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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sanksi hukum bagi seorang ayah melakukan tindak pidana pemerkosaan

terhadap anak kandungnya, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, ia

dapat dijerat dengan pasal-pasal : (1) Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP), bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia,

dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12

tahun,” dan Pasal 291 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa

apabila kejahatan seksual mengakibatkan luka-luka, maka pelakunya diancam

hukuman maksiamal 12 tahun, (2) Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang

menyatakan bahwa “Kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual yang

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,

pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

dan Pasal 59 yang menyatakan “Pelaku kekerasan seksual dapat dipidana penjara

paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah dan apabila

dilakukan untuk tujuan komersial dipidana penjara paling singkat 4 tahun, paling

lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 300 juta, “ dan
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(3) Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

di mana sanksi hukum yang diberikan maksimal dipenjara selama 15 tahun.

Dalam tinjauan Hukum Islam, seorang ayah yang berzina/memperkosa

anak kandungnya berarti berzina dengan mahramnya atau dikenal dengan istilah

incest, menurut ulama Fiqh sama dengan zina yang harus dihukum, akan tetapi

ada perbedaan di antara mereka dalam hal sanksi hukum yang diberlakukan.

Mahzab Maliki, Syafi’i, Hambali, al-Laits, Zahiri, Syi’ah Zaidi, dan lain-lain

menghukumnya sama dengan hadd zina muhshan. Hanya saja menurut Imam

Malik bahwa orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah

menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka

pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita

tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit

dari harga budak wanita tersebut. Sementara menurut Abu Hanifah dan al-Tsauri

bahwa pemerkosa mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar

mahar. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa,

adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara

kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk. Dalil yang digunakan

antara lain hadis riwayat al-Turmudzi dan Ibnu Majah bersumber dari al-Bara’

ra., dan hadis Nabi riwayat Imam al-Turmudzi bersumber dari Abdullah bin

Abbas ra. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, hadis ini menjadi dalil tentang

hukuman bunuh dengan cara memotong bagian tengah (tubuh). Siapa saja yang

menyetubuhi seseorang yang tidak diperbolehkan hal itu dilakukan kepadanya
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secara hukum asal maka hukuman baginya ialah dibunuh. Dalilnya sebagaimana

orang yang menyetubuhi ibu atau anak perempuannya sendiri, seperti itu pulalah

yang dikatakan dalam permasalahan menyetubuhi mahram dan menyetubuhi

seseorang yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, kaum Muslimin telah

bersepakat bahwa seseorang yang berzina dengan mahramnya harus dihukum

mati. Akan tetapi, mereka berselisih mengenai tata caranya, apakah dibunuh

(bagaimanapun keadaannya) atau dihukum sesuai dengan hukuman bagi pelaku

zina.

Kedudukan hak perwalian ayah yang memperkosa anak kandungnya;

dalam tinjauan hukum Islam, seorang ayah yang berzina/memperkosa anak

kandungnya berarti berzina dengan mahramnya, dan sanksi hukumnya adalah

hukuman mati dengan cara dirajam sebagaimana pelaku zina muhshan. Oleh

karena, sanksi hukum rajam bagi pelaku zina dan pemerkosa tidak dapat

diberlakukan di Indonesia, dan yang ada hanyalah sanksi hukum penjara

sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Positif, maka bagi pelaku zina dan

pemerkosa diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Menurut pendapat

ulama Hanabilah dan sebagian Ulama Syafi’iyah, jika seseorang yang berzina

telah bertaubat sebelum ditegakkan hukuman had kepadanya dan pemerintah

belum mengetahui perbuatannya, maka hukuman tersebut menjadi gugur. Dalil-

dalil yang digunakan adalah : (1) QS. al-Nisa’ ayat 16, yang secara tegas

memerintahkan untuk berpaling dari orang yang berzina, kemudian dia bertaubat

dari perbuatannya. Perintah berpaling berarti tidak boleh menerapkan hukuman
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had atasnya, (2) QS. al-Maidah ayat 39, yang berisi petunjuk bahwa orang yang

mencuri, kemudian bertaubat dan memperbaiki diri, maka Allah menerima

taubatnya, serta tidak dikenakan hukuman had kepadanya. Hal ini berlaku juga

bagi orang yang berzina dan bertaubat, (3) QS. al-Maidah  ayat 34,  di mana para

perampok dan pengacau keamanan yang mengancam nyawa dan harta

masyarakat, jika mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka tidak boleh

diterapkan hukuman had kepada mereka. Kalau saja mereka yang melakukan

kejahatan yang sangat besar tersebut diterima taubat mereka tanpa diterapkan

hukuman had, tentunya kejahatan perzinaan yang tidak mengancam hara dan

nyawa, lebih berhak untuk diterima taubat mereka tanpa harus diterapkan

hukuman had, (4) Hadis riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi ( ْنِب َكَمْن الَ َذْنَب التَّائُِب ِمَن الذَّ

bahwa orang yang telah bertaubat seakan-akan dia tidak melakukan perbuatan (لَھُ 

tersebut, dan taubat itu sendiri menutupi dosa-dosa sebelumnya, maka hukuman

had menjadi gugur dengan taubat tersebut. Demikian juga pendapat Ibnu

Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa seorang yang berzina dan

memperkos kemudia bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman, karena perbuatan

zina berhubungan dengan hak Allah. Kecuali jika pezina sendiri meminta

diterapkan hukuman had kepadanaya untuk membersihkan dirinya.

Ketika seorang ayah melakukan tindak pidana memperkosa anak

kandungnya berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 291 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 8 dan Pasal 59b Undang-undang Nomor

23 tahun 2004 tentang PKDRT, dan Pasal 81Undang-undang Nomor 23 tahun
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2002 tentang Perlindungan Anak, dengan sanksi hukum dipenjara selama 12

tahun dan maksimal selama 15 tahun. Ketika seorang ayah yang secara sah

terbukti memperkosa anak kandungnya, dan selama 12-15 tahun dipenjara sesuai

dengan putusan hakim pengadilan, maka dengan sendirinya ia tidak dapat

bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak kandungnya tersebut. Hal ini

menjadi sebab berpindahnya hak perwalian dari ayah kandung sebagai wali

nasab kepada urutan wali berikutnya (intiqal al-wali/tawkil al-wali); baik dari

nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab’ad), maupun dari nasab ke hakim.

Status hukum pernikahan anak yang dinikahkan oleh ayah yang

memperkosanya ; salah satu persyaratan seorang wali dalam pernikahan adalah

bersifat adil yang berarti senantiasa dalam ketaatan dan tidak melakukan

kedurhakaan /perbuatan dosa besar di sisi Allah, dan kebalikannya adalah fasiq

الفاسق) dari kata keluar dari ketaatan. Seorang yang berzina adalah orang ,(الفســــــق

yang fasiq, selama dia belum bertaubat. Dengan mengikuti pendapat jumhur

ulama pernikahan tersebut dipandang sah. Alasannya, walaupun si ayah telah

termasuk wali yang fasiq/tidak adil dengan berzina/memperkosa anak

kandungnya tersebut, tetapi seorang wali yang fasiq kefasikan tidak menghalangi

seseorang menjadi wali sebagaimana pendapat sebagian besar fuqaha yang

membenarkan perwalian orang fasiq. Demikian menurut Imam Abu Hanifah,

Imam Malik bin Anas dan Imam al-Syafi’iy, di mana mereka berpendapat bahwa

adil bukanlah merupakan syarat bagi seorang wali. Pendapat ini kemudian diikuti

oleh Ibn Abd al-Salam dan al-Ghazali, ulama mutaakhirin, dan dipertegas oleh
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al-Allamah Alwy bin Ahmad al-Haddad dalam kitabnya Bughyah al-

Mustarsyidin yang menyatakan bahwa disyaratkan dalam wali tidak adanya

kefasikan menurut pendapat yang kuat. Sedang pendapat yang kedua yang sering

dijumpai dan dikerjakan di kalangan orang-orang dan difatwakan oleh ulama-

ulama mutaakhkhirin serta dibenarkan oleh Ibn Abd al-Salam dan al-Ghazali

juga merupakan madzhab dari Imam Malik dan Abu Hanifah sesungguhnya ia

boleh menjadi wali secara mutlak. Demikian juga pendapat al-Allamah

Zaynuddin al-Malibari dalam kitabnya, Fath al-Mu’in bahwa Disyaratkan dalam

wali pernikahan sifat adil, merdeka dan taklif seorang wali, maka tidak ada

kewalian bagi orang yang fasik selain al-Imam al-A’dzam sebab kefasikan

adalah sifat kurang yang dapat mencederai persaksian maka tidak boleh kewalian

dari orang fasik sebagai sifat sahaya, pendapat inilah yang dijadikan madzhab

berdasarkan hadis shahih “Tidak ada pernikahan tanpa wali wali yang adil.”

Namun sebagian pendapat menyatakan kebolehan perwalian darinya, pendapat

inilah yang dipilih oleh al-Nawawy, Ibn Shalah al-Subky dan al-Ghazali.

B. Saran-saran

Agar penelitian bermanfaat bagi masyarakat Muslim, para Ulama,

Pemerintah dan Penegak Hukum, penulis menyampaikan saran-saran : agar

masyarakat Muslim kiranya perlu meningkatkan pemahaman dan pengamalan

ajaran Islam dalam kehidupan keluarga, agar terhindar dari perbuatan asusila,

amoral, tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, dan para

Ulama kiranya tidak bosan dan henti-hentinya dalam membimbing umat Islam
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menuju kepada perbaikan kualitas kehidupan beragama dengan cara bekerja

sama dengan Pemerintah dan Penegak Hukum agar masyarakat Muslim dapat

terhindar dari perbuatan asusila, amoral, tindak pidana pemerkosaan, tindakan

kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.


