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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari urauan di atas dapat di simpulkan bahwa penyimpang seksual
adalah perilaku seksual seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi
aturan yang sudah ditentukan.
Para ulama telah sepakat tentang keharaman bersetubuh dengan
binatang. Akan tetapi berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi
orang yang melakukannya.
1. Imam Abu Hanifah bependapat bahwa menyetubuhi binatang tidak
sama dengan melakukan zina, sehingga pelakunya hanya dikenakan
hukuman ta’zir berdasarka Hadits ‘Asyim yang mengatakan, bahwa
hukuman ityanul bahimah hanya dikenakan ta’zir, begitu juga dengan
pendapat murid beliau yaitu Imam Syamsuddi As-syarkhasi.
2. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, pelaku beastility sama seperti
pelaku zina hukumannya adalah mati. Dengan berdasarkan Hadits
Amar bin Abu Amar. Dan salah satu muridnya Imam Ahmad yaitu,
Abi Salamah bin Abdurrahman berpendapat, pelaku ityanul bahimah
sama dengan pelaku homoseksual (Liwath) yaitu hukuman mati.
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3. Pendapat yang kuat dalam masalah ini setelah dilakukan penelitian
penulis di dapati hasil bahwasanya, pendapat yang kuat dalam masalah
ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah
B. Saran
Saran kepada seluruh muslimin dan muslimat untuk selalu
mendekatkan diri kepada Allah untuk memperkuat ke imanan, serta senantiasa
menjaga shalat lima waktu karena shalat merupakan pencegah perbuatan keji
dan munkar. Kemudian di sarankan untuk kaum muslimin dan muslimat untuk
memperbanyak ibadah puasa karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
puasa itu dapat menekan napsu syahwat.
Apabila sudah mampu secara materi dan cukup usia maka disegarakan
untuk melaksanakan pernikahan, karena Rasulullah SAW bersabda,
pernikahan dapat menundukkan pandangan mu.
Saran kepada KEMENAG RI dan KEMENPORA RI agar membuat
trobosan kegiatan-kegiatan positif untuk pengembangan diri dan memberikan
pengetahuan tetang bahaya pornograpi dan pornoaksi, kepada generasigenerasi muda Indonesia melalui keja sama KEMENAG dan KEMENPORA
memberikan didikan dari segi agama dan kesehatan.
Terhadap seluruh pemuda-pemudi seluruh Indonesia agar selalu
melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti, kajian-kajian Islam, menjadi
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bagian-bagian dalam organisasi-organisasi yang ada di masyarakat serta
memperbanyak olahraga agar terhindar dari pikiran-pikiran negatif, karena
bung karno pernah mengatakan “ beri aku sepuluh pemuda maka akan aku
gonjangkan dunia ini.” Jadilah pemuda-pemudi Indinesia yang berkarya demi
kemajuan agama bangsa dan negara.
Kepada seluruh oranng tua agar memberikan didikan sedari dini
tentang penyimpangan seksual, agar nantinya ketika dewasa seorang anak
sudah mampu menilai yang baik dan yang benar. Kemudian saran dari penulis
kepada pemerintah Republik Indonesia agar memperkuat aturan serta
penegakan hukum baik itu dalam hal pornografi atapun porno aksi, agar
pelakunya diberi sanksi yang berat, sehingga menjadi contoh untuk
memberikan efek jera kepada para pelaku pornograpi maupun porno aksi.
Kemudian kepada pemerintah Republik Indonesia agar membuat RUU
untuk

aturan baru yang mencakup tentang pelaku beastiality, serta

terkhususnya kepada Kemkominfo RI untuk lebih ditingkatkan lagi
pemblokiran situs-situs pornografi,

