

Hukum pidana positif di Indonesia yang mengatur 

tentang penyimpangan sodomi tidak begitu spesifik, 

hukumnya masih secara umum masuk ke dalam pencabulan. 

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 292 KUHP yang 

berbunyi “Orang yang cukup umur, yang melakukan 

perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan 

sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam 

dengan pidana paling lama lima tahun”. Tindak kejahatan 

sodomi ini dalam ranah anak di bawah umur juga diatur 

dalam Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 pasal 76E 

ancaman yang berbunyi: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul”. Sedangkan sanksi menurut Hukumnya dari kejahatan 

sodomi terhadap Anak terdapat pada pasal 82  ayat 1 yang 

berbunyi:  

“Setiap orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dan dalam pasal 82 

dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 



 

(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak 

pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 

1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)”. 

 

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak 

Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur 

Telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala 

sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasang-

pasangan, dan hal inilah yang menjadi tanda kekuasaanNya. 

Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan 

wanita, juga nerupakan pelaksanaan kehendak-Nya. 

Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam Al-

Quran dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai 

penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari 

sinilah akan tetap terjaga pengabdian ciptaan. 

Ada 3 pendapat mengenai pandangan hukum Islam 

terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak 

dibawah umur yaitu: 

1. Dibunuh yaitu bagi seseorang yang melakukan tindak 

pidana sodomi atau homoseks maka  pelakunya akan 

dibunuh secara mutlak walaipun pada halnya Al-Qur‟an 

tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru 

mengatur seksual sehingga islam tidak hanya 

membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi 

juga menegaskan bahwa hubungan yang sah 

menciptakan suatu larangan yang khusus dimana  

pelanggarannya merupakan dosa besar. 

2. Had zina yakni seksual ilegal antara pria dan wanita 

yang telah diatur oleh Al-Qur‟an surat An-Nur ayat 2-3 

perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap 

seseorang dari keduanya 100 kali, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya  mencegah kamu untuk 

menjalankan agama Allah, jika kamu berian kepada 

Allah dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan 



 

hukuman) disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 

beriman. 

Para ulama fiqih berpendapat bahwa ayat ayat ini 

ditunjukan bagi orang yang bukan muhshan. Sedangkan 

bagi yang muhshan mereka menetapkan hukuman rajam, 

berdasarkan perbuatan. Sedangkan dalam kaitan hadist 

ini ibnu syihab mengatakan, “  Aku ikut melakukan 

rajam atas laki-laki itu. Dia kami rajam dimushola, dekat 

pekuburan dan tempat penyembahyangannya mayat, 

sebelum dikubur. Ketika dikenai lemparan batu pertama 

laki-laki itu lari dan kami kejar dan tertangkap.lalu kami 

teruskan hukuman rajamnya. 

3. Hukuman Ta‟zir adalah hukam ini adalah bersifat 

pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang 

hukumannya ditetapkan oleh syara, dan syara itu sendiri 

adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat 

atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula 

kifarat. 

Menurut pandangan islam menjawab dari sanksi 

tindak pidana sodomi terhadap anak  menurut hukum positif 

yang pertama yaitu dibunuh, tidaklah sesuai dengan sanksi 

yang telah ditetapkan dalam hukum positif dikarenakan Al-

Qur‟an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru 

mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan 

hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan 

bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang 

khusus dimana  pelanggarannya merupakan dosa besar.  

Menurut sanksi yang kedua yaitu Had Zina, tidaklah 

sesuai dengan hukuman dera yang mana kedua pelaku baik 

itu dari wanita maupun pria dikenakan rajam 100 kali, 

karena para ulama fiqih berpendapat bahwa ini ditunjukan 

bagi orang yang bukan muhshan. 

Sedangkan menurut sanksi yang ketiga yaitu 

hukuman Tak‟zir, sangatlah sesuai dengan aturan-aturan 

yang telah diatur dalam hukum positif, Sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang 

yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan 

sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, 



 

bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling 

lama lima tahun”. Sedangkan dari Tindak kejahatan sodomi 

ini dalam ranah anak di bawah umur juga diatur dalam 

Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 pasal 76E 

ancaman yang berbunyi: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul”. Sedangkan sanksi menurut Hukumnya dari kejahatan 

sodomi terhadap Anak terdapat pada pasal 82  ayat 1 yang 

berbunyi:  

“Setiap orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dan dalam pasal 82 

dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak 

pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 

1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)”. 

Menurut penulis pandangan hukum islam terhadap 

hukum positif bagi pelaku tindak pidana sodomi terhadap 

anak dibawah umur sangatlah setimpal, karena  menurut 

hukum islam bagi pelaku tindak pidana sodomi dibawah 

umur dihukum mati secara mutlak sedangkan secara hukum 

positif hanya dikenakan hukuman pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun 

atau denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). Yang setimpal bagi hukuman tindak pidana sodomi 

adalah dihukum mati secara mutlak agar pelaku tidak 

mengulangi kembali atas perbuatan yang sudah 

dilakukannya. 
  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penafsiran dan analisis penulis 

mengenai hukum pidana Islam dan hukum pidana positif 

terhadap tindak pidana sodomi, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam penjelasan data-data di atas, untuk sanksi bagi 

pelaku tindak kejahatan sodomi ini terdapat sanksi tegas 

yang diberikan oleh hukum pidana positif yaitu, berupa 

tahanan berdasarkan KUHP pasal 290-296  dan hukuman 

kebiri. Sedangkan menurut undang-undang RI 

perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 telah 

dijelaskan juga ancaman hukumannya pada pasal 82 ayat 

1 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan dalam pasal 

82 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, 

pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan 

maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Meskipun 

hukuman tersebut belum setimpal dengan hukum pidana 

islam namun sejauh ini masih memberikan dampak yang 

positif terhadap maraknya kejahatan sodomi. 

2.  Pada hukum pidana Islam seseorang yang melakukan 

tindak pidana sodomi atau homoseks maka  pelakunya 

akan dibunuh secara mutlak walaipun pada halnya Al-

Qur‟an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi 

justru mengatur seksual sehingga islam tidak hanya 

membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi 

juga menegaskan bahwa hubungan yang sah 

menciptakan suatu larangan yang khusus dimana  

pelanggarannya merupakan dosa besar. 



 

B.  Saran 

Berdasarkan skripsi di atas, penulis ingin 

menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait, 

yakni: 

1. Bagi Lembaga Hukum Indonesia untuk mengkaji lebih 

dalam tentang masalah tindak pidana sodomi. Perumusan 

hukum tentang tindak pidana sodomi  dianggap penting 

karena saat ini banyak terjadi kasus sodomi yang di 

masyarakat. Dampak yang ditimbulkannya sangat buruk 

terhadap diri pelaku, istri atau keluarga pelaku, korban 

sodomi dan semakin membuat kacau kehidupan 

masyarakat. Indonesia mayoritas penduduknya beragama 

Islam, dan akan menjadi lebih baik jika Hukum pidana 

positif  dapat mengadopsi hukum pidana Islam yang 

lebih memberikan ketegasan sanksi terhadap pelaku. 

Sanksi yang tegas bukan sebagai bentuk 

ketidakmanusiawan tetapi justru bentuk kepedulian 

terhadap masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, semakin 

berat suatu hukuman, maka membuat pelaku merasa 

takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang. 

2. Bagi guru dan kalangan akademis, yakni perlu adanya 

pendidikan yang secara khusus kepada siswa mengenai 

masalah penyimpangan seksual, khususnya sodomi. 

Karena guru sangat berperan dalam pembentukan 

karakter seseorang. Dalam sistem pendidikan di 

Indonesia, seseorang wajib berpendidikan selama 9 

tahun, tentu ini harus menjadi sesuatu yang bisa dalam 

meluruskan akhlak anak yang akan menjadi generasi 

penerus bangsa. 

3. Bagi orang tua, yakni orang tua harus memperhatikan 

setiap perbuatan yang dilakukan anaknya. Mengetahui 

zaman sekarang ini merupakan era modern dengan 

globalisasi, kebudayaan disuatu bangsa yang baik 

ataupun buruk dapat tersalur ke anak dengan mudah 

karena adanya alat komunikasi yang canggih dan media-

media baik media cetak maupun elektronik yang menjadi 

sumber informasi. Adanya alat komunikasi yang canggih 

memudahkan anak untuk mendapat hal-hal negatif dari 



 

pada positifnya, pornografi sangat mudah tersebar. 

Untuk itu, orang tua harus bisa memberikan edukasi 

kepada anak-anaknya. Karena pada dasarnya, akar 

pembentukan karakter seseorang adalah di masa anak-

anak.  

4. Bagi media informasi, perlu adanya selektifitas dalam 

memilih dan memilah mengenai informasi yang akan 

dipublikasi, karena setiap informasi sangat mudah 

menyebar dan dapat ditiru oleh seseorang yang 

diharapkan adalah setiap informasi memiliki nilai 

edukatif dan tidak hanya mementingkan media itu 

sendiri. 
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