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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA
1. Zina Dan Dasarnya
A. Pengertian Zina
Dalam bahasa arab, zina diambil dari kata :

ز

 زyang

artinya berbuat fajir (nista). Menurut syara’ zina adalah hubungan badan yang
diharamkan (di luar hubungan pernikahan) dan di sengaja oleh pelakunya.61
Di dalam Al-Quran, Allah berfirman Q.S Al-Isra’ (17): 32

12ِ46َ  َء86َ  ِ= َ<;ً َو8َ> َن8@َ ُB إِ ﱠ8َ  ﱢFا اHُIJَ Lْ َM Nَو
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
Di dalam surat yang lain Allah SWT melarang

hambanya untuk

melakukan zina, Allah berfirman Q.S Al-Furqan (25): 68)

 َم ﱠJِ َ= ﱠWﱠF اX
نَ َ` َ_ ﱠHaُ bْ َ N َc dِ ﱠFَوا
 ﱢeَ F8ْ ِI Nِﷲُ إ
N َوf
َ Yْ ﱠZFنَ اHُ[ُWLْ َ N َوJَ \َ  آ8ً^َFِﷲِ إ
8`ً 8َgَ أf
َ [ْ َ i
َ ِFْ َذklَ Yْ َ cْ `َ نَ َوHُ ْ َ

61

M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, (Jakarta, Amzah, 2016), Hal. 18

37

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta
Allah

dan

tidak

membunuh

jiwa

yang

diharamkan

Allah

(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya
mendapat (pembalasan) dosa (nya),
Di samping kedua ayat tersebut, dalam hadist juga disebutkan:

 أَيﱡ ا ﱠs[6 وB2[a [ ﷲt ل ﷲH6 رwF86 ل8x BZa  ﷲy ﷲ رb4a ca
bَ Zْ aِ z
ِ ْ dF
ﱠ
ُ [ْ ُx f
َ;َ أَ ْن2<ْ \َ ك
 أَ ﱞsُ ﱠg w
َ bَ َF َوkَ ُWLْ َM  أَ ْنsُ ﱠg  َل8َx ي
َ َ[\َ Hَ ُا َوھbًّ ِ ِ• ِ ﱠkَ lَ ْ€َM  َل اَ ْن8َx Jُ َ4@ْ َﷲِ ا
ْ َ
ُ [ْ ُx َilَ `َ sَ lَ •
.ك
 أ ﱞsُ ﱠg w
َ ر8
ِ \َ ;ِ َ[2ْ ِ[eَ Iِ َ ِ ُ َ اM  َل أَ ْن8َx ي
Artinya : Dari abdullah meriwayatkan, “ aku bertanya, wahai rasulullah, dosa
apa yang paling besar di sisi allah? beliau menjawab, kamu menjadikan
tandingan bagi allah (berbuat syirik), padahal dia lah yang telah
menciptakan kamu. lalu aku bertanya lagi, kemudian dosa apalagi?,
beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut kalau dia
akan makan bersama kamu. aku bertanya lagi, kemudian dosa apalagi?,
beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. (hr. albukhari dan ibnu hibban).62
Dengan demikian, perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan
oleh Allah SWT dan Nabi SAW dalam Al-Quran dan Hadist serta disepakati
oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya.63 Zina termasuk
dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya.
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oleh sebab itu sanksi hukumannya juga sangat besar sebab zina mengancam
kehormatan dan hubungan nasab.64
Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa besar
melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai
perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasankeluarga yang
sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan
pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan keluarga, serta menyebarluaskan
sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.65
Dan hikmah diharamkannya perbuatan zina bisa ditinjau dari berbagai
aspek kehidupan. diantaranya yaitu melestarikan dan mengembangkan
keturunan. karena bila keturunan terputus, akan punahlah generasi mendatang,
akan lenyap ras, suku dan kabilah dan kelompok-kelompok masyarkat
lainnya. tidak ada anak, apalagi cucu, tidak ada keluarga. Akan putuslah
silaturahmi dan tidak ada saling mengenal diantara satu sama lain.66 Sebagai
firman Allah dalam Al-Quran Q.S Al-Hujuraat (13: 49).

ا إِ ﱠنHُ> َر8lَ Wَ ِF kَ ‡ِ 8َ4َx َو8ًIHُlˆُ sْ @ُ 8َZ[ْ lَ ‰َ  َوŠَ ْ ُ  َوأJٍ @َ  َذcْ `ِ sْ @ُ 8َZLْ َ[\َ 8سُ إِ ﱠ8ﱠZF ا8َ^ أَ ﱡ8َ
 إِ ﱠن ﱠsْ @ُ 8َLMْ َﷲِ أ
 ﱠbَ Zْ aِ sْ Žُ `َ Jَ @ْ َأ
Jٌ 24ِ \َ sٌ 2ِ[aَ َﷲ
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Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
1. Hudud Dan Dasarnya
Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata had
yang berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, adalah
sanksi yang telah ditentukan dan wajib di laksanakan secara haq karena Allah
SWT. sementara itu , sebagai ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir
Audah, berpendapat bahwa had adalah sanksi yang telah ditentukan secara
syara’.67 Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah (2): 187)

 ﱠsَ ِ[aَ cَُ^ ﱠF ٌس8َ4ِF sْ ُWْ َ َوأsْ Žُ Fَ ٌس8َ4Fِ c ھُ ﱠsْ Žُ ِ‡8’َ ِ
ُﷲ

ُ َ>J ﱠFم ا8ِ َ2”
َFِ“ إ
 ﱢF[َ;َ ا2ْ َF sْ Žُ َF kأ ُ ِ= ﱠ

8`َ اH˜ُ Wَ Iْ  َواcُوھُ ﱠJˆِ 8َI َ•ن8>َ sْ Žُ Zْ aَ 8َYaَ  َوsْ Žُ 2ْ َ[aَ ب8
َ َWَ> sْ Žُ ’َ ُYْ َنَ أHُ 8َW—ْ َM sْ ُWZْ @ُ sْ Žُ أَ ﱠ
 ﱠz
 ِدHَ 6ْ š ِْ› ا2—َ Fَ ْاc`ِ ُ™َ2Iْ š›ُ ا2ْ —َ F ْاsُ Žُ َF َcﱠ24َ َWَ ﱠW=َ اHُIJَ ˆْ ا َواHُ[@ُ  َوsْ Žُ َF ُﷲ
َ َW@َ
bِ ‰ِ 8’َ •َ Fنَ >ِ ْاHُY@ِ 8َa sْ ُWْ َ َوأcُوھُ ﱠJˆِ 8َ4ُM N َوkِ 2ْ [ﱠFَ اFِ َم إ8َ2”
 ﱢFا اH•ِ ﱡMَ أsُ ﱠg Jِ ْ€َYFَ ْاc`ِ
 ﱠc ُﱢ2َ4ُ i
و ُد ﱠbُ =ُ i
َنHُLﱠWَ sْ ُ^[ﱠlَ َF س8
َ ِFdَ @َ 8َھHُIJَ Lْ َM 1َ> ِﷲ
َ [ْ ِM
ِ ﱠZ[ِF Bِ ِM8َ ﷲُ آ
Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur
dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan
kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui
bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah
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mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang
campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah
untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih
dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa
itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri
mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan
Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka
bertakwa.
Oleh karena hal di atas, Allah SWT. Menetapkan had sebagai
penyelaras kehidupan manusia di setiap masa dan tempat, untuk mencegah
orang-orang melakukan kejahatan dan membuat kerusakan dimuka bumi ini.
problem ini hanya dapat diperbaiki dengan melalui hukum.68
1. Macam Macam Hudud
Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, yaitu sebagai
berikut:
a.

Hudud yang termasuk hak Allah

b. Hudud yang termasuk hak manusia
Menurut Abu Ya’la jenis hudud pertama adalah semua jenis sanksi
yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal
yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud
dalam kategori yang kedua adalah semua jenis yang diberlakukan kepada
68
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seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan
meminum khamar.69
3. Takzir dan Dasarnya
A. Pengertia Ta’zir
Kata ta’zir berasal dari kata at-Ta’zir (menurut bahasa) yang bermakna
pemuliaan dan pertolongan.70 Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt (QS.
Al-Fath (48): 9)

∩∪ ¸ξ‹Ï¹r&uρ Zοtò6ç/ çνθßsÎm7|¡è@uρ çνρãÏj%uθè?uρ çνρâ‘Ìh“yèè?uρ Ï&Î!θß™u‘uρ «!$$Î/ (#θãΖÏΒ÷σçGÏj9
Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
menguatkan

(agama)Nya,

membesarkan-Nya.

dan

bertasbih

kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
Maksud ta’zir dalam ayat ini juga berarti ُاهHَ َxو,ُ
َ Bَ 8َaَوأ,
َ ُهJَ  ﱠxو,ُ
َ B•َ ﱠ¢َa, yaitu
membesarkan, memperhatikan, membantu dan menguatkan (agama Allah).71
Menurut syara’ adalah hukuman adalah hukuman yang bersifat
mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafaratnya.
Artinya pengajaran (At-Ta’diib) yang diberikan kepada pelaku yang tidak
ditentukan macam-macam hukuman, untuk pelaksanaannya diserahkan
69
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kepada penguasa atau hakim, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya,
seperti pelaku riba, penggelapan titipan, suap dan sebagainya.72
Adapun dalil disyariatkannya ta’zir adalah riwayat Bahz bin Hakim
dari kakeknya bahwa Nabi muhammad SAW. Pernah menahan seorang yang
tertuduh, penahanan ini terhadap seseorang merupakan tindakan preventif
yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.73 Sebagai hadis
rasulullah saw.

[ ﱠ ﱠt
َ ْ َْ َدةJُI ْ ِIَ اcَْ a
Nَ ْ ُلHُLَ sَ [ﱠ6َ  َوBِ 2ْ َ[aَ ُﷲ
ر ﱢ8
َ ﷲ
َ ْ Nا
ِ ْ َل ﱠHُ6 ِ• َ_ َر6َ ُBي أَ ﱠ
ِ ”
وْ ِد ﱠbُ =ُ cْ `ِ b>ِ ْ َ= ﱟNا ٍط إِ ﱠHَْ 6َ ِة اJَ <َ aَ ق
.ِﷲ
َ ْHَ> bٌ =َ َ اbُ َ[ ْ€ُ
Artinya: Dari abi burdah Al-anshari bahwa ia mendengar rasulullah saw
bersabda. Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di
dalam hukuman yang telah di tentukan oleh Allah SWT (hadd). (hr.
muslim).74
Hadits tersebut menjelaskan tentang batas hukuman ta’zir yang tidak
boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannnya dengan
hudud.75
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4. Jenis Jenis Penyimpangan Seks Dan Dasarnya
A. Homoseks
Homoseks adalah perbuatan yang memuaskan nafsu seksuil dengan
jenis seks yang sama, yaitu laki-laki senang memuaskan nafsu seksuilnya
dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan.
Hubungan kelamin bagi manusia merupakan keperluan yang amat
penting. Islam mengatur hubungan tersebut harus dilakukan antara laki-laki
dan perempuan. Dan ini merupakan fitrah yang di anugerahkan Allah swt
kepada manusia. Melanggar ketentuan fitrah ini berarti keluar dari garis-garis
yang telah ditentukandi dalam kehidupan yang wajar.
Kebutuhan biologis tidak akan terpenuhi jika tidak dilakukan dengan
lain jenis, atau dengan kata lain antara laki-laki dengan perempuan melalui
sebuah perkawinan. Kalau hubugan ini dilakukan dengan cara menyimpang
(lain laki-laki dengan laki-laki) dari ketentuan fitrah berarti perbuatan tersebut
merupakan sebuah dosa yang akan meruntuhkan keberadaan keluarga.76
Homoseksual termasuk kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk salah
satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia.77

Al-Quran telah menceritakan kisah kaum nabi luth suka melakukan
homoseksual. Kecaman dan larangan nabi tidak pernah dihiraukan oleh
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mereka, kemudian Allah mengutus para malaikat untuk menyiksa mereka.
Kampung mereka dihujani dengan batu besar dari tanah yang terbakar dengan
bertubi-tubi.78
Sebagaimana firman Allah SWT tentang kisah tersebut (QS. Huud (11) : 8283)

َ `ْ َ َوأ8َ^َ[ِ>86َ 8َ^َ2ِF8َa 8َZ[ْ lَ ‰َ 8َ Jُ `ْ َ َء أ8‰َ 8•>َ[َ ﱠ
. ٍدHª
ُ Zْ `َ kٍ 2 ﱢ€6ِ cْ `ِ ً َرة8€َ =ِ 8َ^2ْ َ[aَ 8َ ْJ•
.bٍ 2lِ 4َ Iِ َc2•ِ ِF8ﱠ¢Fَ اc`ِ َ  ِھ8`َ  َوi
َ ﱢI َرbَ Zْ aِ ً;`َ Hُ` َ’ ﱠ
Artinya : Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut 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.
Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman (QS. Al-a’raf (7): 80-84)

sْ Žُ  إِ ﱠ. َc2•ِ َF8lَ Fَ ْاc`ِ bٍ =َ َ أcْ `ِ 8َ^Iِ sْ Žُ َLَ46َ 8`َ َ;<َ =ِ 8َYFنَ ْاHُMْ«َMَ أBِ `ِ ْHLَ ِF  َل8َx  إِ ْذ8ًطHُFَو
ْ
اب
َ Hَ ‰َ َن8@َ 8`َ  َو. َنHُ>Jْ
ِ ’`ُ ْ ٌمHَx sْ ُWْ َْ أkIَ  ِء8’َ ﱢZF ُدو ِن اcْ `ِ ًةHَ ^ْ ˆَ  َل8‰َ J ﱢFنَ اHُM«َWَF
َ Wَ َ ٌس8َ ُ أsْ ُ^ إِ ﱠsْ Žُ Wِ َ ْJَx cْ `ِ sْ ُھHُ‰Jِ \ْ َا أHُF8َx  أَ ْنNِ إBِ `ِ ْHَx
ُBَ[هُ َوأَ ْھ8َZ2ْ €َ ْ َ «َ> . َُونJ•^ﱠ
ُ;4َ ِx8َa َن8@َ َ¬2ْ @َ ْJُ¢ْ 8َ> ًاJ•
ْ َ 8@َ ُBَMَأJَ `ْ  اNِإ
َ `َ sْ ^ِ 2ْ َ[aَ 8َ ْJ•
َ `ْ َ َوأ. َc Jِ Iِ 8˜َ Fَ ْاc`ِ w
. َc2`ِ Jِ ْ€•ُ Fْا
Artinya : Dan (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah)
tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan
78
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perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh
seorang pun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu
mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka),
bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang
melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan:
"Usirlah mereka (Lut dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini;
sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura
menyucikan diri." Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutpengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang
tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan
(batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang
yang berdosa itu.
Sistem hukum islam melaknat dan melarang homoseksual, serta
mengancam pelakunya dengan hukuman mati. Hal ini telah jelas ditetapkan
berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma’ para sahabat radhiyallahu
‘anhum. Islam tidak mengenal toleransi terhadap pelaku homoseksual hanya
disebabkan oleh alasan hak asasi manusia. Bagaimana islam bisa memberikan
kebebasan kepada pelaku homoseksual dengan hak asasi manusia, sementara
si pelaku telah melanggar hak sang pencipta dengan melakukan apa yang
dilarangnya.79
Mengenai pelaksanaan hukuman timbul perbedaan pendapat ulama
di antaranya pendapat ulama. Menurut pendapat Hadawiyah dan jamaah
ulama salaf dan khalaf, termasuk Imam Syafi’i terhadap pelakunya berlaku
ketentuan hukum perzinaan, yang didasarkan kepada ketentuan qiyas pada
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perzinaan, yakni memasukkan kemaluan yang diharamkan kepada kemaluan
yang diharamkan.80
B. Ityanul bahimah
Ityanul bahimah artinya ialah binatang liar. Akan tetapi Itiyan AlBahimah yang penulis maksud di sini adalah hubungan seksual yang
dilakukan orang dengan binatang. Penyimpangan seks dengan binatang
(ityanul bahimah) dianggap menyimpang karena menjadikan binatang sebagai
objek pemuasan seksualnya dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dari
norma hukum, kaidah agama dan tata susila yang berlaku di masyarakat.81
Dan dalil yang melarang ityanul bahimah terdapat sebuah hadits Rasulullah
SAW.

cI وJ•a ca ,b•e` cI

lF اb4a 8Zgb= ,اقH’Fو اJ•a cI b•e` 8Zgb=

I أB2[a [ ﷲt ل ﷲH6ل ر8x ,ل8x س84a cI ca ,;`JŽa ca ,وJ•a
.;َ •َ 2ْ ^ِ َ4Fا ْاHُ[ُWxْ ْ هُ َواHُ[ُWLْ َ> ;ٍ •َ 2ْ ^ِ َI َ [َa _َ َxْ هُ َوH•ُ ُMbْ ‰َ Hَ Zْ `َ .s[6و
Artinya: Muhammad bin Amr As-Sawwaq menceritakan kepada kami, Abdul
Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu
Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: rasulullah SWA
bersabda, “barang siapa yang kalian temukan menyetubuhi
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binatang, maka bunuhlah dia dan binatang tersebut”. Hasan shahih:
Ibnu Majah (2564).82
5. Penerapan Hukuman Ityanul Bahimah Menurut Imam Abu Hanifah
Dan Iman Ahmad Bin Hanbal.
Di dalam kitab Al-Mabsuth, orang yang melakukan ityanul bahimah
hanya di kenakan ta’zir bukan had.

Bِ 2ْ َ[aَ z
َ ‰ِ ْ أ ُوcْ `َ س8
َ 2ْ َFَو
ِ ﱠZFَ اc`ِ  ِ ُر َوlْ ُ cْ Žِ َF َو8َ bَ Zْ aِ b َ• ٍ; َ= ﱞ2ْ ^ِ َ4F ْا-ِ [َ َوا ِطaَ X
ٍ ْ bِ eَ ِF b ﱡeَ Fْا
َ “ ُر ِو
ُْ هHُ[ُWxْ 8َ> ً;•َ 2ْ ^ِ Iَ َMَ أcْ `َ  َل8َx s[6 وB2[a [ ﷲt  ﱠ4ِ ﱠZFى أَ ﱠن ا
ُ 4ِ Šْ ُ Nَ  ﱞذ8ˆَ “
َ ْ bِ eَ F ْاc ﱠŽِ َFَو
b ﱡeَ F ْاw
Artinya : Tidak ada atas orang yang menyetubuhi binatang hukuman had
akan tetapi dia di beri ta’zir. Dan bagi orang yang mewajib atas
hukuman had karena hadist nabi saw. Berkata nabi, orang yang
mendatangi (menyetubuhi) binatang maka bunuhlah dia dan
bunuhlah binatang tersebut. Akan tetapi hadist tersebut rancu tidak
membuktikan batasan seperti itu.
Pedapat Imam As-Syakhasi salah satu murid Imam Abu Hanifah
mengatakan penetapan hukuman bagi pelaku ityanul bahimah hanya di
kenakan ta’zir, dan sebagian yang mewajibkan had terhadap pelaku tersebut
dengan menggunakan hadits.” Bagi pelaku ityanul bahimah hukumannya di
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bunuh”, dan menurut Imam As-Syarkhasi hadits ini adalah syazd, yaitu
menyalahi riwayat yang lebih rajih.83

َ ْ Iِ َ أcْ aَ 8َZ˜ْ َ[َI kِ ْtَš>ِ ْا
;ِ •َ 2ْ ^ِ 4َ َMَ أkٍ ‰ُ Jَ ِI َMَُ أBُ أَ ﱠBZْ aَ َF8lَ َM ُ َ ﷲy
ِ  َرz
ِ ِ F8ط
ْ َxJَ ْ=َ َواw
ْ eَ َIdَ َ> ;ِ •َ 2ْ ^ِ َ4F8ْ ِI Jَ `َ َهُ َوأb ﱡeُ َ sْ َ[َ>
8َ bَ Zْ aِ z
ٍ ‰ِ اHَ Iِ X
َ 2ْ َF اdَ ر َو َھ8
ِ ﱠZF8ِI w
.ً;َ2ِx8َI ُ;•َ 2ْ ^ِ َ4F ْاw
ِ َ 8@َ  اِ َذاBِ ِI kُ ‰ُ J ﱠFَ ا12ْ @َ َiِF َذkَ lَ >َ ُB أَ ﱠBِ ِ[ْ َ«ْ ِوMَو
Artinya : Pada asalnya kami melaporkan kepada ali bin abi thalib semonga
Allah

meridhainya

ketika

itu

menjadi

sebagai

khalifah.

Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi (menyetubuhi)
seekor binatang, maka ali menjawab dia tidak dihad, dan binatang
tersebut diperintahkan untuk di bunuh dan di bakar dengan api dan
ini bukan suatu kewajiban bagi kami, dan ali menyuruh seperti itu,
bagi pelaku tersebut supaya pelaku itu tidak akan di rugikan.84
Di dalam ilmu hadits yang di maksud hadits syadz secara bahasa,
berasal dari kata

اdًّ ˆَ d َ ُ< ﱡd َˆ ﱠdiartikan ganjil.85 Dan

syadz juga bisa diartikan

menyendiri (infarada), dan yang dimaksud adalah Al-Munfaridu ‘Anil Jumhur
(sesuatu yang menyendiri terpisah dari mayoritas).86 Sedangakan menurut
istilah oleh muhadditsin :
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ْيJِْ 2°َ ْ ٍد أَوbَ aَ  ِةJَ Šْ @َ ْ ٍْ› أَو2ِ4y
َ bِ ْ ِ •َ ِF ُBZْ `ِ ±ُ ‰َ ْنَ أَر8@َ cْ `َ 8ًYِF8—َ `ُ ْ ُلHُ4Lْ •َ F َر َوا ْا8`َ
.ت
َ ِ Fذ
ِ 8eَ 2ْ ‰ِ ْJﱠWFْ ِه اHُ‰ ُوcْ `ِ i
Artinya: Hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang makbul (tsiqah)
menyalahi riwayat yang lebih rajih, lantaran mempunyau kelebihan
kedhabihan atau banyaknya sanad atau lain sebagainya, dari segisegi pentarjihan.87
Kejanggalan hadits syadz itu adakalanya karena periwayatan yang
tsiqah (memiliki sifat adil dan dhabit yang kredibel) menyalahi periwayatan
yang lebih tsiqah, atau adakalanya karena periwayatnya hanya satu orang
sekalipun tsiqah.88 Sebagian muhadditsin menetapkan hadits syadz itu, tidak
tergantung kepada adanya perlawanan dengan hadits lain lebih rajih, tetapi
cuckuplah mensyadzkan hadits itu, apabila hadits itu hanya diriwayatkan oleh
seorang saja (satu sanad), baik kepercayaannya atau tidak.89
Dan ada pula hadits yang mendukung pendapat Imam Abu Hanifah
yaitu hadits.

,س84a cI اca ,cْ  ُر َزI أca ,st
ٍ 8a “ b= c`  داودHIي وأd`JWFوروى ا
.Bِ 2ْ َ[aَ b َ= ﱠ1َ َ> ً;•َ 2ْ ^ِ َI Mَ َ أcْ `َ ,ل8x ُBأَ ﱠ
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Artinya: At-Tirmizi dan Abu Daud juga meriwayatkan dari hadist Asyim, dari
Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, “barang siapa
menyetubuhi binatang maka tidak ada hadd (hukuman yang telah
ditentukan) atasnya. “ ).90
Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal pelaku ityanul bahimah
sama dengan pelaku liwath sehingga harus di jatuhi hukuman had. Seperti
hadist Rasulullah SAW, telah bersabda:

وJ•a ca ,ل1I cI ن8•2[6 8Zgb= ,b2l6HI أ8Zgb= , I أZgb=, ﷲb4a 8Zgb=
B2[a [ ﷲt ل ﷲH6 أن ر: س84a I اca ,;`JŽa ca ,وJ•a I أcI
;َ •َ 2ْ ^ِ َ4Fْ َْ ا اHُ[ُWxْ ْ هُ َواHُ[ُWxْ 8َ> ;ٍ •َ 2ْ ^ِ َI َ[aَ _َx َوcْ `َ : ل8x s[6و
Artinya : Abdullah menceritakan kepada kami, ayah ku menceritakan kepada
ku, Abu Said menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Abi amru, dari Ikrimah,
dari Ibni Abbas : bahwasanya Rosulullah SAW berkata: barang
siapa yang kalian temukan menyetubuhi binatang bunuhlah dia dan
bunuhlah binatang tersebut).91
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Dan adapula hadits yang mendukung pendapat Imam Ahmad bin Hanbal :

I أcI وJ•a ca ,b•e` cI

lF اb4a 8Zgb= ,اقH’Fو اJ•a cI b•e` 8Zgb=

.s[6 وB2[a [ ﷲt ل ﷲH6ل ر8x ,ل8x س84a cI ca ,;`JŽa ca ,وJ•a
;َ •َ 2ْ ^ِ َ4Fا ْاHُ[ُWxْ ْ هُ َواHُ[ُWLْ َ> ;ٍ •َ 2ْ ^ِ َI َ [َa _َ َxْ هُ َوH•ُ ُMbْ ‰َ Hَ Zْ `َ
Artinya: Muhammad bin Amr As-Sawwaq menceritakan kepada kami, Abdul
Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu
Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: rasulullah SWA
bersabda, “barang siapa yang kalian temukan menyetubuhi
binatang, maka bunuhlah dia dan binatang tersebut”.92

cْ `َ : ل8x s[6 وB2[a [ ﷲt 4ZF أن ا8•^Za  ﷲyس ر84a cI اcaو
ُْ هH•ُ ُM bْ ‰َ  َوcْ `َ  َو,Bِ ِI ْ ُلHُlYْ •َ F َو ْاkَ aِ 8َYFْ ا ْاHُ[ُWxْ 8َ> , ٍطHُ ُF ْ ِمHَx kَ •َ aَ kُ •َ lْ َ ُْ هH•ُ ُMbْ ‰َ َو
ُBَF8‰َ  َو ِر,;lIرN واb•= َ•;َ )رواه ا2ْ ^ِ َ4Fْ َْ ا اHُ[ُWxْ  َوا,ُْ هHُ[ُWxْ 8َ>,;ٍ •َ 2ْ ^ِ َI َ[aَ _َ َxَو
ْ Bِ 2ْ ِ>  أَ ﱠنN ﱠإ, َْ نHُLﱠgHَ `ُ
8ً> 1َ ِW\ا
Artinya : Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “ siapa
yang kalian temukan sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth
AS, maka bunuhlah subjek dan bunuhlah objeknya, dan siapa yang
kalian temukan ia berhubungan intim dengan binatang, maka
bunuhlah dia dan bunuhlah binatang tersebut,” (HR. Ahmad dan
empat Imam hadist dan para perawi haditsnya terpercaya). hanya
saja dalamnya terdapat perselisihan pendapat.93
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Hadits di atas adalah hadits shahih. Para perawi haditsnya terpercaya.
Hanya saja dalamnya terdapat perselisihan pendapat.
Hadits di atas mencakup dua pokok kalimat :
Pertama, siapa yang kalian temukan sedang melakukan perbuatan
kaum Nabi Luth, maka bunuh subjeknya dan bunuhlah objeknya.
Al-Bani berkata,” Hadits tersebut adalah hadits shahih. Ia
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan semuanya
melalui sanad Abdul Aziz bin Muhammad.
Al- Hakim berkata,” Sanadnya Shahih, Adz-Dzhabi sependapat
sebagaimana yang ia katakan. Ibad bin Mansur mutabi’ dari Ikrimah. Ahmad
dan Al-Baihaqi dari beberapa sanad, dari Ibad.
Kedua, dan siapa yang kalian temukan sedang berhubungan intim de
ngan binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang tersebut.
Al-Bani berkata,” Hadits di atas Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad,
At-Tirmizi, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, Al-Baihaqi melalui sanad Amru bin
Abi Amru dari Ik rimah dari Ibnu Abbas.94
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Imam Ahmad mempunyai dua riwayat tentang pelaku ityanul bahimah:
Pertama,

َiِFى َذ
َ  ُر ِو.Bِ 2ْ َ[aَ b َ= ﱠNَ و,
َ  ِ ُرlْ ُ ُB أَ ﱠ,;َ •َ 2ْ ^ِ َ4F َ ْاMِ ْ«َ ْيdِ ﱠF >ِ ا,bَ •َ ْ=َ اcْ aَ ُ;َ  َواJ ﱢFَا
َ aَ  َو,س
,ى
ِ 8eَ ْtَ َوأ,ْ ِرىHﱠŠF َوا,iِ ِ[`َ ْ َوH•ُ Žَ eَ F َو ْا, lِ —ْ ﱠZF َوا, ٍء8•
ِ  ْﱠأJFب ا
ٍ 8ﱠ4aَ cِ Iْ ِ اcْ aَ
95

.

lِ ِ>8<ِ[ ﱠF ْ ُلHَx Hَ ُ َوھ,f
ِ eَ 6ْ َِوإ

Artinya : hukuman bagi pelaku beastiality hanya di ta’zit tidak ada hukuman
had atasnya, pendapat ini diriwayatkan dari ibnu abbas, atha’,
sya’bi, nakh’i, hakam, malik, tsauri, ulama yang bersandar pada
rasionalitas, ishaq, dan syafi’i.96
Kedua,

 ﱠsُ Žْ =ُ ُB•ُ Žْ =ُ
cُ Iْ َ;•َ َ[6َ ْ ِIَ أcْ aَ  َو. ِ  ﱠ اF اbهُ َ= ﱡb َ= ﱡ: cُ ’َ eَ F َل ْا8َx َو.ا ِءHَ 6َ ›ِ ِ‡َ1Fا
cْ `َ : s[6 وB2[a [ ﷲt ﷲ
ِ ْ ِلH6ُ ْ ِل َرHَLِF ,;َ •َ 2ْ ^ِ َ4F َو ْاHَ ُ ھkُ ُWLْ َ : cِ •َ ْ= ﱡJF اbُ 4ْ aَ
97
.داودHI رواه أ.ُBlَ `َ 8َْ ھHُ[ُWxْ  َوا,ُْ هHُ[ُWLْ َ> ,َ;•َ 2ْ ^ِ َI َMَأ
Artinya: Dihukum sama seperti hukuman bagi pelaku hubungan sejenis.
Berkata hasan, “ hukumannya seperti hukuman had bagi yang
berzina.sedangkan abi salamah bin abdurrahman berpendapat
bahwa pelaku dan binatang tersebut dijatuhi hukuman mati
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berdasarkan sabda rasulullah saw : barang siapa yang menyetubuhi
binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan tersebut.98
Dalam riwayat pertama bahwa tidak ada nash shahih yang
menerangkan hukuman dalam masalah tersebut dan tidak mungkin
pengqiyasannya dengan senggama di kemaluan manusia, karena tidak ada
kesecuian di dalam kemaluan binatang dan dia bukan merupakan tujuan
senggama sehingga perbuatan tersebut dihindari hukuman had.
Sedangkan riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Amru bin
Abu Amru tidah shahih meurut Imam Ahmad. Ismail bin Sa’id berkata : saya
bertanya kepada Ahmad tentang pria yang menggauli binatang kemudian dia
diam tentang masalah ini dan tidak menshahihkan hadits Amru bin Abi
Amru.99
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