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Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang
menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan. Sebagian
masyarakat berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berani
melakukan terobosan hukum dalam isu yang sangat penting tersebut.
Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina
tersebut bukan ranah kewenangan mereka.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sifat penelitian
deskriptif analitis, dengan menggunakan pisau analisis konsep maqa>s{id
sharī’ah.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, kontekstualisasi
konsep maqa>s{id sharī’ah Jaseer Auda terhadap argumentasi pertimbangan
hakim MK dalam ketahanan keluarga sebenarnya sudah cukup terwakilkan.
Namun para hakim cenderung memilih penyebab kerusakan tersebut lebih
disebabkan oleh adanya kekosongan undang-undang, yang mana wewenang
untuk mengisi undan g-undang tersebut hanya bisa dilakukan oleh Badan
Legislasi Indonesia yaitu DPR RI. Kedua LGBT merupakan implikasi yang
secara tidak langsung paling massive dan berbahaya dalam putusan open
legal policy tersebut. Selain kemudharatan berupa penyakit yang
ditimbulkan perbuatan tersebut, terancamnya nasab ( hifdz al-nasab) yang
dijaga oleh Islam itu sendiri dan ternodainya kehormatan yang bertentangan
dengan ajaran Islam agar menjaga kehormatan diri dan orang lain (hifdz al‘irdh). Ketiga Upaya yang realistis pencegahan kohabitasi dan potensi
kekerasan pada perempuan yaitu melalui pendekatan sistem maqa>s{id
kontemporer mencakup hal berikut, yaitu dengan membatasi sarana-sarana
yang dikhawatirkan bakal menyebabkan kemudahan dalam perilaku
kohabitasi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Peradilan di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya
melibatkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, bukan
hanya kepentingan pemohon saja. Salah satu pihak yang
berkepentingan dalam proses pengujian tersebut adalah
pembuat Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden. Mahkamah
Konstitusi sebagai“the guardian of constitution and the sole
interpreter of constitution”, atau sebagai pelindung konstitusi
mempunyai wewenang untuk memutus apakah sebuah produk
perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.1
Dalam

menjalankan

wewenangnya,

Mahkamah

Konstitusi memberikan hak kepada pihak pembuat Undang-

1

Tanto Lailam, dalam “Penafsiran Konstitusi dalam
Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang terhadap UUD 1945, Jurnal
Media Hukum Volume 21 No. 1 Tahun 2014, 90.

1

2
Undang

untuk

memberikan

argumentasi

hukum

dan

pendapatnya terkait regulasi yang telah disepakati bersama
dalam penyusunan sebuah undang-undang.2 Dalam beberapa
putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsirannya
yang termuat dalam bagian pertimbangan tentang batasan
pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (open legal policy).
Artinya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon
dan menyerahkan pada pembentuk Undang-Undang (DPR dan
atau Presiden) untuk membuat kebijakan.3 Ketika suatu
regulasi dikategorikan dalam kebijakan hukum terbuka, maka

2

Radita Ajie, Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk UndangUndang (Open legal policy) Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To
Open legal policy In Legislation Making Based On Constitutional Court
Decision),Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian
Hukum dan HAM, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016,
115.
3

Iwan Satriawan dan Tanto Nailam, Open Legal Policiy dalam
Putusan mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang, Jurnal
Konstitusi Volume 16, Nomor 3, September 2019, 562.

3
sejauh penafsiran MK norma tersebut bersifat konstitusional
atau sejalan dengan UUD 1945.4
Kebebasan

yang

diberikan

UUD

1945

kepada

pembentuk UU memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi
memberikan kesempatan yang luas atau fleksibel untuk
mengatur negara, namun di sisi yang berlawanan dapat
berbahaya jika pembentuk UU bertindak sewenang-wenang
dalam menentukan apa dan bagaimana suatu materi akan
diatur.5
Hal inilah yang menyebabkan banyaknya putusan (open
legal policy) berujung pada kontroversi di masyarakat. Salah
satunya adalah putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Pemohon
adalah Euis Sunarti yang mengatasnamakan diri sebagai
Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA). Pemohon menguji 3

4

Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah
Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal
Konstitusi, Volume 12, Nomor 2 Juni 2015, 204.
5

Ibid., 212.

4
pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),
dengan keterangan sebagai berikut:
1.

Pengujian pada pasal 284 yang pada putusannya
menentang perluasan makna perzinaan yang hanya
menjerat pelaku perzinaan pria beristri dan perempuan
yang sudah bersuami, terlepas dari kenyataan bahwa
perzinaan di luar itu (misalnya di kalangan remaja)
telah merusak sistem tatanan sosial dan ketahanan
keluarga;

2.

Pengujian Pasal 285 yang pada putusannya menentang
perluasan makna perkosaan yang selama ini hanya
terbatas laki-laki terhadap perempuan, diperluas
menjadi laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke
perempuan;

3.

Pengujian pasal 292 yang pada putusannya menolak
perluasan mana pencabulan anak yang selama ini
hanya berlaku sesama jenis laki-laki dewasa terhadap

5
yang belum dewasa, diperluas dengan menghilangkan
keterangan umur.
Mengenai

poin-poin

yang

dikemukakan

para

pemohon, mereka mengemukakan dua dalil utama yaitu
ketahanan keluarga dan perlindungan nilai-nilai agama di
Indonesia. Para pemohon menyatakan keprihatinannya atas
ancaman ketahanan keluarga akibat masalah perzinaan di luar
nikah. Selain itu, menurut Pemohon disebutkan bahwa
perkosaan yang terjadi baik terhadap perempuan maupun lakilaki dan khususnya terhadap sesama jenis harus dimasukkan
sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya. Pemohon juga
mendalilkan bahwa perbuatan cabul bisa saja terjadi tidak
hanya pada anak-anak, tetapi bisa juga terjadi pada orang
dewasa, baik yang dilakukan oleh lawan jenis maupun sesama
jenis.6

6

Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana
Kesusilaan di Indonesia: Permohonan ICJR sebagai Pihak Terkait Tidak
Langsung, dalam Perkara Nomor Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016, 68.

6
Tentang ketentuan pasal yang diusulkan, menurut para
pemohon, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD
1945. Pasalnya, unsur pidana yang jelas dalam perbuatan zina
tidak dapat menghukum pelaku perzinaan yang belum
menikah. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa
ketentuan pasal tersebut bersifat pasif karena aparat penegak
hukum tidak dapat bertindak sebelum ada pengaduan dari
masyarakat. Mengingat, delik karena perzinaan adalah delik
aduan, bukan delik umum.7
Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi
menolak dan menyatakan bahwa permohonan pemohon di luar
kewenangan MK, melainkan kewenangan eksklusif pembentuk
Undang-Undang. Di sisi lain alasan suatu norma atau ketentuan
merupakan “open legal policy” juga sering digunakan sebagai
kalimat

pamungkas

dalam

Keterangan

Presiden

dan

Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi untuk

7

Dimuat dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016.

7
menyatakan bahwa suatu norma tidak bertentangan dengan
UUD 1945.
Putusan mahkamah konstitusi bersifat final, sehingga
tidak memiliki upaya untuk ditinjau kembali.8 Sehingga
penolakan MK terhadap 3 (tiga) permohonan tersebut oleh
sebagian kalangan dianggap sebagai lampu hijau untuk
melegalkan perzinaan di Indonesia,9 melegalkan LGBT,10 dan
menganggap putusan tersebut sebagai kemenangan pelaku
LGBT di Indonesia.11
Berdasarkan penelitian Isnin Harianti, permasalahan
perzinaan

di

Indonesia

masih

menjadi

masalah

yang

8

Dian Kus Pratiwi, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative
Legislator Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Xiv/2016
Tentang Uji Materi Pasal Kesusilaan Dalam Kuhp , Jurnal Untidar Vol
02, No 1 2018, 14.
9

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjel
asan-mk-soal-tuduhan-putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt,
diakses
pada 15 Maret 2020.
10

https://www.kanigoro.com/artikel/mk-melegalkan-lgbt-danzina/, diakses pada 15 Maret 2020.
11

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171215141316192-262649/netizen-sambut-kemenangan-lgbt-usai-putusan-mk,
diakses
pada 15 Maret 2020.

8
komplekss. Hal ini disebabkan karena adanya unsur-unsur yang
terkandung dalam rumusan hukum untuk pelaku perzinaan,
batasannya hanya ditujukan kepada pelaku zina yang diikat
oleh perkawinan yang sah. Sehingga apabila ada seorang pria
dan wanita yang tidak terikat oleh ikatan perkawinan yang sah
dan melakukan perzinaan, maka mereka tidak bisa dijerat
sanksi atau dengan kata lain tidak dapat dihukum, dikarenakan
perbuatan tersebut bukan merupakan delik zina. Bentrokan
antara pemahaman tentang perzinaan ini, yang seringkali bakal
menimbulkan

kejahatan

baru,

seperti

pembunuhan,

penganiayaan, dan perbuatan main hakim sendiri. 12
Menurut Jasim hamidi dkk,13 dalam penelitiannya
menyatakan bahwa MK dalam mengemban amanat sebagai the

12

Isnin Harianti, Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Kajian Putusan
Nomor:244/Pid.B/2017/Pn Lwk), Indonesia Journal of Criminal Law
(IJoCL), Vol 1, No 1, Juni 2019, pp 9-22 p-ISSN:2656-9922,e-ISSN:2684916X, 3.
13

Jazim Hamidi, Zina dan Gerakan LGBT: Quo Vadis
Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Penyelamatan Moralitas
Bangsa (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016),

9
guardian of constitution and the sole interpreter of constitution
seharusnya menjaga norma, tidak mereduksi, mempersempit,
melampuai batas atau bahkan memutuskan sesuatu yang
bertentangan dengan nilai “Ketuhanan”. Terlebih, putusan
tersebut diawali dengan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seyogyanya, dalam putusan
Nomor 46/PUU-XIV/2016 MK mengembalikan konsep zina
sesuai nilai hukum dan keadilan menurut nilai agama.
Melakukan moral reading of the constitution dan tidak
menerapkan judicial restraint. Karena perkembangan hukum
pidana,

sejatinya

harus

disesuaikan

dengan

dinamika

kehidupan di masyarakat. Apalagi KUHP yang saat ini
diberlaukan adalah warisan kolonial Belanda, sehingga ruang
lingkupnyapun tentunya sangat sempit karena disusun ratusan
tahun yang lalu.

dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Universitas Brawijaya Malang, Volume
7 Nomor 2, Juli 2018, 266.

10
Oleh karena itu, melihat banyaknya kontroversi terkait
putusan ini, perlu dilakukan analisis mengenai putusan MK
Nomor 46/PUU-XIV/2016 dengan menggunakan pendekatan

maqa>s}id shari>’ah, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang
tujuan-tujuan dari pada syariat itu untuk kemaslahatan bagi
manusia. Pendekatan melalui maqa>s}id shari>’ah dilakukan
untuk dapat melihat dari sisi kemaslahatan-kemaslahatan.
Sehingga tujuan shari>’ah dapat tercapai. Dengan demikian
pendekatan maqa>s}id shari>’ah sangat diperlukan dalam melihat
sisi pertimbangan dalam putusan putusan MK dalam masalah
tindak pidana perzinaan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan
rumusan masalah sebagai berikut:

11
1. Bagaimanakah argumentasi hukum hakim MK
terkait ketahanan keluarga pada putusan open legal
policy tindak pidana zina?
2. Bagaimanakah implikasi putusan open legal policy
dalam ketentuan tindak pidana zina?

C. Tujuan
1. Untuk mengetahui argumentasi hukum hakim MK
terkait ketahanan keluarga pada putusan open legal
policy pada tindak pidana zina.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan open legal
policy dalam ketentuan tindak pidana zina.

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian
kontribusi

ini

diharapkan

ilmiah,

dapat

memperkaya

memberikan
khazanah

12
intelektual serta mampu mendeskripsikan teori

maqa>s}id shari>’ah dalam menguraikan pertimbangan
dalam putusan MK terkait masalah perzinaan.
Peneliti mempunyai harapan besar bahwa teori

maqa>s}id shari>’ah yang digunakan dalam penelitian
ini mampu memberikan kejelasan standar hukum
perzinaan dalam perundang-undangan dan putusanputusan pengadilan yang tidak dicerahkan dan
bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan
bagi lembaga fatwa yang dibentuk oleh negara,
lembaga peradilan, lembaga perguruan tinggi, dan
organisasi-organisasi Islam lainnya tentang putusan
open legal policy dalam ketentuan tindak pidana
zina perspektif maqa>s}id shari>’ah.

13
E. Tinjauan Kepustakaan
Pembahasan mengenai tinjauan kepustakaan dalam
penelitian ini perlu untuk dicantumkan, karena dengan adanya
tinjauan pustaka peneliti dapat mengupayakan sebuah analisis
terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data
yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan
penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi
data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya
dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau
membuang pandangan-pandangan teoretis atau temuan peneliti
lain yang diyakini kurang relevan lagi dan diganti dengan
pandangan teoretis lain yang lebih relevan. Beberapa referensi
jurnal yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Jazim Hamidi, Zina Dan Gerakan LBGT: Quo
Vadis Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)
Dalam Penyelamatan Moralitas Bangsa (Anotasi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-

14
XIV/2016),14 Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume
7 Nomor 2, Juli 2018: 263 – 278. Dalam artikel ini
disimpulkan bahwa penambahan norma pidana baru
terkait perluasan makna frasa zina dan pemidanaan
pelaku LGBT merupakan kewengan pembentuk
Undang-Undang sebagai (Open legal policy). Untuk
menghindari

tindakan

main

hakim

sendiri

(eigenrichting) yang selama ini dilakukan oleh
sebagian masyarakat terhadap pelaku zina, lesbian,
gay, biseksual, dan transgender diperlukan norma
baru yang mengatur perilaku tersebut, dengan
mengakomodasi nilai-nilai agama dan living law
masyarakat serta memberi tempat yang proporsional
ke dalam sistem hukum pidana Indonesia.

14

Ibid., 263 – 278.

15
2. Dian Kus Pratiwi, Mahkamah Konstitusi Sebagai
Negative Legislator Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/Puu-Xiv/2016 Tentang Uji
Materi Pasal Kesusilaan Dalam KUHP, Jurnal
Untidar Vol 2, No 1 (2018).15 Dalam artikel ini,
Mahkamah Konstitusi diduga telah mempraktikkan
keadaannya sebagai pejabat negatif, yaitu hanya
sebagai pengawas standar hukum. Meskipun dalam
survei Mahkamah Konstitusi dapat mengumumkan
standar yang ditetapkan secara restriktif atau
restriktif

ilegal

yang

mensyaratkan

implikasi

tertentu dari standar sakral yang seharusnya
dilindungi, namun Mahkamah Konstitusi diminta
untuk tidak memasuki wilayah pengaturan. Masalah

15

Dian Kus Pratiwi, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative
Legislator Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Xiv/2016
Tentang Uji Materi Pasal Kesusilaan Dalam KUHP, Jurnal Untidar Vol 2,
No 1 (2018).
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pemerintah hukum pidana atau pidana (criminal
policy).

3. Dewi Sumarni, Pasal 284 Tentang Perzinaan
Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam
(Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/PuuXiv/2016), Skripsi. Fakultas Syariat Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry DarussalamBanda Aceh.16 Dalam penelitian ini disimpulkan
bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016
bertolak belakang dengan apa yang ada dalam
hukum Islam, kesimpulannya perilaku perzinaan
dalam hukum Islam tidak hanya berlaku bagi
seseorang yang sudah melakukan perkawinan yang
sah, tetapi berlaku pula bagi pelaku yang belum

16

Dewi Sumarni, Pasal 284 Tentang Perzinaan Dalam Kuhp
Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan MK Nomor
46/Puu-Xiv/2016), skripsi. (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh).

17
menikah, baik
didahului

oleh

adanya

aduan

pengaduan,

ataupun
dengan

tanpa
syarat

terpenuhinya pembuktian meliputi empat orang
saksi atau pengakuan pelaku. Seharusnya MK
menerima permohonan para pemohon.

4. Iskandar Muda, Tidak Dinamis Namun Terjadi
Dinamika Dalam Hal Uji Konstitusional Norma
Zina Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-XIV/2016, Jurnal Yudisial Vol.
11 No. 3 Desember 2018: 291 – 306.17 Dalam
artikel ini diduga pilihan a quo tidak sepenuhnya
konsisten, ada empat otoritas yang ditunjuk dan
memiliki berbagai kesimpulan. Ini menyiratkan
bahwa pilihan a quo dapat diartikan sebagai tidak

17

Iskandar Muda, Tidak Dinamis Namun Terjadi Dinamika
Dalam Hal Uji Konstitusional Norma Zina Kajian Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3
(Desember 2018), 291 – 306.
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dinamis melainkan ada yang dinamis. Oleh karena
itu, penting untuk melihat betapa pentingnya
pemahaman yang tidak dinamis namun ada
dinamika dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46 / PUU-XIV / 2016 tentang survei sakral
pasal-pasal dalam KUHP yang diidentikkan dengan
standar ketidaksetiaan. Pemeriksaan ini adalah
eksplorasi sah yang mengatur, dan penyelidikan
informasi diarahkan oleh analis mengatur subjektif.
Hasil eksplorasinya menunjukkan bahwa cenderung
dikatakan dari kesepakatan bahwa pilihan a quo
tidak dinamis karena tidak dapat menyampaikan
standar/pemikiran yang lain. Kemudian, pentingnya
pengaturan yang unik adalah bahwa ada empat juri
yang dilindungi yang memiliki berbagai penilaian
dan berbagai perasaan ini sesuai dengan sebagian
besar permintaan calon terkait dengan permohonan
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"pengisian kembali" standar perselingkuhan, namun
ketika “masuk” ke dalam ranah pemidanaannya
mereka tidak sependapat.

5. Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty
Hilipito dan Syukri Asy’ari, Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat
Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma
Baru, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3,
September 2015.18 Dalam artikel ini disimpulkan
bahwa Putusan bersyarat, inkonstitusional, bersyarat
dan pembentukan norma

baru ditindaklanjuti

dengan penyebutan putusan Mahkamah Konstitusi
melalui pembentukan atau(revisi undang-undang
dan peraturan pelaksanaan undang-undang,)seperti
18

Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan
Syukri Asy’ari, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat
Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru, Jurnal Konstitusi,
Volume 12, Nomor 3, (September 2015).
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Peraturan,Pemerintah,

Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan
Daerah. Regulasi atau regulasi para pelaksana
lainnya dari instansi terkait seperti regulasi KPU.
Keberagaman bentuk hukum tindak lanjut putusan
Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan
ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan
baik secara vertikal maupun horizontal sehingga
perlu ada lembaga untuk menyelesaikannya, dalam
hal

ini

(Mahkamah

Konstitusi)perlu

diberi

wewenang untuk memeriksa semua hukum,dan
peraturan. Selain itu, makna dari kelalaian putusan
MK tidak hanya diterapkan pada Undang-Undang
yang telah diuji tetapi juga berlaku pada”peraturan
perundang-undangan yang memuat norma-norma
yang telah diuji konstitusionalitasnya”sehingga
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tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan
baik secara vertikal,maupun horizontal.

6. Iwan Satriawan, dan Tanto Lailam, Open legal
policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Pembentukan

Undang-Undang,

Jurnal

Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September
2019.19

Dalam

jurnal

ini

disimpulkan

bahwa“Konsepsi open legal policy dalam putusan
MK”belum memiliki batasan yang jelas menurut
konstitusi-(UUD
pengertian”positive
legislature”sering

1945),
legislature
dikacaukan

sehingga
dan

negative

dalam

praktik

pembentukan,dan pengujian UndangU. Selain itu,open legal policy ini sering menunjukkanaadanya

19

Iwan Satriawan, dan Tanto Lailam, Open legal policy dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang, Jurnal
Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, (September 2019).
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kepribadian yang terbelah dalammtubuh MK, antara
judicial activism dan judicialrrestraints. Beberapa
Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan open
legal policy justru menimbulkan ketidakpastian dan
kegaduhan dimmasyarakat, selain itu“open legal
policy”justru

lebih

dinamikaahukum

mempertimbangkan

masyarakat

yang

telahh

berkembang saat itu.

F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam kesempatan kali ini, peneliti akan
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau
penelitian hukum kepustakaan, karena dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,20
yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara
20

Soerdjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo, 2003), 13.
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mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah
hukum yang telah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan menganalisis
dengan maqa>s}id shari>’ah.

2. Pendekatan Penelitian
Karena jenis penelitian yang digunakan adalah
yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan normatif sosiologis.

3. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,21 yang
Putusan

Mahkamah

XIV/2016dan

di

Konstitusi

analisis

Nomor

menggunakan

46/PUUpendekatan

maqa>s}id shari>’ah.

21

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), 175.
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4. Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian ini adalah :
a) Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang
mengikat22 yang terdiri atas risalah sidang putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016,
dan literatur yang berhubungan dengan maqa>s}id

shari>’ah.
b) Bahan Hukum sekunder: bahan hukum yang terdiri
dari buku-buku teks (textbooks), jurnal-jurnal
hukum perdata dan hukum keluarga, kasus hukum
yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan pada
perkawinan campuran23 dan jurnal-jurnal maqa>s}id

shari>’ah.
c) Bahan

hukum

tersier:

bahan

hukum

yang

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum
22
23

Ibid., 176.

Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 296.
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primer dan sekunder24, yang meliputi al-Qur’an,
hadis, kamus hukum, dan encyclopedia.

G. Kajian Teori
1. Pengertian Maqāṣid syarī’ah

Maqa>s}id shari>’ah secara harfiah berarti tujuan
hukum. Maqāṣid, dari kata qas}ada yang berarti tujuan.
Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundangundangan.25

Maqa>s}id

shari>’ah

secara

langsung

disebutkan dalam al-Qur’an dan sunah. Semua hal ini
menyatakan urgensi pemenuhan maslahat (jalb al-

mas}a>lih)

dari

semua

umat

manusia

dan

untuk

menyelamatkan mereka dari bahaya (daf’'u al-mafa>sid /

dar’u al-mafa>sid).

24

Ibid., 296.

25

Masyriq), 855.

Kamil Iskandar, Al-Munjid Al Wasith, (Beirut: Daar al-
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Secara terminologi, maqa>sid berarti makna dan
hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam
setiap syariat, baik umum maupun khusus, guna
menjamin kemaslahatan hamba-Nya. Yang dimaksud
dengan 'makna' di sini adalah sebab, tujuan dan sifat.
"Hikmah" artinya hakikat, hakikat hukum Islam, yaitu
mendapatkan maslahat. "Dikehendaki oleh Tuhan dalam
setiap Syariat" berarti yang Tuhan inginkan dalam
Syariat-Nya. Yang dimaksud dengan "umum dan khusus"
termasuk syariat umum yang memuat dalil-dalil syariat
dan memuat hukum-hukum khusus. Sedangkan yang
dimaksud dengan "menjamin kemaslahatan hamba-Nya"
adalah bahwa apapun yang dikatakan Tuhan tidak lain
adalah untuk kepentingan hamba-Nya di dunia dan
akhirat.26

26

Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi,
Maqa>s}id al-Shari‟ah al-Isla>miyah wa

27
Konsep maqāṣid sharī’ah sejatinya telah
berkembang sejak tahun 478 H. Abd al-Ma>lik al-Juwaini
adalah salah seorang pencetus paling awal terhadap
konsep maqāṣid sharī’ah dengan mengenalkan istilah al-

maqa>si{d dan al-mas}a>lih al-‘ammah atau yang berarti
kemaslahatan-kemasalahatan
perkembangan zaman, para

umum.27

Seiring

ulama muslim mulai

mengembangkan konsep maqāṣid sharī’ah tersebut
dengan mengklasifikasikannya dalam wilayah dasar
maslahat, mecakup suatu yang disebut “keniscayaan” (al-

daruriyya>t),

“kebutuhan”

(al-hajiyya>t),

dan

“kemewahan” (al-tahsiniyya>t).28

„Ala>qatuha> bi al-Adillati al-Shari‟a>h, (Riyadh: Daar alHijrah, 1998), 37-38.
27

Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui-Maqāṣid
Shari‟a>h, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 33.
28

Jasser Auda, Al-Maqāṣid , (Yogyakarta: SUKA Press UIN
Sunan Kalijaga, 2013), 8.
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Dalam pengembangan teori maqāṣid sharī’ah,
berikut dalah para ulama yang berperan di dalamnya:29
a) Abu> Ha>mid al-Ghazali, mendefinisikan gagasan

maqāṣid shari>’ah sebagai kebutuhan bertahap.
b) Al-‘iz ibn ‘Abd al-Sala>m, menegaskan bahwa
sesuatu yang diperintahkan Tuhan pasti ada alasan
di baliknya.
c) Syihab al-Di>n al-Qarafi, menegaskan bahwa
terdapat

hikmah

di

setiap

perbuatan

Nabi

Muhammad saw.
d) Syamsuddin ibn al-Qayyim, dia lebih menonjolkan
intuisinya berdasarkan kesejahteraan manusia di
dunia dan teori-teori fikihnya lebih fokus pada asas
kemaslahatan manusia.

29

Ibid., 42.

29
e) Abu Ishaq al-Syatibi, Dengan penyesuaian teorinya
terhadap prinsip dasar syariat dia merumuskan
perubahan penting dalam konsep maqāṣid sharī’ah.
Menurut berbagai pemikiran tersebut, maqa>sid

shari>’ah memiliki posisi yang strategis karena merupakan
asas dasar hukum Islam, meliputi hikmah bagi segala
amalan kebajikan yang bersumber dari prinsip dasar
syariat Islam atau dalil Ilahiah.
2. Dimensi-dimensi maqa>s}id shari>’ah
Terwujudnya ketertiban serta kemaslahatan
bagi umat manusia tak lain adalah disebabkan adanya
hukum/aturan

sehingga

menjadikan manusia

lebih

beradap. Sedangkan dalam Islam, syariat adalah wujud
dari semua perintah maupun larangan Allah terhadap
manusia. Yang mana perintah Allah adalah sebuah
kemutlakan untuk dipatuhi sedangkan hukuman atau

30
siksa

bagi

yang

melanggarnya

maupun

yang

mengerjakan larangan-Nya.
Secara tradisional, kemaslahatan itu sendiri
memiliki dimensi-dimensi yang terbagi dalam beberapa
tingkatan yaitu primer (d}aruriyyah), sekunder (hajiyyah),
dan tersier (tahsiniyyah).30
a) Kemaslahatan-primer (d}aruriyyah)
Merupakanndimensi maqāṣid sharī’ah yang
berada pada level ataupun tempat tingkatan tertinggi
yaitu“keniscayaan.”Dimensi ini adalah kebutuhan
utama yang menjadi skala prioritassdan paling
esensial. Kebutuhan d}aruriyyah memiliki 5 aspek
utama, yaitu:31

30

Yusuf Qardhawi,Membuumikan Islam, (Bandung: PT Mizan
Pustaka, 2018), 57.
31

Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid
Shari>‟ah..., 35.
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1) Menjaga agama /(hifz} al-di>n)
Perlindungan agama atau hifz} al-di>n
adalah

upaya

untuk

memberi

perlindungan

terhadap keyakinan dengan melakukan setiap
perintah dan menjauhi larangan Allah Swt. Hal ini
bertujuan untuk menjaga keimanan dan kedekatan
dengan sang Pencipta.
2) Menjaga jiwa/ (hifz} al-nafs)
Menjaga jiwa atau hifz} al-nafs adalah
upaya untuk memelihara jiwa atau nyawa agar
terhindar dari kerusakan jiwa. Hak tersebut bisa
berwujud seperti sesuatu apapun yang lebih
banyak mendatangkan bahaya terhadap jiwa
daripada manfaatnya.
3) Menjaga harta /(hifz} al-ma>l)
Menjaga harta atau hifz} al-ma>l adalah
upaya

untuk

melindungi

dan

memelihara

32
kemaslahatan yang berwujud harta. Biasanya
meliputi ketahanan ekonomi pribadi sampai
Negara.
4) Menjaga akal /(hifz} al-‘aql)
Menjaga akal atau hifz} al-‘aql sangatlah
urgen untuk dipenuhi oleh manusia, sebab apabila
akal sudah menjadi sehat maka akan menjadikan
jiwa dan akal yang juga pasti sehat.
5) Menjaga keturunan /(hifz} al-nasl)
Menjaga
adalah

upaya

keturunan atau hifz} al-nasl

untuk

menjaga

nasab

demi

mendapatkan keturunan yang saleh. Perlindungan
tersebut biasa diwujudkan dengan menghindari
perbuatan perzinaan yang bisa menyebabkan
terjadinya kelahiran di luar perkawinan.
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b) Kemaslahatan sekonder (h}ajiyyah)
Jenis kemaslahatan yang kedua adalah

h}ajiyyah, berada satu tingkat di bawah kemaslahatan
primer/d}aruriyyah.

Dikatakan

bukan

merupakan

kemaslahatan d}aruriyyah karena tidak menyangkut
hidup

dan

matisseseorang.

Walaupun

begitu,

kemaslahatan h}ajiyyah tidak boleh diabaikan dan
diremehkan, sebab jika diremehkan kemungkinan
besar mad}arat yang muncul akan lebih besar,
kemaslahatan h}ajiyyah ini seperti hal pernikahan,
menggunakan saranaatransportasi dan sebagainya.32

c) Kemaslahatan tersier (tah}siniyyah)
Kemaslahatan
termasuk

dalam

tersier

kelompok

(tah}siniyyah)

kemewahan

yang

dalammajaran Islam diartikan sebagai kebutuhan
32

Jasser Auda, Al-Maqāṣid ..., 10.

34
tambahannsebagai bentuk kemurahan Allah Swt.
menawarkan kebajikan kepada umat-Nya, seperti
berhias untuk memperbaiki penampilan, merapikan,
dan

mengenakan

pakaian

yang

menarik,

dll.

Kebutuhan tah}siniyyah adalah kebutuhan yang dapat
menjunjung tinggi norma keberadaan manusia dan
menawarkan manfaat estetika bagi manusia itu
sendiri.33
Relevansi maqa>s}id shari>’ah dalam konteks
keputusan kebijakan hukum yang terbuka dalam
ketentuan pidana zina didukung oleh asas saddudh

dhari'ah, yaitu menghalangi atau menutup semua jalan
yang mengakibatkan kerusakan. Dalam hal ini
kerusakan yang dimaksud adalah akibat perzinaan.
Tujuan saddudh dhari'ah adalah untuk memudahkan
pencapaian kemanfaatan atau untuk menjauhkan
33

Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam
dan Pranata Sosial, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 78.
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kemungkinan terjadinya kerusakan atau menghindari
kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat. Hal
tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
oleh undang-undang tentang mukalaf, yaitu untuk
mencapai kemanfaatan dan menjauhkan diri dari
kerusakan.34
Mengenai qas}du-al-mukalaf atau tujuan
seorang mukalaf. Syatibi menegaskan ada dua belas
persoalan yang terdapat dalam qas}du al-mukalaf.
Persoalan

pertama,

inna> al-a’ma>l bi al-niyya>t

sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat
perbuatan itu sendiri. Semua qas}du atau maksud dari
amal mukalaf tergantung pada niat perbuatannya.
apabila niatnya sudah benar maka begitu pula
amalannya akan menjadi benar, tetapi apabila berniat
buruk maka amal perbuatan tersebut menjadi hal yang
34

Totok Jumantoro dan Samsul Munir, Kamus ilmu Ushul
Fiqh, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 294.
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buruk. Bukan hanya itu, sifat ikhlas dan riya' nya
seseorang dalam bersedekah atau beribadah juga
dinilai dari niatnya. Dalam hal ini bayi, orang gila, dan
alam bawah sadar tidak dimasukkan karena tidak ada
niat untuk melakukan perbuatannya. 35
Kedua,

qas}du

al-mukalaf

fi>

al-‘amal

muwa>fiqan li qas}di al-Sha>ri’ fi> al-tashri>’ maksud dan
alasan mukalaf harus setara dengan maksud tujuan
Allah. Jika Allah berkehendak bahwa maksud suatu
syariat adalah maslahat hambaNya secara umum,
maka mukalaf harus memiliki tujuan yang sama.
Contohnya dalam hal melindungi maslahat, seseorang
harus menjaga maslahat dirinya sendiri yang termasuk
bagian dalam maslahat d}aruriyyah. Sebagaimana hadis
Rasulullah:

“Kau

adalah

pemimpin

dan

kau

bertanggung jawab atas rakyatnya”. Setiap orang
35

413.

Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah,
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mempunyai rakyat, dalam hal apapun paling tidak
rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka dia
bertanggung jawab untuk dirinya.36
Ketiga, man ibtagha> fi> al-taka>lifi ma lam

tushra’ lahu, fa ‘amilahu ba>thilun, siapapun yang
melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan maka itu
dipandang batil. Jika seseorang tidak mengerjakan apa
yang disyariatkan oleh Allah maka ia berdosa, namun
jika asumsi itu masih sesuai dengan qas}du Allah maka
hukumnya boleh. Untuk mengetahui bagaimana
mengetahui qas}du Allah dapat dipahami dalam
persoalan yang kedelapan. Syatibi menegaskan bahwa
apabila

seseorang

tidak

melakukan

apa

yang

disyariatkan, maka dia harus melakukan tiga hal
berikut, berniat bahwa amal itu sesuai tujuan Allah
yang sesuai yang dia pahami dan inti niatnya hanya
36

Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat ..., 417-418.
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untuk ibadah kepada Allah semata. Selanjutnya,
meniatkan apa yang akan dikerjakan sesuai dengan

qas}du Allah. Hal terakhir adalah berniat semata-mata
hanya untuk mengerjakan perintah Allah.37

3. Desain maqāṣid sharī’ah Jasser Auda
Beberapa

tahun

terakhir

banyak

timbul

permasalahan yang mengharuskan Islam untuk turut
berkontribusi di dalamnya, walaupun sesungguhnya
memang harus seperti itu. Namun jika Islam datang
dengan metode hukum Islam klasik, maka akan banyak
timbul

metode-metode

yang

kurang

kontekstual.

Kemudian muncul pemikir Islam revolusionis Jasser
Auda yang ingin lebih mengkaji mengenai konsep

maqāṣid sharī’ah terdahulu yang menurutnya tidak cukup
kontekstual untuk diterapkan di zaman modern seperti
37

Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqa>s}idi ‘Inda al-Imam

al-Syatibi, 164-165.
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saat ini. Dia datang dengan mengombinasikan antara

maqa>s}id sharī’ah dengan teori pendekatan keilmuan,
kemudian dikembangkan bersama pembangunan sosial
yang

notabenenya

lebih

bersentuhan

dengan

permasalahan-permasalahan hak asasi manusia.
Dengan dasar desain pemikirannya tersebut,
kemudian melahirkan maqa>s}id shari>’ah yang lebih bisa
bersentuhan langsung dengan isu-isu modern. Konsep
pengembangan tersebut tidak lain dilakukan dengan
pendekatan sistem atau biasa disebut system approach.
Ada enam fitur utama didalam sistem tersebut:38
a) Cognitive nature-of the system of Islamic law
Ciri-ciri fitur kognitif adalah menuntut
untuk membedakan dalil naqli dari kognisi. Yang
semula fikih berfungsi sebagai ilmu yang cenderung

38

Jasser Auda, Maqāṣid sharī‟ah as Philosophy of Islamic Law a
Systems Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought,
2007), 45.
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aktif mutlak atas dalil aqli menjadi fikih yang sedikit
lebih memandang terhadap akal rasionalitas manusia.
Sehingga fikih dan syariat menjadi terlihat berbeda.
Konsep fikih klasik bisa ditemukan celah
kekurangan bahwa buah dari pemikiran mujtahid atas
tafsir

perintah

ketuhanan

memenuhi

syarat

berdasarkan ilmu ketuhanan. Bahwa produk yang
dihasilkan
terhadap

oleh
teks

mujtahid

berdasarkan

haruslah

produk

tafsirnya

ijtihad

atau

pendapatoyurisprudensi praktisiitu sendiri meskipun
bermuara pada teks. Pengaburan batas yang terjadi di
antara pemahaman fikih dan syariat melahirkan
menjamurnya hasil klaim fikih murni atas jerih payah
ijtihad para ulama.
b) Wholeness of the system of Islamic law
Wholeness termasuk hal terpenting yang
wajib

dipahami

guna

menyempurnakan

konsep
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pemahaman fikih klasik.39 Dalam memutuskan hukum
Islam tidak lagi diterapkan melalui interpretasi ayat
yang mempunyai ruang lingkup terbatas, tetapi
memperluas ruang cakupan ayat tersebut.
c) Openness of the system of Islamic law
Teori sistem dibedakan atas dua macam
yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Closed
system

tidak

memberikan

ruang

bagi

ilmu

pengetahuan lain guna berkontribusi dalam perbaikan.
Sedangkan sistem terbuka memberi ruang untuk
berinteraksi bagi ilmu pengetahuan dan kemajuankemajuan yang lain di luar sistem itu sendiri.

39

Penafsiran tematik digunakan sebagai pemahaman Al-Qur'an
yang lebih mempertimbangkan faktor maqāṣid. Pendekatan maqāṣid yang
dimaksud adalah metodologi yang mencakup semua yang tidak membatasi
derajat pada satu bait atau catatan tertentu, namun juga mengacu pada
semua bagian dan aturan umum yang dapat digunakan sebagai keyakinan
bersama karena Alquran dianggap hukum yang dipertemukan secara
keseluruhan. Lihat Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui
Maqāṣid Shari>‟ah, ((Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 315.
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d) Interrelated hierarchy of the system of Islamic
law
Ada dua perubahan dalam sistem ini yaitu
pertama, mengenai jangkauan ruang lingkup maqa>s}id

shari>’ah. Dalam metode klasik maqa>s}id shari>’ah
masih dibatasi dengan sifat pemahaman yang khusus
atau particular, sedangkan dalam perubahan sistem ini
hal tersebut dikembangkan menjadi tiga tingkatan
yaitu maqa>sid umum maqa>s}id shari>’ah khusus, dan

maqa>s}id shari>’ah parsial. Kedua, perubahan jangkauan
objek maqa>s}id shari>’ah. Yaitu yang semula maqa>sid
hanya menjangkau secara individual berubah menjadi

maqa>sid yang bisa menjangkau kemaslahatan yang
lebih luas/umum.
e) Multidimensionality of Islamic law
Hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai
satu dimensi, tapi dirubah menjadi multidimensional.
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Yang semula maqa>sid bisa menimbulkan sebuah
pertentangan antar perintah dan larangan, kemudian
dipahami secara multidimensional yang menjadikan

maqa>sid sebagai suatu kesatuan yang utuh dari
beberapa dimensi yang terdapat dalam pembahasan
sebelumnya.
f)

Purposefulness of the system of Islamic law
Orientasi tujuan dari sistem ini merupakan

yang paling umum dari beberapa yang di atas. Karena
pada

hakikatnya

adanya

sebuah

perintah

atau

ketentuan pasti terdapat tujuan di baliknya. Begitu
pula pengelompokan kebutuhan menjadi primer,
sekunder

dan

tersier

juga

bermaksud

untuk

melindungi dan memelihara maslahat tersebut.
Pada

intinya,

pendekatan

sistem

di

atas

merupakan upaya mewujudkan maqa>sid shari>’ah guna
mencapai tujuan utama berlakunya suatu undang-
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undang. Melalui keenam ciri pendekatan ini, Jasser
Auda datang membawa angin segar perubahan konsep

maqa>sid tetapi tetap mengambil yang terbaik dari
siystem klasik dan mereformasinya menjadi lebih
relevan dengan permasalahan masa kini.

4. Sistematika Pembahasan
Penelitian

ini

menggunakan

penelitian

induktif. Yaitu sebuah penelitian yang di dalamnya
memaparkan pernyataan-pernyataan yang didasarkan atas
sebuah realitas dan fenomena bersifat khusus. Trianto
dalam bukunya yang berjudul

Pengantar Penelitian

menyatakan bahwa penelitian dengan jenis induktif ini
dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data,
kemudian data tersebut dikaji untuk menghasilkan
sebuah kesimpulan yang mengacu pada teori yang
relevan. Kesimpulan yang dihasilkan haruslah rasional
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dan berdasar atas sebuah teori.40Korelasi antara beberapa
bab dan sejauh mana cakupan pembahasan dalam
penelitian ini akan diuraikan dalam sebuah gambar
sebagai berikut ini:
Khusus
Bab I: Dasar pijakan penelitian

Bab II: Eksplorasi Teori

Bab III: Pemaparan Temuan data
Bab
IV:Pengembangan
Gagasan Berbasis
Teori

Umum

Bab V:
Kesimpulan

1.1.Model penelitian Piramida Terbalik

40

Trianto, Pengantar
Penelitian
Pendidikan
bagi
Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Jakarta:
Kencana Press, 2010), 155.
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Model penelitian piramida terbalik tersebut
dijabarkan dengan tujuan memudahkan pembaca dalam
memahami penelitian ini. Sehingga maksud dari tesis ini
bisa dipahami secara utuh dan maksimal. Sedangkan
sistematika penulisan laporan dalam tesis ini sebagai
berikut;
Bab pertama berisi cakupan penelitian yang
menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Antara lain:
fokus penelitian, rumusan permasalahan, signifikansi
penelitian, tujuan penelitian, tinjauan-pustaka, landasan
teori/metode penelitian dan ditutup dengan penjabaran
sistematika=pembahasan. Secara umum pembahasan
dalam bab ini berisi tentang harapan agar pembaca bisa
menemukan latar belakang penelitian ini, dan juga alasan
teoritis yang bersumber dari bacaan dan memahami
kenapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Selain itu,
pada bab pertama ini juga dipaparkan mengenai keadaan
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peneliti dan posisi tesis ini dalam ranah keilmuwan yang
orisinil, tetap berkorelasi dengan penelitian yang
sebelumnya,

dan

memunculkan

ciri

khas

yang

menunjukkan bahwa tesis ini berbeda dengan penelitian
yang lainnya. Oleh karena itu, bab ini adalah landasan
dari

bab-bab

selanjutnya.

Yaitu

sebagai

dasar

pengembangan teori, penguatan teori, penolakan atau
dukungan atas sebuah teori.
Bab

kedua memuat

landasan

teori

yang

meliputi konsep putusan Mahkamah Konstitusi dalam
pengujian undang-undang, konsep ketahanan keluarga,
dan konsep open legal policy dalam putusan MK. Secara
umum

bab ini mendeskripsikan tentang teori-teori

pendukung yang akan digunakan untuk menganalisis
teori utama dalam penelitian. Pada bab ini dijabarkan
mengenai teori open legal policy dalam kasus perzinaan
dan bagaimana konsep ketahanan keluarga.
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Bab

ketiga

berisi

pemaparan

mengenai

argumentasi hukum hakim MK terkait ketahanan
keluarga serta analisis maqāṣid sharī‟ah terhadap
argumentasi hukum hakim MK dalam putusan tindak
pidana zina yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
Hasil analisis yang kompleks dan lengkap dijabarkan
secara komprehensif dalam bab ini. Data ini pula yang
akan dijadikan sebagai dasar memunculkan solusi atas
permasalahan dan juga memberikan rekomendasi bagi
pihak terkait.
Bab keempat merupakan pemaparan hasil
penelitian yang berkaitan dengan analisis maqāṣid

sharī’ah terhadap implikasi putusan open legal policy
dalam ketentuan tindak pidana zina. Penulisan pada bab
ini dilakukan melalui penelusuran titik temu antara
landasan teori yang telah di paparkan di bab 1 dan 2 yang
kemudian dikorelasikan dengan data penemuan di bab 3.
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Pembahasan secara holistik akan dijabarkan dalam bab
ini.

Selanjutnya

dilakukan

analisa

terhadap

data

penemuan dan dilakukan pengembangan gagasan.
Bab

kelima,

berisi

penutup

dimana

di

dalamnya dijabarkan mengenai kesimpulan serta saran,
kemudian dilanjutkan dengan penulisan daftar referensi
serta lampiran-lampiran.

BAB II
Konsep Open legal policy Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi

A. Konsep Open legal policy Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi
Open legal policy atau Kebijakan hukum terbuka
muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur
norma-norma tertentu dalam bentuk Undang-Undang, tetapi
hanya memberikan arahan yang luas. Sedangkan undangundang yang dibentuk harus mengatur lebih detail. Pengaturan
lebih rinci yang dimaksud di sini merupakan ruang terbuka
atau bebas bagi legislator untuk menentukan sepanjang masih
dalam garis besar yang diatur dalam UUD 1945. Menjalankan
perintah UUD 1945, maka norma tersebut merupakan norma
hukum yang termasuk dalam kategori kebijakan hukum
terbuka. Menurut Mahkamah Konstitusi, norma hukum
50
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tersebut sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UndangUndang.41
Dilihat dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi
yang terkait kebijakan hukum terbuka, dapat ditarik uraian
tentang definisi atau makna konsepsi open legal policy. Open
legal policy menurut Mahkamah Konstitusi adalah suatu
kondisi dimana terdapat rumusan norma perundang-undangan
yang materi norma dimaksud tidak diatur dalam UUD 1945,
atau rumusan norma perundang-undangan yang muncul
sebagai konsekuensi pelaksanaan suatu ketertiban yang tegas.
Undang-Undang Dasar 1945, sehingga norma hukum tidak
dapat dinilai konstitusionalitasnya, dan norma hukum tersebut
sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang.
Kesimpulan dari konsep Mahkamah Konstitusi tentang
kebijakan hukum terbuka adalah kebebasan legislator untuk
41

Mardian Wibowo, Kebijakan Hukum Terbuka Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi konsep dan kajian dalam pembatasan
kebebasan pembentuk undang-undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 101102.

52
mengatur segala hal yang tidak diatur atau diatur oleh UUD
1945,

guna

menjamin

kelancaran

penyelenggaraan

pemerintahan atau kegiatan kenegaraan.42
Pada akhirnya, penggunaan istilah open legal policy
tidak lagi hanya digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
putusannya dengan menyebut undang-undang yang diuji
dengan istilah open legal policy. Menurut Mahkamah
Konstitusi, suatu undang-undang yang dinyatakan sebagai
kebijakan hukum terbuka, maka norma yang terkandung dalam
undang-undang atau bahkan undang-undang itu sendiri
merupakan kebijakan pembuat undang-undang. Namun istilah
open legal policy juga digunakan oleh DPR dan pemerintah
sebagai pembuat undang-undang untuk membela suatu
Undang-Undang dalam uji konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
Tidak hanya digunakan oleh DPR dan Pemerintah, istilah open
legal policy juga digunakan oleh para pelamar tes sehingga

42

Ibid., 133-134.
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juga digunakan oleh para ahli dalam memberikan keterangan
baik dalam kapasitasnya sebagai ahli dari pihak pemohon
maupun pihak yang berkepentingan untuk membela diri di
hadapan hukum.
Undang-undang atau norma hukum suatu UndangUndang secara sederhana dapat diketahui apakah itu suatu
kebijakan hukum yang terbuka dengan melihat apakah undangundang itu diatur atau termasuk dalam batasan norma yang
diatur dalam UUD 1945, maka apakah hukum atau norma itu
dalam Undang-Undang. Tidak termasuk dalam peraturan
perundang-undangan yang diatur atau diatur dalam UUD 1945,
maka undang-undang atau norma hukum dapat dikatakan
sebagai kebijakan hukum terbuka.
Undang-undang
/norma dalam
undang-undang

Tidak diatur/tidak
termasuk dalam suatu
batasan norma yang
diatur UUD 1945

Open legal policy
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Lebih lanjut Mardian Wibowo juga memberikan
syarat agar norma hukum dianggap sebagai kebijakan hukum
yang terbuka, yaitu pertama, Tidak bertentangan atau tidak
mencederai UUD 1945. Kedua, Ia harus memperhatikan
tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai
agama, keamanan dan ketertiban umum. Ketiga, Menjamin hak
warga negara. Keempat, Logis dan dapat diterima secara
hukum. Kelima, Ada kegunaannya. Meskipun demikian, perlu
diingat bahwa suatu undang-undang atau norma dalam suatu
undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka
tidak secara langsung berkaitan dengan putusan dalam putusan
Mahkamah Konstitusi.43
Atribusi kekuatan (atributie van rechtsmacht),
terutama atribusi kemampuan membentuk pemberlakuan
(atributie van wetgevendemacht) secara teratur diartikan
sebagai pemberian kekuasaan kepada badan atau organisasi

43

Ibid.,
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atau otoritas negara tertentu (ambt), baik oleh pembentuk
konstitusi maupun pembuat Undang-Undang. Untuk situasi ini
sebagai pembuatan ahli baru untuk individu yang diberi posisi.
Dengan membiarkan kekuasaan ini, ia melahirkan atau
membuat posisi baru dan tugas otonom. Padahal pengangkatan
kekuasaan (delegatie van bevoegdheid) diharapkan sebagai
penyerahan atau penugasan tenaga ahli (untuk situasi ini
jabatan pembentuk undang-undang dan pedoman) dari suatu
organisasi atau lembaga atau pejabat negara kepada yayasan
atau organisasi atau pejabat negara lain. Kewenangan pada
awalnya terletak pada organisasi atau yayasan atau pejabat
yang menjadi agen atau perwakilan posisi ini (delegan).
Dengan akomodasi ini, otoritas dan tugas dipindahkan ke
penerima kekuasaan (delegataris).44
Pengaturan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan
bahwa

Dewan
44

Perwakilan

Rakyat

(DPR)

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu
undangan, (Mandar Maju, Bandung, 1998), 15.

mempunyai
Perundang-
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kewenangan untuk membentuk Undang-Undang, namun
kedudukan

untuk

merinci

undang-undang

DPR

belum

dibicarakan secara khusus dan memerlukan pengesahan
bersama dengan pemerintah/Presiden. (Pasal 20 ayat (2) UUD
1945), selain itu Presiden juga berhak mengajukan RUU
kepada DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Melihat pengaturanpengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi yang
memiliki kedudukan untuk menjadi pembuat undang-undang
adalah DPR bersama dengan Presiden untuk merincikan lebih
lanjut tentang pengaturan-pengaturan yang diilustrasikan dalam
UUD.
Pengaturan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan
bahwa Tempat Agen mempunyai kedudukan membuat undangundang, namun kewenangan menyusun Undang-Undang DPR
belum diperiksa secara khusus dan memerlukan pengesahan
bersama dengan Presiden. (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945),
selain itu Presiden juga berhak mengajukan RUU kepada DPR
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(Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Berdasarkan pengaturan tersebut,
maka cenderung dianggap bahwa organisasi yang memiliki
kewenangan untuk membentuk Undang-Undang adalah DPR
bersama dengan Presiden untuk juga menyusun pedoman
terkait pengaturan yang diatur dalam UUD.45
Survei Undang-Uundang ini merupakan salah satu
jenis

kerangka

tata

kelola

yang

berimbang

dalam

menyelenggarakan perangkat hukum umum yang secara
fundamental mengawasi barang-barang yang sah yang dibuat
oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD). Artinya, uji materi
adalah uji coba keabsahan standar hukum yang diadili (uji
pembelaan hukum) yang dicoba

dengan menggunakan

instrumen taksiran yang telah ditetapkan. Dalam pandangan M.
Fajrul Falaakh, upaya untuk melindungi dan mengesahkan
konstitusi disebut Audit Konstitusi, yang mengandung arti
45

Maruarar Siahaan, Indikator Konstitusionalitas Kebijakan
Publik, disampaikan pada kegiatan expert meeting penyusunan buku
panduan penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
oleh Pemerintah, (Bogor 11 Februari 2015).
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bahwa barang dan kegiatan yang sah harus sesuai dan tidak
bertentangan dengan konstitusi. Sejalan dengan itu, Pengadilan
Terlindungi sering disebut sebagai "penjaga konstitusi dan
satu-satunya penerjemah konstitusi", atau sebagai penjaga
gerbang konstitusi yang bergantung pada kekuasaan untuk
memilih apakah suatu item undang-undang sesuai dengan
konstitusi atau tidak.46
Pengaturan hukum yang terbuka dalam perspektif
Mahkamah Agung merupakan pendekatan pengaturan dalam
pasal-pasal tertentu dalam suatu Undang-Undang yang menjadi
kewenangan penyelenggara. Seperti yang diklarifikasi barubaru ini, diskusi yang diidentifikasi dengan pengaturan hukum
terbuka kembali ke depan setelah Keputusan Pengadilan
Dilindungi Np. 46 / PUU-XIV / 2016 diidentifikasi dengan
perkembangan signifikansi perselingkuhan dalam KUHP yang

46

Tanto Lailam, dalam “Penafsiran Konstitusi dalam
Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang terhadap UUD 1945, (Jurnal
Media Hukum Volume 21 No. 1 Tahun 2014), 90.
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dicatat oleh Pengadilan Dilindungi. Beberapa pilihan MK yang
lalu pun sempat mengalami pembahasan, misalnya, keputusan
MK No. 14 / PUU-XI / 2013 terkait survei hukum UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Presiden
dan Wakil Presiden secara Menyeluruh (UU Pilpres), terutama
yang berkaitan dengan pengaturan Batas Resmi (ambang batas
penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden).

B. Konsep

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

dalam

Pengujian Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu aktor
kekuasaan

kehakiman

yang

independen

dan

mandiri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah
pengawal konstitusi yang juga bisa disebut sebagai pengawal
dan pengawal hak konstitusional. UUD 1945 memuat beberapa
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kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi
yaitu:47
1. Menguji undang undang terhadap Undang Undang

Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Landasan

yuridis

pengaturan

kewenangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa
Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945
terdapat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto
Pasal 10 Nomor (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah
Konstitusi

menyatakan
47

bahwa:

"Mahkamah

Konstitusi

Terdapat Empat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
Pasal 24C Ayat (1) Undang undang Dasar 1945.
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berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final mengadili Undang-Undang terhadap
Konstitusi".48
Dalam ilmu hukum khususnya dalam ilmu peraturan
perundang-undangan

terdapat

norma-norma

dasar

yang

dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan perundangundangan dalam hukum positif. Dengan norma-norma tersebut
terdapat

tingkatan

atau

lapisan

dalam

sistem

hukum

perundang-undangan. Hans Kelsen sering mengatakan norma
ini dalam teorinya hierarchy of norm (strufenbau des rect.)49
Ia menyatakan dalam teori bahwa terdapat hierarki norma
dalam suatu regulasi. Norma tertinggi dari tataran hukum
nasional di suatu negara harus dijadikan landasan fundamental
bagi pembentukan peraturan lainnya. Norma tertinggi itulah
yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar. Teori
48

Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta:
Permata Askara, 2014), 94.
49

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial
Review, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press , 2005), 51-52.
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norma dasar telah banyak dipelajari dan dikembangkan oleh
Hans Nawiasky50. Ia mengatakan, ada lapisan norma yang
harus dipahami di tataran perundang-undangan, yakni norma
dasar (groundnorm), aturan dasar (grundgesetz), dan peraturan
perundang-undangan (formelle gesetsz). Urutan ini harus
koheren dan saling berkelanjutan satu sama lain, dan harus
dipastikan bahwa norma yang lebih rendah tidak bertentangan
dengan norma yang lebih tinggi di atasnya.
Selain norma di atas terdapat pula mekanisme
pengendalian norma yaitu norma hukum yang dapat diuji.
Yang termasuk dalam mekanisme pengendalian norma adalah
regelling atau regulasi yang memuat pengaturan, beschikking
atau regulasi yang memuat ketentuan, dan putusan atau
regulasi yang memuat sanksi.51

50
51

Ibid.,51-52.
Sinamo., Hukum Tata Negara….., 95.
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Dalam konteks peradilan yang berlaku di Indonesia,
putusan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
keseluruhan proses persidangan. Hal ini karena putusan hakim
merupakan unsur utama dalam upaya penegakan hukum untuk
mencapai kepastian hukum dan keadilan. Maruarar Siahaan
dalam artikel yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie bahwa
putusan di pengadilan adalah perbuatan hakim sebagai pejabat
negara yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk
mengakhiri

perselisihan

yang

dihadapkan

para

pihak

kepadanya.52
Dalam hal Hakim konstitusi memberikan putusan
terkait pengujian konstitusi suatu Undang-Undang, maka
Mahkamah Konstitusi harus mengacu pada ketentuan Pasal 45
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa

52

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca Reformasi. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 228.
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hal mendasar terkait kekuasaan hakim, diantaranya sebagai
berikut:53
1. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan
Hakim.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan
permohonan

harus

didasarkan

pada

sekurang-

kurangnya 2 (dua) alat bukti.
3. Putusan wajib memuat fakta yang terungkap dalam
persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi
dasar putusan.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil
secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno
hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.

53

Lihat Pasal 45 Undang Undang R.I Nomor 4 Tahun 2014
Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
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5. Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim konstitusi
wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat
tertulis terhadap permohonan.
6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat
menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai
sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
7. Dalam

hal

musyawarah

sidang

pleno

setelah

diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat
dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara
terbanyak.
8. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat
diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua
sidang pleno hakim konstitusi yang menentukan.
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9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada
hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus
diberitahukan pada para pihak.
10. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8)
pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat
dalam putusan.
Sedangkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang
menjadi dasar putusan meliputi:54
1. Maksud dan tujuan permohonan.
2. Kewenangan

Mahkamah

Konstitusi

sebagaimana

dimaksud Pasal 24C UUD 1945Jo Pasal 10 ayat (1)
huruf a UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014
perubahan atas Undang UndangNomor 24 Tahun 2003
dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Mahkamah Konstitusi.
54

Badriyah Khaleed, Mekanisme Judicial Review (Jakarta:
Pustaka Yustisia, 2015), 22.
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3. Kedudukan hukum (legal

standing) sebagaimana

dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah
Konstitusi.
4. Alasan

dalam

pokok

permohonan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau b
UU Mahkamah Konstitusi.
5. Kesimpulan

mengenai

semua

hal

yang

dipertimbangkan.
Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan putusan
berdasarkan hasil uji materi Undang-Undang setelah mendapat
putusan

dari

Mahkamah

Konstitusi

wajib

atau

wajib

diumumkan dalam Berita Negara selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah putusan tersebut. Diucapkan
sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang
tentang Mahkamah Konstitusi.55 Dengan demikian, reformasi
hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas hasil uji
55

Lihat Pasal 57 ayat (3) Undang Undang nomor tentang
Mahkamah Konstitusi.
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materi Undang-Undang tersebut dapat diakui oleh semua
subjek hukum dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat
untuk ditaati dan dilaksanakan sebagai pedoman dalam
masyarakat agar tidak ada yang dirugikan lebih lanjut.
berlakunya undang-undang yang dianggap merugikan hak
konstitusional tersebut.
Mengenai pengualifikasian putusan yang dikabulkan
berdasarkan model-model putusannya sebagai berikut:

1. Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan
dan Menyatakan Tidak Berlaku (Legally Null And
Void)
Model Putusan yang secara hukum batal demi
hukum (secara hukum batal demi hukum), yaitu putusan
yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan atau
diuji karena suatu Undang-Undang dianggap tidak sesuai
dengan konteks UUD 1945. Sehingga tidak lagi memiliki
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kekuatan hukum mengikat sebagaimana dimaksud. dalam
Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 UU MK.56 Setelah
diputuskan akan diumumkan dalam Berita Negara, segala
hal

yang

berkaitan

dengan

peraturan

ini,

baik

penyelenggara negara maupun masyarakat pada umumnya,
tidak diperbolehkan untuk menerapkan peraturan tersebut.
Karena sudah dinyatakan sebagai regulasi inkonstitusional
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila
masih ada orang atau penyelenggara yang tetap bertindak
atas dasar peraturan yang telah dinyatakan inkonstitusional
disebut perbuatan melawan hukum.57
Putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama
kali menyatakan putusan tersebut batal demi hukum, yang
56

Undang undang yang dimaksud adalah yang merugikan
konstitusionalitas seseorang dan tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusi
yang terkandung dalam UUD 1945 sehingga menyebabkan suatu undang
undang tidak memiliki kekuatan mengikat. Pasal 57 undang undang
Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang
Nomor. 8 Tahun 2011 dan Undang undangNomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi.
57

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/vi
ewFile/15574/15112, diakses pada 2 February 2021.
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bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, yaitu Putusan Nomor 011-017 /
PUU-I / 2003 tanggal 24 Februari 2004 tentang Peninjauan
Kembali Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mahkamah Konstitusi
menyatakan larangan mantan anggota organisasi terlarang
Partai Komunis Indonesia, termasuk ormas, atau orang
yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat
dalam G30S / PKI atau organisasi terlarang lainnya
menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi. dan DPRD
kabupaten / kota bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah
putusan tersebut, beberapa materi yang memuat ayat,
pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau UndangUndang

secara

keseluruhan

yang

diputuskan

dan
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diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang
terbuka untuk umum sampai dengan tahun 2012,
permohonan dikabulkan dan di memerintahkan putusan
tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.58
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syukri
Asy'ari et al. Jenis putusan yang telah diambil Mahkamah
Konstitusi memiliki alasan yang cukup logis dan sangat
beralasan untuk dikabulkan. Hal tersebut sejalan dengan
ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK.
Setelah diputuskan bahwa suatu peraturan dibatalkan
seluruhnya atau sebagian dan dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945, dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari setelah penetapan itu ditetapkan peraturan

58

Syukri Asy'ari, dkk, Model dan Implementasi Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang undang (Studi Putusan
Tahun 2003-2012), Jurnal Konstitusi.Vol 10, No 4 (2013)
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/119, diakses pada 2
February 2021.
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yang dinyatakan batal demi hukum tidak berlaku lagi.
mengikat secara hukum. Dimulai dari pembacaan sidang
paripurna Mahkamah Konstitusi yang terbuka dan untuk
umum.
Merujuk pada teori prinsip perundang-undangan
Hans Kelsen, putusan Mahkamah Konstitusi yang secara
Legally Null and Void termasuk dalam pernyataan
deklaratif dan tidak memerlukan pejabat khusus untuk
menindaklanjuti putusan tersebut. Oleh karena itu,
Mahkamah Konstitusi juga tidak perlu membuat norma
dan aturan pengganti untuk norma yang dinyatakan tidak
berlaku. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi MK
yaitu sebagai negative legislator.59

59

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
(Jakarta: Konstitusi Press, 2010), 10.
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2. Model

Putusan

Konstitusional

Bersyarat

(Conditionally Constitutional)
Merupakan Pasal yang dimohonkan dianggap
konstitusional apabila pasal yang dimohonkan tidak
bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Karena jika tidak memenuhi persyaratan tersebut bisa jadi
inkonstitusional. Berikut adalah ciri-ciri model keputusan
konstitusional bersyarat yaitu:60
a) Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat
tertentu

agar

ketentuan

yang

diuji

tetap

konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai syarat
yang ditentukan Mahkamah Konstitusi;
b) Didasarkan pada amar putusan menolak;

60

Fais Rahman, Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat
Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta: Total Media, 2016), 8.
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c) Klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan
hanya pada pertimbangan Mahkamah, atau dapat
ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan;
d) Mensyaratkan adanya pengujian kembali;
e) Mendorong adanya legislative review.
Keputusan

konstitusional

bersyarat

yang

pertama kali diterbitkan pada bagian putusan, yaitu dalam
Putusan Nomor 10 / PUU-VI / 2008 tanggal 1 Juli 2008
tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
Pemilu DPR, DPD, dan DPRD). Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya menyatakan Pasal a quo tetap
konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat-syarat
domisili di provinsi yang akan diwakili. Terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi selanjutnya yang dibacakan dalam
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rapat paripurna yang terbuka untuk umum hingga tahun
2012, dalam putusan tersebut dinyatakan mengabulkan
permohonan baik sebagian maupun seluruhnya dan dapat
dikategorikan sebagai konstitusional bersyarat, dari hasil
penelitian ditemukan 4 putusan, yaitu Keputusan Nomor
147 / PUU- VII / 2009 tanggal 30 Maret 2010, Keputusan
Nomor 147 / PUU-VII / 2009 tanggal 30 Maret 2010,
Keputusan Nomor 49 / PUU-VIII / 2010 tanggal 22
September 2010, Keputusan Nomor 115 / PUU-VII / 2009
tanggal 10 November 2010.61

3. Model

Putusan

Inkonstitusional

Bersyarat

(Conditionally Unconstitutional)
Untuk model putusan jenis ini, pasal yang
dimohonkan pengujian pada saat putusan dibacakan
dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan
61

Asy'ari, dkk, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah
Konstitusi………., 9.

76
konstitusi. Munculnya model putusan MK inkonstitusional
bersyarat ini dikarenakan adanya kesalahan penyebutan
putusan MK saat memahami putusan tersebut. Dalam amar
putusan Mahkamah Konstitusi seringkali mengabaikan
bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang
menentukan putusan yang dirumuskan dalam amar karena
dalam amar putusan atau diktum disebutkan bahwa
permohonan ditolak sehingga alamat Putusan Mahkamah
Konstitusi tidak perlu ditindaklanjuti atau dilaksanakan.62
Putusan MK seringkali mengabaikan bagian
pertimbangan sebagai dasar atau alasan penetapan putusan
yang dirumuskan dalam amar (rasio decidendi). Sehingga
putusan tersebut dinyatakan ditolak dan dianggap tidak
perlu ditindaklanjuti. Sehingga munculnya putusan model
conditional inkonstitutional model ini tidak lepas dari

62

Ibid., 9-10.
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tidak efektifnya putusan model conditional constitutional
akibat kesalahan pengalamatan putusan MK.
Putusan model inkonstitusional bersyarat adalah
kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang
artinya pasal yang dimohonkan pengujian dinyatakan
bertentangan
sepanjang

secara

bersyarat

persyaratan

yang

dengan
ditetapkan

UUD

1945,

Mahkamah

Konstitusi tidak terpenuhi. Dengan demikian pasal yang
dimohonkan pengujian pada saat putusan dibacakan adalah
inkonstitusional dan dapat menjadi konstitusional apabila
persyaratan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi
dipenuhi oleh addres pada saat putusan Mahkamah
Konstitusi dibuat.63

63

Ibid., 10.
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4. Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda
(limited constitutional)
Tujuan dikeluarkannya putusan dengan model
ketetapan konstitusional terbatas adalah untuk memberikan
ruang transisi dan penyesuaian terhadap regulasi yang
dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Selama masih
dalam rentang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah
Konstitusi,

aturan

inkonstitusional,

yang

tetap

meski
memiliki

sudah

dinyatakan

kekuatan

hukum

mengikat. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi
kekosongan hukum dan dilakukan atas dasar asas
kemanfaatan.64 Dalam model putusan ini, ada perintah dari
pembentuk Undang-Undang untuk memperbarui landasan
konstitusionalnya. Sedangkan batas waktu berlakunya
undang-undang

inkonstitusional

dan

pembaharuan

landasan konstitusional bergantung pada batas waktu

64

Ibid., 11.
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tertentu yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi.
Model keputusan ini adalah kebalikan dari
model keputusan inkonstitusional bersyarat. Yakni putusan
yang

menyatakan

bahwa

suatu

peraturan

tidak

bertentangan dengan konstitusi, namun dalam keadaan
tertentu dapat bertentangan dengan konstitusi apabila
persyaratan yang ditetapkan oleh mahkamah konstitusi
tidak dipenuhi.

5. Model Putusan Yang Merumuskan Norma Baru
Putusan dengan model ini sebenarnya masih
menyisakan perdebatan yang belum menemukan titik
temu. Karena menurut Prof Jimly Asshiddiqie, kedudukan
MK

adalah

legislator

negatif,

artinya

Mahkamah

Konstitusi hanya dapat memutuskan suatu norma dalam
suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi atau
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tidak, dan tidak boleh memuat norma baru dalam undangundang.65
Sedangkan dalam putusan dengan model norma
baru ini, pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi telah
mengubah bagian-bagian tertentu dari suatu peraturan,
atau membuat bagian baru dari peraturan yang sedang
diuji. Pembuatan norma baru ini merupakan tindak lanjut
dari jenis keputusan bersyarat dan inkonstitusional.
Apabila ketentuan yang ditetapkan dalam putusan MK
tidak dilaksanakan, maka putusan konstitusional bisa
menjadi inkonstitusional dan sebaliknya. Berbeda dengan
Prof Jimly Asshiddiqie yang tidak sependapat dengan
putusan model ini, Prof Mahfudz MD justru menyatakan
bahwa MK memiliki hak dan kewenangan untuk
merumuskan norma baru. Pendapat ini didasarkan pada

65

“Mahkamah Konstitusi Boleh Mengganti Isi UU?”
http://www.hukumonline.com/mahkamah-konstitusi-boleh- mengganti-isiuu? Diakses 5 February 2021.
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sifat putusan hakim yang walaupun tidak tertulis dalam
hukum acara, namun demi terciptanya keadilan dan
kepastian hukum bagi masyarakat, hakim diperbolehkan
meninggalkan norma

yang diatur dalam

peraturan

perundang-undangan. Dalam hal ini, aturan hukum acara
yang ada sudah keluar dari pertanyaan untuk terciptanya
keadilan.66

C. Tinjauan Umum tentang Ketahanan Keluarga
Istilah

ketahanan67

sering

digunakan

untuk

menggambarkan suatu proses menciptakan dan memelihara
kehidupan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya.
Selain itu, ini juga digunakan untuk menggambarkan proses
seseorang dalam mengelola solusi untuk kesulitan dalam hidup.
Pernyataan "sukses dalam menghadapi rintangan" adalah
66

Abdul Latif, dkk, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), xi.
67

Van Hook, M. Sosial Work Practice with Families: A
Resiliency Based Approach. (Chicago: lyceum Books, Inc 2008).
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makna sentral dari ketahanan. Ketahanan berarti keberhasilan
seseorang dalam menghadapi masalah bahkan dalam keadaan
yang sangat berisiko. Tidak hanya di sini, tetapi ketahanan juga
menunjukkan

bagaimana

seseorang

bisa

pulih

dari

keterpurukan dan tidak terhindar dari trauma.68
Berdasarkan

teori

ketahanan

Fraser,

M

dkk,

ketahanan digolongkan kedalam tiga-tipe69 yaitu:
1.

Mengatasi rintangan: Kemampuan seseorang untuk
mengatasi rintangan bahkan dalam situasi berisiko
tinggi. Misal: remaja yang lahir di lingkungan yang
mayoritas penduduknya adalah "pencuri" namun
ketika sudah dewasa mampu menjadi orang dewasa
yang kontributif kepada masyarakat di sekitarnya.
Bayi

yang mengidap rubella sejak di dalam

68

Fraser, M., & Galinsky,M. Risk and resilience in childhood:
Toward an evidence-based model of practise. In M. Fraser (Ed), Risk and
resilience in childhood: An ecological approach. Washington, (DC: NASW
Press 2004).
69

Fraser, M., Kirby, L., & Smokowski, P. Risk and resiliency in
childhood: An ecological approach. (Washington, DC: NASW Press 2004).
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kandungan, namun bisa lahir dengan sempurna.
Kemampuan seseorang dalam mengatasi sebuah
rintangan meskipun dalam keadaan yang memiliki
risiko tinggi. Contohnya: remaja yang lahir di
lingkungan yang mayoritas penduduknya adalah
seorang “pencuri” namun ketika besar mampu
menjadi

orang

dewasa

yang

kontributif

bagi

masyarakat di sekelilingnya. Bayi yang di vonis
rubella semenjak dalam kandungan, namun bisa lahir
dengan sempurna.
2.

Mempertahankan kemampuan menghadapi tekanan:
Kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan
adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi
masalah bahkan dalam keadaan yang sulit, misalnya:
Seseorang yang terus belajar dengan giat dan
bersekolah setiap hari meskipun ia lahir dari keluarga
kurang mampu.
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3.

Pulih dari trauma: Ketahanan dalam bentuk pulih dari
trauma adalah suatu keadaan dimana seseorang
mampu hidup berbaur lagi dengan masyarakat sekitar
setelah mengalami peristiwa yang sangat menekan.
Contohnya: istri korban KDRT tetap mengikuti
kegiatan PKK yang ada di Desanya.
Ketahanan

dalam

keluarga

akan

selalu

memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta keterbatasan
orang tua dalam mengurus keluarga. Ketahanan keluarga tidak
hanya

mementingkan mengelola

tantangan

yang dapat

menimbulkan masalah, beban, dan juga menghadapi cobaan.
Namun lebih dari itu, dalam ketahanan sebuah keluarga,
perubahan personal dan relasi sosial justru muncul dari
keberhasilan dalam menangani masalah.
Teori krisis dan teori ketahanan menekankan bahwa
keluarga akan menjadi lebih kuat dan bijaksana setelah mereka
melewati masa-masa sulit. Keberhasilan keluarga dalam
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melewati masa-masa sulit tersebut dapat meningkatkan
kemampuan keluarga dalam menemukan rumusan pemecahan
masalah untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi di
kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa keluarga belajar
pemecahan masalah dan dapat digunakan untuk menghadapi
masalah yang sama di masa depan.70
Di sini kita bisa melihat bagaimana keluarga
berperan penting dalam mengembangkan kemampuan anak.
Secara khusus, berikan dukungan kepada anggota keluarga
lainnya
masalah.

untuk
Jika

mengembangkan

kemampuan

pemahaman

telah

ini

pemecahan

dipahami

secara

komprehensif, maka akan tercipta ketahanan sebuah keluarga.
Dan tidak hanya itu, pemahaman di atas dapat dijadikan dasar
untuk merumuskan pendekatan pemecahan masalah (problem
solving). Pemahaman tentang aspek-aspek ini dapat membantu

70

Rondang Siahaan, Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif
Pekerjaan Sosial Family resiliency : Sosial work perspective, (Jurnal
Informasi, Vol. 17, No. 02 Tahun 2012), 87.
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keluarga dalam membuat konsep dan mencegah serta
menyetujui masalah dengan ketahanan keluarga.71
Dalam upaya membangun sebuah ketahanan sosial
dalam keluarga, Walsh72 merancang beberapa kerangka kerja,
meliputi:
1.

Membangun keyakinan akan nilai-nilai Ketuhanan
dalam keluarga, meliputi: kesepakatan akan makna
kesengsaraan, selalu berpandangan positif, berpegang
teguh pada agama, dan memiliki semangat kebatinan
yang kuat (transenden dan spiritualitas).
2. Mengembangkan

pola-pola

trusktural

dalam

keluarga, yang terdiri dari: kelenturan (fleksibilitas),
keeratan hubungan (kohesi), menetapkan sumbersumber ekonomi, dan menguatkan modal sosial
dalam masyarakat.
71
72

Ibid.,

Walsh, F. Strengthening Family Resilience. (New York:
Guilford, 1998).
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3. Menjalin

proses-proses

komunikasi,

meliputi:

penyampaian aspirasi dan kritik yang disampaikan
dengan jelas, mengungkapkan emosi secara terbuka
(menghindari perang dingin), memecahkan masalah
dengan melibatkan seluruh pihak secara kolaboratif.
Dalam teori ketahanan keluarga Sunarti dijelaskan
bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan yang
dimiliki sebuah keluarga dalam memanfaatkan segala sumber
daya yang dimilikinya dan mampu mengatasi permasalahan
yang dihadapinya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan keluarga dan mencari solusi atas permasalahan yang
dihadapi. Ada tiga indikator ketahanan keluarga yaitu 73:
1. Ketahanan fisik keluarga, termasuk tingkat ekonomi
dan kualitas sumber daya manusia. Ketahanan fisik
dalam keluarga dapat dinilai dengan rumus sebagai

73

Sunarti, E. Ketahanan Keluarga, Manajemen Stres, Serta
Pemenuhan Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban
Kerusuhan Aceh. (Media Gizi & Keluarga, Juli 2005), 29 (1): 41- 49.
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berikut: jika ekonomi dan kualitas sumber daya
manusia baik, maka permasalahan ekonomi dan
pembentukan sumber daya manusia akan lebih
rendah. Hal ini mengakibatkan tingkat kesulitan
pemecahan
kesejahteraan

masalah
keluarga

yang

rendah,

mudah

sehingga

tercapai.

Hal

sebaliknya berlaku, jika ekonomi dan kualitas
sumber daya manusia buruk, maka permasalahan
ekonomi dan pembentukan sumber daya manusia
akan semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan tingkat
kesulitan pemecahan masalah yang tinggi, sehingga
kesejahteraan keluarga akan semakin sulit tercapai.
Efek jangka panjangnya adalah seringnya terjadi
perselisihan keluarga.74

74

Handayani, S. Pengaruh Keluarga, Masyarakat Dan
Pendidikan Terhadap Pencegahan Bahaya Narkoba Dikalangan
Remaja. Tesis. (Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan
Nasional. Universitas Indonesia, 2011).
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2. Ketahanan

psikologis:

mampu

mengendalikan

emosi antar anggota keluarga, cukup mampu
menjalankan dan mengajarkan nilai-nilai agama
kepada seluruh anggota keluarga serta cukup
mampu memelihara rasa saling pengertian antar
anggota keluarga. Ketahanan psikologis dalam
keluarga dapat dinilai dengan rumus sebagai
berikut: jika keluarga mampu mengendalikan emosi
dengan baik, dan tercipta rasa saling pengertian dan
nilai-nilai agama yang disampaikan dalam keluarga,
maka masalah ketahanan psikologis akan teratasi.
menurunkan. Hal ini berakibat pada rendahnya
tingkat kesulitan pemecahan masalah, sehingga
kesejahteraan,

ketentraman,

dan

ketentraman

keluarga akan mudah tercapai. Hal sebaliknya
berlaku jika keluarga tidak mampu mengontrol
emosi dengan baik, dan tidak ada saling pengertian
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dan nilai-nilai agama yang tidak tersampaikan
dalam keluarga, maka masalah ketahanan psikologis
semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan tingkat
kesulitan pemecahan masalah yang tinggi, sehingga
kesejahteraan,

ketenangan,

dan

ketentraman

keluarga akan sulit tercapai. Dampaknya akan
tercipta

ketidakharmonisan

dalam

keluarga,

kekesalan antar anggota keluarga disebabkan oleh
seringnya

perselisihan,

selain

itu

ketahanan

psikologis dalam keluarga dapat dikatakan baik jika
keluarga mampu mengatasi masalah non fisik,
mampu

mengontrol

emosi

positif,

mampu

membangun konsep diri akan harapan dan kepuasan
positif, serta perhatian orang tua yang tertuju
kepada seluruh anggota keluarga.75 Pengasuhan dan

75

Puspitawati, H. Ketahanan dan Kesejahteraan Kelurga.
(Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor: PT IPB
Press., 201)3.
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kepedulian orang tua membuat anggota keluarga
lain bangga dengan peran mereka dalam keluarga.
3. Ketahanan sosial: adalah kemampuan anggota
keluarga untuk menjalin komunikasi, anak muda
menghormati yang lebih tua, dan kasih sayang
orang tua

terhadap anak muda, menghargai

pendapat satu sama lain, tidak memaksakan
kehendak. Ketahanan sosial dalam keluarga dapat
dinilai dengan rumus berikut: jika keluarga mampu
menjalin komunikasi, menghormati yang muda
untuk yang tua, dan kasih sayang yang lebih tua
kepada yang muda, menghargai pendapat satu sama
lain, jangan paksakan keluarga. Dengan adanya
kemauan, maka masalah ketahanan sosial semakin
rendah. Hal ini mengakibatkan tingkat kesulitan
pemecahan masalah yang rendah, sehingga tercipta
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keharmonisan dalam keluarga. Hal sebaliknya
berlaku, jika keluarga tidak mampu menjalin
komunikasi, tidak menghormati yang lebih tua, dan
tidak ada kasih sayang untuk orang yang lebih tua
kepada yang muda, tidak menghargai pendapat satu
sama lain, memaksakan kemauan, maka masalah
ketahanan sosial semakin tinggi. Hal ini berakibat
pada

rendahnya

tingkat

kesulitan

pemecahan

masalah, sehingga keharmonisan dalam keluarga
akan sulit tercipta.76

76

Sunarti, Perumusan Ukuran Ketahanan …….., 1-11.

BAB III
Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi
Terkait Ketahanan Keluarga Pada Putusan Open Legal
Policy Tindak Pidana Zina

A. Analisis Dalil Hukum Ketahanan Keluarga Hakim MK

1.

Analisa Muatan Materi Putusan Open Legal Policy
Tindak Pidana Zina
Putusan open legal policy tindak pidana Zina

dikeluarkan atas permohonan dalam uji materi ketetapan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang
Undang Dasar Tahun 1945 (UUD) yang meliputi Pasal 284
KUHP, Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5). Kemudian Pasal 285, dan Pasal292 KUHP, ketetapan
tersebut adalah:
Pasal 284:

Hukuman kurungan maksimal sembilan
93
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Ayat-1:

bulan. Laki-laki yang beristri, melakukan
perzinaan, padahal dia tahu bahwa Pasal 27
KUH Perdata berlaku untuk dia; b. seorang
wanita yang sudah menikah melakukan
perzinaan; 2e.a. pria yang ikut serta dalam
aksi

tersebut,

dia

mengetahui

bahwa

temannya sudah menikah; b. Wanita yang
tidak memiliki suami yang ikut dalam aksi
tersebut,

mengetahui

bahwa

temannya

adalah seorang istri dan Pasal 27 KUH
Perdata berlaku untuk temannya. 77
Tidak ada penuntutan yang dilakukan
kecuali tanpa adanya aduan suami / istri
Ayat-2:

yang terdampak, jika kepada mereka berlaku
Pasal 27 BW, dalam jangka waktu tiga
bulan diikuti dengan permintaan cerai atau

55
77

Terjemahan pasal mengikuti terjemahan R. Soesilo yang
dikutip oleh MK.
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pemisahan meja dan tempat tidur karena
alasan tersebut.
Dalam pengaduan ini tidak ada penerapan
Ayat-3:
pasal 72, 73, dan 75.
Aduan bisa ditarik kembali bilamana selama
Ayat-4:

pemeriksaan

dalam

sidang

pengadilan

belum dimulai.
Jika bagi suami atau isteri menerapkan pasal
27 BW, pengaduan tidak diterima selama
perkawinan

belum

diputuskan

karena

Ayat-5:
perceraian atau sebelum putusan yang
menyatakan pisah meja dan tempat bersifat
permanen.
Barang siapa memaksa seorang perempuan
untuk bersetubuh dengannya di luar nikah,
Pasal 285:
dengan

kekerasan

pemerkosaan

dengan

atau
hukuman

ancaman
pidana
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kurungan paling lama dua belas tahun.
Orang dewasa yang melakukan percabulan
dengan orang lain yang sejenis, mereka yang
Pasal 292:

diketahui atau patut diduga masih di bawah
umur, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun.

Adapun norma UUD 1945 sebagai alat ujinya adalah
sebagai berikut:
Pasal 1: Ayat -

Negara Indonesia adalah Negara hukum.

3:
Setiap orang berhak membentuk keluarga
Pasal 28.B
dan

melanjutkan

keturunan

melalui

Ayat -1:
perkawinan yang sah.
Setiap anak berhak atas kelangsungan
Ayat -2:

hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
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diskriminasi.
Setiap
Pasal 28.C:
Ayat -2:

orang

berhak

memperjuangkan

hak

untuk
mereka

maju
secara

kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negara.
Setiap

Pasal 28.D:
Ayat -1:

jaminan,

orang

berhak

perlindungan,

atas
dan

pengakuan,
kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama
sebelum hukum.
Setiap orang berhak atas perlindungan
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan properti di bawah kendali mereka, serta

Pasal 28.G:
hak atas rasa aman dan perlindungan dari
Ayat -1:
ancaman ketakutan untuk bertindak atau
jangan melakukan sesuatu yang merupakan
hak asasi manusia.
Ayat -2:

Setiap orang berhak untuk bebas dari
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penyiksaan

atau

pengobatan

yang

merendahkan martabat manusia dan berhak
mendapatkan suaka politik dari negara lain.
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
Pasal 28.H:

dan batin,tinggal di, dan mendapatkan

Ayat -1:

lingkungan hidup baik dan sehat serta
berhak atas pelayanankesehatan.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi

Pasal 28.J:
manusia orang lain dalam tertib kehidupan
Ayat 1:
bermasyarakat, berbangsa dan patriotik.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang harus mematuhi batasan yang
ditetapkan oleh hukum untuk tujuan tunggal
Ayat -2:

pengakuan jaminan serta menghormati hak
dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi permintaan seseorang dengan
adil selaras dengan pertimbangan nilai
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moral,

nilai

agama,

keamanan,

dan

ketertiban umum, dalam masyarakat yang
demokratis.
Pasal 29; Ayat
-1 :

Negara atas dasar Ketuhanan Yang Maha
Esa.

Norma-norma pasal di atas seacara utuh terkait
dengan putusan open legal policy tindak pidana zina
Mahkamah

Konstitusi. Setidaknya ada dua alasan yang

melatarbelakangi permohonan tersebut, yaitu alasan ketahanan
keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di
Indonesia.78 Dari sudut pandang agama, mereka berpendapat
bahwa agama di Indonesia pada dasarnya mengharamkan
perilaku perzinaan di luar pernikahan.79 Maka dari itu, tidak

78

Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUXIV/2016, (halaman 21-26).
79

Lihat dalam Ringkasan Perbaikan Permohonan Nomor
46/PUU-XIV/2016 tentang Perbuatan Perzinaan, Perkosaan, dan
Pencabulan.
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terdapat urgensi untuk enggan mempertahankan pasal-pasal
yang mana merupakan hasil pemikiran dari masa penjajahan
yang telah lama usang ini. Pasal 284 KUHP dipandang dari
segi sosiologis, tidak dapat menutupi makna kata zina secara
utuh, disebabkan perilaku zina dalam desain pasal 284 KUHP
sekedar dibatasi jika diantara salah satu dari pasangan atau
bahkan keduanya sudah terjalin dalam suatu hubungan
perkawinan, padahal dalam konteks sosiologis interpretasi
perilaku zina jauh lebih beragam, maka bisa diartikan bahwa
persetubuhan di luar perkawinan yang sejenis maupun lawan
jenis bukan merupakan tindak pidana. Pemahaman ini pada
akhirnya menimbulkan potensi atas banyaknya fenomena
massal prostitusi yang terjadi di Indonesia dan juga
menimbulkan berbagai penyakit seperti HIV/AIDS bagi para
pelakunya.
Dari pertimbangan sudut pandang agama dan
ketahanan keluarga yang menjadi dasar latar belakang
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permohonan pemohon untuk mengajukan uji materi Pasal 284
KUHP. Ternyata fakta perzinaan berpotensi dapat merusak
ketahanan keluarga dalam masyarakat. Pokok permohonan
mengusulkan supaya makna zina dalam pasal 284 KUHP tidak
dibatasi hanya menjerat pelaku yang sudah melakukan
perkawinan, melainkan semestinya diperluas kepada pelaku
yang tidak dalam ikatan perkawinan. Selanjutnya pemohon
mengusulkan agar pidana zina berubah dari delik aduan
menjadi delik biasa atau umum.
Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan
dengan frasa putusan “menolak permohonan para pemohon
seluruhnya” dalam uji undang-undang konstitusional terhadap
pasal-pasal KUHP terkait norma zina. Adapun argumentasi
penolakan hakim terhadap permohonan uji materi tersebut akan
dibahas pada sub bab berikutnya.
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2.

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi
Terkait Ketahanan Keluarga Dalam Putusan Open
Legal Policy Tindak Pidana Zina
Secara khusus pembahasan ini akan menyingkap apa

yang menjadi dasar pemahaman hakim Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut MK) terhadap usulan para pemohon
terkait Pasal 284 KUHP dalam hal ketahanan keluarga. Seperti
yang terdapat dalam pembahasan pada bab sebelumnya,
disebutkan bahwa terdapat dua alasan permohonan diajukan,
yaitu atas dasar ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap
nilai-nilai agama di Indonesia. Namun begitu MK menaggapi
usulan tersebut berdasar pemahaman konstitusional. MK
berpendapat sebagai berikut:
“Bahwa terjadinya kerusakan sistem dan tatanan
sosial serta keluarga akibat perbuatan perzinaan, salah
satu penyebabnya adalah tidak dikriminalkannya
perbuatan zina dalam arti yang lebih luas dalam
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ketentuan hukum pidana Indonesia, sebagaimana
didalilkan para Pemohon, sangat mungkin terjadi.
Namun, hal itu bukan berarti jenis perbuatan yang
sudah ditetapkan sebagai perbuatan zina dalam Pasal
284 KUHP bertentangan dengan UUD 1945, apalagi
menjadi penyebab terjadinya kerusakan sebagaimana
didalilkan para Pemohon. Bila mengikuti rangkaian
dalil para Pemohon, penyebab terjadinya kerusakan
tatanan

sosial

dan

keluarga

dimaksud

lebih

dikarenakan terjadinya kekosongan hukum yang belum
menjangkau pengertian zina dalam arti yang lebih luas
sebagaimana

dimaksud

oleh

para

Pemohon.

Kekosongan demikian seharusnya diisi melalui proses
legislasi

oleh

pembentuk

dengan

memohon

undang-undang,

kepada

Mahkamah

bukan
untuk

memperluas pengertian zina yang diatur dalam Pasal
284 KUHP tersebut. Lagi pula, kalaupun Mahkamah
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melakukan hal yang dimohonkan para Pemohon
tersebut, quod non, tidak ada jaminan bahwa masalah
yang dirisaukan oleh para Pemohon akan teratasi.
Berdasarkan

pertimbangan

di

atas,

Mahkamah

berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan
dengan Pasal 284 KUHP tidak beralasan menurut
hukum.80”

Argumen MK tersebut sedikit mengamini dengan
akibat yang dapat ditimbulkan dari perilaku zina dengan
kalimat “sangat mungkin terjadi”. Namun begitu kutipan di
atas menunjukkan bahwa MK melihat permohonan uji materiel
pasal 284 KUHP dengan sudut pandang yang tidak sama
dengan alasan pemohon.

Perihal pasal 284 KUHP para

pemohon berargumen bahwa rumusan pengaturan dalam pasal
tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan

80

Salinan Putusan Nomor46/PUU-XIV/2016, 448.
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sosial budaya di Indonesia. Secara sosiologis perilaku
perzinaan dalam kehidupan sosial masyakarat Indonesia
merujuk pada hubungan badan yang tidak sah baik dalam
lembaga perkawinan ataupun di luar lembaga perkawinan.
Perihal nilai-nilai agama juga sudah tegas diakui dalam Pasal
29 ayat (1) UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang tertulis
dalam Pembukaan UUD 1945 yang juga harus dimaknai
bahwasanya Negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai
salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan negara
dan menyelenggarakan pemerintahan.
Dari

pemahaman penulis bahwa

pada

dasarnya

argumentasi hakim MK tidak menolak alasan usulan para
pemohon, tetapi menolak memutuskan untuk menerima, sebab
alasan kewenangan. Dari argumentasi MK diatas bisa dipahami
bahwa pertama, MK sependapat dengan implikasi dari pasal
284 KUHP, tetapi menurut mereka pasal tersebut tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai pengaturan zina
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dalam KUHP tersebut belum lengkap atau belum mencakup
semua perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai zina tidak
berarti norma Undang-Undang tersebut inkonstitusional.
Dengan begitu maka yang harus dilakukan adalah membuat
undang-undang baru melalui pembuat legislasi yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai positive legislator. Disini MK
bertindak seperti seharusnya sebagai negative legislator, yaitu
mereka bisa membatalkan suatu Undang-Undang jika memang
bertentangan dengan UUD 1945. Dalam uji materi ini
dikarenakan

menurut

MK

usulan

pemohon

mengenai

ketahanan keluarga tidak bertentangan dengan UUD 1945
maka yang terjadi adalah quo konstitusional.
Kedua, mengenai argumentasi hakim MK bahwa “Lagi
pula, kalaupun Mahkamah melakukan hal yang dimohonkan
para Pemohon tersebut, quod non, tidak ada jaminan bahwa
masalah yang dirisaukan oleh para Pemohon akan teratasi.”
Dalam argumen tersebut mengandung dua potensi pemahaman
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yaitu pesimis dan apatis terhadap usulan tersebut. Dengan
pemahaman pesimis para hakim MK menganggap usulan
permohonan dari pemohon hanya akan sedikit memberi
dampak kepada permasalahan yang dialami para pemohon.
Dan yang paling berbahaya adalah pemahaman apatis, bahwa
seolah-olah apa yang diusulkan para pemohon atas dasar
keresahannya

tentang

ketahanan

keluarga

hanyalah

permasalahan beberapa orang saja. Memang benar bahwa MK
tidak menolak gagasan pembaharuan yang diusulkan para
pemohon dan juga tidak menganggap bahwa norma yang
terdapat dalam KUHP sudah benar sutuhnya. Namun
argumentasi yang bersifat apatis tidak seharusnya dilontarkan.
Dan pada akhirnya MK memberi putusan yang berbunyi:
“Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya”.
Dalam kasus ini ada tiga tema inti yaitu: Pertama,
pemerintah tidak identik dengan Negara. Kedua, peraturan dan
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undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan
bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. UndangUndang mempunyai relativitasnya sendiri dan tidak mutlak
sebagimana firman Allah Swt. Ketiga, Semakin perlunya
manajemen

kearifan

atau

kebajikan

untuk

mencapai

pertimbangan berbagai kepentingan dalam agama dan Negara.
Selama ini ada kecenderungan pemahaman filosofi politik yang
berlaku umum, yaitu kepentingan pemerintah dianggap sama
dengan kepentingan Negara. Suara pemerintah dianggap suara
Negara, yang tidak setuju dengan pemerintah dianggap
tindakan melawan Negara. Padahal tidak ada kedaulatan
Negara, itu hanyalah suatu sistem yang memandati kedaulatan
rakyat.
Ada tiga macam orang yang berhadapan dengan
hukum. Pertama: Orang yang tidak butuh hukum karena sudah
mempunyai nurani keadilan sehingga diatur oleh hukum atau
tidak dia pasti berbuat baik. Mayoritas masyarakat Indonesia
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tidak pernah taat hukum dalam arti mereka belum pernah
membaca pasal-pasal hukum, tapi yang mereka andalkan
supaya tidak terjerat hukum

adalah kebaikan dan nurani

keadilannya. Jadi kalau orang yang berdiri diatas nurani
keadilan maka tidak ada kemungkinan untuk melanggar
hukum. Artinya ada orang yang tidak membutuhkan hukum
karena memang mereka sudah bersikap adil dan baik.
Kedua: Orang yang tidak butuh hukum karena memang
tidak menyukainya. Dalam hal ini posisi hukum diciptakan
dengan asumsi bahwa orang tidak bisa saling dipercaya antara
satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan aturan-aturan,
pasal-pasal, batasan-batasan, supaya saling terikat satu sama
lain. Maka muncul reaksi daripada orang yang memahami
hukum, menerima hukum, tapi dengan hati yang menolak
sehingga timbul keinginan untuk mengakali hukum itu sendiri.
Ketiga: Orang yang membutuhkan hukum, adalah jika
insan-nya, khair-nya, dan nurani keadilan-nya belum hidup,
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maka hukum perlu diwajibkan. Maka diperlukan para penegakpenegak hukum sungguhan yang memang ingin menggunakan
hukum sebagai salah satu perangkat ketertiban hidup. Disini,
hukum berposisi pada interval yang paling rendah, kenapa?
Sebagai contoh, jika ada seseorang yang tertabrak motor dan
anda tidak menolongnya maka tidak akan ada pasal-pasal
hukum berapapun yang akan menjerat anda. Maka hukum tidak
terlalu penting bagi orang yang sudah matang moral dan
nuraninya. Hukum

sangat diperlukan di Indonesia karena

degradasi moral, budaya, dan intelektual yang sangat luar biasa
maka hukum harus sangat tegak.

B. Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam
Konteks Maqāṣid Sharī’ah
Pemikiran Jasser Auda mengenai maqa>sid shari>’ah
sedikit berbeda yang populerkan oleh ulama terdahulu. Dalam
studi fikih terdahulu, maqa>sid dikategorikan sebagai sub
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bahasan dari konsep maslahat mursalah dan qiyas dalam
disiplin ilmu ushul fikih. Jasser menginginkan maqa>sid sebagai
sebuah metodologi dasar dalam studi usul fikih. Menurutnya
sifat individual dan parsial dari maqa>s{id sudah tidak ideal,
melainkan harus bersifat sosial dan integral. Konsep maqa>s{id
pemikiran Jasser adalah transformasi dari perlindungan dan
pemleiharaan menuju pengembangan (tanmiyah).
Jasser Auda berpendapat bahwa kemaslahatan umat
manusia dapat terwujud dengan peran positif dari shari>’ah
Islam sehingga tantangan-tantangan zaman kekinian dapat
terjawab, untuk mewujudkannya maka ruang serta dimensi
teori maqa>s{id dalam hukum Islam klasik yang sudah
dikembangkan harus lebih diperluas. Dari yang hanya dibatasi
sebagai kemaslahatan individu, berkembang dan diperluas
dimensinya meliputi wilayah kemaslahatan yang lebih umum,
selanjutnya disimpulkan sebagai berikut:
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Hifz} al-Di>n

Hifz} al-Huriyyah al-I’tiqa>d

/Perlindungan Agama

/Perlindungan kebebasan
berkeyakinan.

Hifz} al-Nafs

Hifz} al-huquq al-Insan

/Perlindungan jiwa

/Perlindungan hak-hak
manusia.

Hifz} al-Mal

Pewujudan solidaritas social.

/Perlindungan harta

Hifz} al-Aql

pewujudan berpikir ilmiah atau

/Perlindungan Akal

pewujudan semangat mencari
ilmu pengetahuan.
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Hifz} al-Nasl

Hifz} al-usrah /Perlindungan

/Perlindungan keturunan

keluarga

Hifz} al-‘Ird

Perlindungan harkat dan

/Perlindungan

martabat manusia/ hak-hak

kehormatan

asasi manusia.

Bekaitan

dengan

putusan

MK

nomor

46/PUU-

XIV/2016, maka yang menjadi fokus dari dasar hukumnya
yaitu, mengenai zina sebagai penyebab rusaknya ketahanan
keluarga. hal tersebut sejalan dengan prinsip Hifz} al-Nasl dan
akhirnya prinsip hifz} al-usrah /perlindungan keluarga. Karena
prinsip tersebut menunjukan bahwa dalam syariat Islam, zina
tidak dianggap sebagai perbuatan yang hanya merugikan
perseorangan semata. Dalam hal delik zina lebih banyak
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berkesinambungan dengan prinsip Hifz} al-‘Ird /Perlindungan
harkat dan martabat manusia dan hak-hak asasi manusia.

1. Prinsip hifdz} al-nasl dan hifz} al-usrah
Pada bab sebelumnya sudah dibahas mengenai

maqa>sid shari>’ah, bahwa tujuan akhir dari disyariatkannya
ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan
melindungi keturunan atau nasab, para ulama fikih
mengatakan bahwa nasab termasuk salah satu fondasi yang
sangat kuat dalam membina kehidupan rumah tangga
sehingga bisa mengikat antara pribadi berdasarkan
kesatuan darah.81
Untuk menjaga nasab atau al-nasl inilah Islam
mensyariatkan perkawinan sebagai cara dipandang sah
untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Dalam
Islam kemurnian nasab sangatlah penting, karena hukum
81

Nurul Irvan, Nasab.dan Status Anak dalam Hukum Islam,
;(Jakarta: Amzah, 2012), 8.
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Islam sendiri sangat berkaitan dengan struktur keluarga,
baik dari hukum perkawinan, sampai ihwal kewarisan
dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak-hak
perdata,

layaknya

dalam

perwalian,

nasab,

hak

memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan.
Bahkan dalam konsep ke-mahram-an atau kemuhriman
dalam Islam juga merupakan akibat hubungan perkawinan.
Bersamaan dengan perintah nikah, maka timbul perintah
pengharaman mendekati zina, karena zina mengakibatkan
tidak terpeliharanya nasab secara sah.
Secara

fundamental

tujuan

dari

sebuah

pernikahan adalah untuk melangsungkan kehidupan serta
keturunan umat manusia dimuka bumi. Tentunya manusia
sangat mengidamkan keluarga yang penuh dengan kasih
sayang, kasih sayang antara suami, istri, beserta anak
anaknya. Sehingga pertalian darah antar orang tua dan
anak menjadi lebih jelas dan sah menurut agama. Dalam
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hal perzinaan yang bakal berpotensi mengakibatkan
lahirnya anak di luar pernikahan bisa menyebabkan

mad}arat kepada pelaku zina maupun anak yang
dilahirkannya. Terlebih bagi anak yang dilahirkan diluar
perkawinan yang sah, secara hukum fikih secara otomatis
dia tidak mempunyai hak dalam perwalian. Walaupun
akhirnya kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan
hal itu tidak akan berubah dikarenakan kelahirannya diluar
perkawinan yang sah menurut agama.
Berdasarkan mad}arat yang diakibatkan dari
perilaku

zina

maka

akan

sangat

mempengaruhi

keharmonisan dalam keluarga dari pelaku zina tersebut. Di
Indonesia misalnya, anak yang lahir tanpa ayah atau diluar
pernikahan mereka diasumsikan sebagai anak haram,
sebuah kata yang sangat menghinakan. Secara hukum
Islam-pun asumsi itu belum tentu benar. Karena sebab
adanya asumsi itu adalah ketidak absahan perkawinan
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maka disebut anak bat}il82 lebih tepat. Diluar hal itu
masyarakat Indonesia yang notabene tingkat sosialitasnya
tinggi akan menjadi pengaruh bagi keharmonisan keluarga
dari pelaku zina. Disini bisa dikatakan sangsi sosial bagi
pelaku zina berpotensi menjadi mad}arat untuk pelaku
maupun anak dari pelaku zina.
Pada

dasarnya

manusia

tidak

mempunyai

apapun di dunia ini. Bahkan pada awalnya manusia tidak
ada. Ketika Allah menciptakan manusia maka manusia
yang mana tercipta sebagai “makhluk” memiliki sekaligus
hak untuk hidup begitu pula kewajiban untuk hidup.
Tatkala bayi lahir dan menangis pertama kali, itu adalah
rasa syukur bahwa ia diberi hak untuk hidup namun
sekaligus mengemban kewajiban untuk hidup, sebab ia
tidak bisa menolak untuk lahir. Kelahiran adalah dogma

82

Adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang
dilakukan seseorang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah
ditentukan oleh agama.
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pertama Allah atas kita. Dogma selanjutnya adalah,
misalnya kita berada di dalam hukum alam atau biasa
disebut sunnatullah, anda akan terikat oleh baik dan buruk.
Manusia berkewajiban untuk hidup dalam sistem nilai
alam, kemudian system nilai budaya tapi pada saat yang
sama kita berhak atau diberi kebebasan untuk memilih.
Kemudian yang dimaksud dengan hak asasi
manusia tentunya adalah kewenangan untuk hidup secara
layak sebagai manusia. Adapun Allah sangalah konsekuen,
Dia sudah siapkan benih padi, gandum dan kedelai untuk
makanan manusia. Dari pemisalan tersebut jika dikaitkan
dengan menjalankan syariat agama yang masih harus
meminta izin kepada penguasa maka itu namanya hak
asasi kemanusiaan sebagai pemeluk agama belum dijamin
oleh mekanisme sistem Negara.
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2. Interpretasi

Interrelated

Hierarchy

Dalam

Argumentasi Hakim Mahkamah Konstitusi
Konsep hierarki yang saling terkait setidaknya
memberikan perbaikan dalam dua dimensi maqa>sid

shari>'ah. Yaitu perbaikan jangkauan maqa>sid, dan
perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqa>sid. Jika
Maqasid tradisional bersifat individual, maka interrelated
hierarchy memberikan dimensi sosial dan publik pada
teori maqa>s{id kontemporer. Sehingga maqa>s{id dapat
menjangkau masyarakat luas, bangsa bahkan seluruh
kepentingan

umat

manusia.

Maka

maqa>s{id

yang

jangkauannya lebih luas yang diprioritaskan ketika
dihadapkan dengan maqa>s{id yang bercorak individual.83
Mengenai perubahan delik perzinaan yang
dimohonkan pemohon yaitu perubahan delik aduan
83

Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosopy of Islamic
Law A System Approach, alih Bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun‟im,
Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung: PT Mizan
Pustaka, 2015), 13.
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menjadi delik biasa, artinya siapapun bisa melapor, atau
dalam hal ini aparat bisa masuk ke dalam kehidupan
semua orang guna mengambil tindakan hukum tanpa perlu
ada pertimbangan konsekuensi dari tindakan tersebut bagi
keluarga terpidana. Perubahan ini akan berdampak luas
dan juga dalam jangka panjang terhadap keluarga
terpidana.

Kemungkinan

keinginan

keluarga

untuk

menentukan pilihan dan upaya yang terbaik untuk
mempertahankan sebuah keluarga akan hilang seketika
jika delik aduan diganti dengan delik biasa. Akibatnya
akan berpotensi untuk lebih banyak mendapatkan beban
dan kehilangan, semisal kehilangan tulang punggung
keluarga, martabat di mata masyarakat dan keluarga, serta
kesempatan kedua untuk menjaga ketahanan keluarganya.
Hal tersebut sangat mungkin terjadi disebabkan oleh
tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat atau oknum
pelapor lainnya. Di satu sisi tindak pidana zina sangat
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merusak silsilah keturunan dan ketahanan keluarga, namun
jika delik aduan dihapus maka besar kemungkinan
merusak dan menghilangkan kesempatan sebuah keluarga
untuk memperbaiki kesalahan dan bertaubat.
Perkawinan merupakan ikatan fisik dan mental
diantara pria dan wanita, ketika diantara dari mereka
melakukan perbuatan perzinaan maka jalur hukum
merupakan langkah yang sangat sulit bagi istri maupun
suami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perzinaan
tersebut bagi pasangan yang dikhianati adalah hal yang
tidak pernah diinginkan dan akan menimbulkan kebencian,
akan tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat mereka
bisa saja memutuskan; untuk memaafkan dan berharap
kepada suami atau istri yang merupakan pelaku zina untuk
mengakuimkesalahannya

dan

tidak

mengulanginya,

dikarenakan masih ada rasa sayang diantara mereka dan
keinginan

untuk

mempertahankanipernikahan

yang
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telahimereka jalin. Karena cinta itu memaafkan dan
berharap kesalahan yang sama tidak akan terulang.
Secara umum, seorang istrioatau suamioyang
pasangannya berzinah tidak akan segera menempuh jalur
hukum

untuk

mengajukan

pengaduan

terhadap

pasangannya untuk dipidana. Dengan mempertimbangkan
lamanya pernikahan, perekonomian keluarga, kesehatan
mental anak-anak, serta hubungan antar masyarakat atau
keluarga besarnya. Memberikan kesempatan kepada
pasangan untuk mengakui kesalahan dan memberikan
kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya adalah
pilihan

yang

sering

dipilih

oleh

mereka.

Pilihan

selanjutnya yang biasa diambil adalah pisah ranjang
(secara harfiah). Pilihan yang terakhir bisa diambil jika
diantara

mereka

mengulangi

perbuatan

zina

yaitu

mengakhiri hubungan perkawinan. Namun undang-undang
perkawinan,di-Indonesia menetapkan, sebuah perkawinan
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harus dilakukan secara agama, dan agama-agama di
Indonesia melarang terjadinya perceraian dan perceraian
bisa diakui hanya sebab adanya kematian.
Islam adalah agama yang melarang terjadinya
perceraian, jika salah satu pasangan berzina, pilihan yang
dianjurkan adalah mempertahankan keutuhan perkawinan
dan tidak mengulangi terjadinya perzinaan. Jika delik zina
diubah menjadi delik biasa, maka akan menjadikan
hubungan yang tidak diinginkan antara seseorang dicap
sebagai

seorang

kriminal

dengan

keluarga

dan

masyarakatnya. Hal tersebut menimbulkan guncangan
dalam keluarga dan pada akhirnya

mengakibatkan

hilangnya keharmonisan serta kesejahteraan jasmani dan
rohani keluarga. Hubungan antara orang-orang yang
berpredikat

kriminal

dan

anggota

masyarakat

menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang berakibat
pada berbagai tindakan eksklusi atau pengucilan.

124
Rumusan amandemen, pasal yang diusulkan
oleh pemohon untuk mengkriminalisasi semua orang yang
berzina berpotensi menyebabkan semakin berat beban
serta guncangan sebuah keutuhan keluarga yang akhirnya
merobohkan ketahanan keluarga. Apabila persoalan ini
diselesaikan dengan hukum positif, maka kemungkinan
besar pelanggaran terhadap konstitusi dan hak asasi
manusia
mengurusi

akan dilakukan
apa

yang

oleh

negara,

seharusnya

dikarenakan

ditangani,

dan

diselesaikan dengan baik, oleh keluarga dan masyarakat.
Belum lagi,terkait masalah lebih lanjut yang bisa muncul
dalam kehidupan anak dan istri/suami sebagai pihak yang
paling dirugikan. Dengan argumentasi

ini, penulis

sebenarnya ingin menekankan bahwa apa yang seharusnya
bisa diselesaikan oleh keluarga biarlah dilakukan oleh
keluarga, tidak harus ditangani oleh negara.
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Kontekstualisasi konsep hierarki yang saling
terkait dengan dalil-dalil pertimbangan hakim MK dalam
ketahanan keluarga sebenarnya cukup terwakili. Bahwa
dalil hakim

sependapat

bahwa akibat

permohonan

pemohon cenderung merusak tatanan keluarga dalam
masyarakat. Namun, hakim cenderung memilih penyebab
kerusakan lebih karena ketiadaan undang-undang, di mana
kewenangan menyelesaikan undang-undang hanya bisa
dilakukan oleh Badan Legislasi Indonesia, yakni DPR RI.
Konsep

maqa>s}id

merupakan

salah

satu

kebutuhan hukum Islam. Dalam konsep hierarki yang
saling

terkait

perlindungan

oleh

Jazeer

garis

Auda,

keturunan

dimana

konsep

individualistik

dikembangkan menjadi maqa>s{id yang mampu menutupi
dimensi

publik

yaitu

perlindungan

keluarga

dan

masyarakat. Hal ini menjadi ukuran bahwa perbuatan zina
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tidak hanya akan merusak garis keturunan tetapi akan
sangat mempengaruhi keutuhan keluarga itu sendiri.

BAB IV
Analisis Maqa>s}id Shari>’ah Terhadap Implikasi Putusan
Open Legal Policy Dalam Ketentuan Tindak Pidana Zina

A. Implikasi Tidak Langsung Putusan Open Legal Policy
Tindak Pidana Zina
1.

Fenomena Massal Kasus LGBT
Dengan munculnya putusan open legal policy

Mahkamah Konstitusi atas tindak pidana zina, secara
langsung berimplikasi terhadap merebaknya perilaku
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) dalam
masyarakat.

Karena

kekosongan

hukum

mengenai

perbuatan menyimpang ini maka para pelaku semakin
nyaman dan berani untuk menyatakannya secara terangterangan. Selain disebabkan karena putusan open legal
policy ini sebenarnya adanya dukungan para aktivis HAM
sehingga membuat mereka lebih merasa bebas. Jauh
127
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sebelum kasus ini, yaitu pada tahun 2006, secara resmi
The

Yogyakarta

Principles telah dideklarasikan di

Yogyakarta oleh sebagian tokoh-tokoh HAM dunia.
Bahwa deklarasi tersebut berisi mengakhiri diskriminasi
terhadap LGBT atas dasar prinsip gender dan,orientasi
seksual.84
Keputusan

ini

akan

berpotensi

terhadap

bangkitnya kelompok LGBT, dan menumbuhkan gerakan
serta ideologi anti moral dan agama sehingga membuat
masyarakat semakin menjauh dari identitas nasional yang
saleh, manusiawi dan beradab. Perjuangan ketahanan
keluarga Indonesia yang beradab akan menghadapi
tantangan yang sangat sulit dengan putusan uji materiiliini.
75
Jadi, kita wajib untuk selalu meningkatkan kesadaran dan
memperkuat kontrolssosial untuk mencegah potensi yang
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Adian Husaeni, “LGBT di Indonesia“ (Jakatra: Insists),
http://perpustakaan.islamic-center.or.id/lgbt-di-indonesia-perkembangandan-solusinya, diakses di internet pada tanggal 4 agustus 2018.
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diakibatkan dari keputusan ini. Sebab perilaku kesusilaan
menyimpang mungkin sudah dilakukan secara samar atau
terbuka

mengatasnamakan

hak

asasi

manusia

dannkebebasan.
Di Indonesia, sudah terbentuk komunitas yang
menampung kepentingan kaum gay sejak tahun 1982.
Komunitas serupa seperti kaum lesbian dan transgender
mulai bermunculan dan pada tahun 1980-an dan 1990-an.
Saat ini terdapat beberapa perkumpulan LGBT di
Indonesia

yang

masih

aktif

menjalankan

berbagai

kegiatan, seperti GayaaNusantara, ArussPelangi dan
ArdhanaryyInstitute. Oleh karenanya di setiap daerah di
Indonesia, kegiatan berbagai perkumpulan dan komunitas
LBGT mendapat sorotan dari masyarakat, terutama dari
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mereka yang menentang kegiatan tersebut, mulai dari
akademisi, pakar hingga pemuka agama.85
Mengenai homoseksual, ada pro dan kontra
dalam memandang homoseksual. Beberapa melihatnya
sebagai pilihan untuk hak hidup. Namun ada juga yang
melihatnya sebagai perilaku menyimpang dan tidak
bermoral. Sikap negatif terhadap kaum homoseksual ini
menciptakan aturan yang dapat menghukum

kaum

homoseksual. Prasangka dan diskriminasi terhadap kaum
homoseksual ini semakin meluas. Sebuah survei di
Amerika Serikat oleh Levitt dan Klasen (dikutip dalam
Sarwono dan Meinarno, 2009) menunjukkan bahwa
mayoritas orang percaya bahwa homoseksualitas adalah
penyakit dan perlu dilarang secara hukum. Bahkan dalam
penelitian Henry (dikutip dalam Sarwono dan Meinarno,
85

Wawan Setiawan,dkk, Peran pancasila pada era
globalisasi” kajian terhadap pancasila dan fenomena lgbt
(lesbian,gay,bisexual,transgender) di Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial
Budaya, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017.
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2009) ditemukan bahwa hanya 39% orang yang ingin
berobat ke dokter adalah homoseksual.
Islam melihat bahwa LGBT adalah perilaku
yang benar-benar dilarang karena melanggar fitrah-fitrah
asalomanusia. Bahwa perbuatan ini adalah dosa besar
bahkan lebih besar daripada perilaku perzinaan yang telah
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Bahaya tindakan
LGBT bukanlah tanpa sebab, bahwa perilaku seperti ini
selain melanggar hukum Islam juga menolak fitrah sebagai
manusia. Begitu pula akan berdampak sangat buruk bagi
kehidupan di masa depan jika laki-laki berpenampilan dan
menyerupai perempuan. Sedangkan mereka yang memiliki
orientasi seksual sesame jenis (lesbian dan gay) sudah
menyalahi salah satu tujuan perkawinan itu sendiri yaitu
menghasilkan keturunan.
Jumlah kelompok LGBT di Indonesia tidak
memiliki angka pasti. Pasalnya, masih banyak di antara
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mereka yang enggan menyatakan identitas dan orientasi
seksualnya karena dominasi budaya dan agama yang kuat.
Apalagi Indonesia belum atau belum mengakui keberadaan
LGBT sebagai kelompok sosial. Kata Tom Boellstorff
dalam bukunya The Gay Archipelago (2005), “Orang gay
dan lesbi ada dimana-mana di Indonesia, dari Sabang
sampai Merauke, tapi lebih tersembunyi. Hingga saat ini,
banyak yang merasa harus ditutup.86 Tetapi “gay”,
“lesbian”, “bisexual” maupun “transgender” bukanlah
sebuah keadaan, bukan juga identitas, melainkan sebuah
perbuatan atau perilaku sosial. Jadi “LGBT” itu menurut
penulis tidak menjelaskan identitas, melainkan sebuah
perilaku.
Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa
memperhatikan orientasi seksual dan gender serta identitas

86

Dwi Novi Ariyanti, Fenomena globalisasi terhadap
perkembangan gerakan lgbt di Indonesia, Jurnal JOM FISIP Vol. 5 No. 1 –
(April 2018).
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gender individu bukanlah perkara mudah. Namun,
lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), HAM dan aktivis
LGBT secara konsisten memperjuangkan pengakuan dan
hak LGBT, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Upaya mereka telah menghasilkan perkembangan baru
tentang masalah LGBT di Indonesia. Reformasi politik dan
demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa isu
LGBT

menjadi

sorotan,

yang

mengarah

pada

perkembangan di dalam organisasi LGBT.

2.

Kohabitasi (Kumpul Kebo) dan Potensi Kekerasan
Pada Perempuan
Dalam hukum positif Indonesia tidak ada aturan

yang pasti tentang kohabitasi, dalam pasal 284 ayat (1)
KUHP hanya tertera aturan tentang perzinaan. Dan
berdasarkan bunyi pasal tersebut pasal 284 ayat (1) KUHP
belum bisa menjerat mereka yang melakukan kohabitasi
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apabila mereka belum terikat dalam perkawinan yang sah.
Atas dasar inilah yang menjadi pembuka bagi mereka
untuk melakukan tindakan kohabitasi tanpa adanya rasa
khawatir terkena sanksi pidana akibat kekosongan hukum
tersebut, menyulitkan aparat hukum untuk menindak orang
yang melakukan tindakan kohabitasi.
Data pasti jumlah pelaku kohabitasi di Indonesia
belum dapat dipastikan, namun efek sosial dari perilaku
kohabitasi jelas ada. Pendapat mengenai kriminalisasi
masalah sosial ini terbagi menjadi dua terkait pendapat pro
dan kontra. Mereka yang berpendapat kontra mengatakan
bahwa aturan tentang kohabitasi ini tidak bisa dimasukkan
dalam undang-undang karena ranah kohabitasi adalah
hanya mencakup urusan pribadi dan hak asasi manusia
sedangkan negara Indonesia bukanlah negara Islam.
Mereka yang mendukung kohabitasi untuk diatur dalam
undang-undang berpendapat bahwa pasal kohabitasi ini
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sangat tepat jika bisa diterapkan di Indonesia saat ini,
dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang
menjunjung budaya dan moral. Masalah tersebut harus
mendapat perhatian lebih dari negara, agar tidak
merobohkan tatanan sosial, moral dan norma-norma
agama yang dianut di negera Indonesia. Teori kriminalisasi
menyatakan

bahwa

dasar

pembenaran

untuk

mengkriminalisasi atas suatu perilaku dari sudut pandang
moral adalah disebabkan perilaku tersebut tidak bermoral,
dengan kata lain perilaku tersebut sudah bertentangan
dengan

nilai-nilai

moral

dan

prinsip

yang

sudah

berkembang dalam masyarakat. Pernyataan John Stuart
Mill dalam teori individualistik liberal, menegaskan;
Kekuasaan negara dibatasi oleh kebebasan warga negara.
Negara hanya dapat mengintervensi kehidupan pribadi
warga negara jika warga negara merugikan kepentingan
orang lain, artinya orang yang dirugikan dalam perilaku
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kohabitasi adalah orang tua dari salah satu pelaku
kohabitasi. Jadi kebebasan individu tidak boleh dibatasi
oleh Negara selama individu yang bersangkutan tidak
merugikan individu lain.
Agama dan Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
Secara fundamental, menempati posisi paling dominan
dalam sistem hukum di Indonesia. Ketuhanan yang Maha
Esa adalah sila yang pertama dan paling utama yang
merupakan sila pemersatu dan menerangi empat sila
lainnya dalam Pancasila. Oleh karena,itu, dalam ranah
pemikiran hukum di Indonesia, di mana Pancasila
dipandang sebagai;sumber dari segala sumber hukum,
agama dan asas Ketuhanan yang Maha Esa juga
merupakan asas yang pertama dan utama, serta berfungsi
untuk memberikan arah,orientasi nilai kepada sistem
hukumm yang sedang dan akan dibangun,di Indonesia.
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Penetapan kebijakan hukum yang terbuka
tentang

tindak

menimbulkan
terhadap

pidana

dan

perzinaan

memperpanjang

perempuan.

Bentuk

juga

berpotensi

kasus

kekerasan

kekerasannya

sangat

beragam, bisa dalam bentuk verbal maupun non verbal.
Misalnya seorang laki-laki yang pernah berhubungan seks
dengan perempuan yang belum menikah dan sukarela,
tetapi sebelumnya diyakinkan oleh janji untuk menikah
tetapi

kemudian

laki-laki

tersebut

menyangkalnya,

menurut penulis perbuatan tersebut merupakan bentuk
pelecehan seksual terhadap perempuan. dalam arti
meremehkan dan merendahkan wanita. Namun hal
tersebut bukanlah perbuatan yang dilarang dalam KUHP,
karena

bukan

pemerkosaan

perzinaan
(Pasal

285),

(Pasal

284),

walaupun

dan

bukan

dalam

kasus

kehamilan, tidak tertutup kemungkinan sang pria memaksa
pasangannya untuk melakukan hubungan seksual. aborsi.
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Nilai apa yang sebaiknya dijadikan pedoman menentukan
batas laki-laki dan wanita boleh membuka tubuhnya atau
bersentuhan

kulitnya?

Dewasa

ini

banyak

orang

menyangka bahwa hak asasi bisa menjawab segalagalanya. Hak asasi dan kebebasan. Burung-burung punya
hak asasi dan kebebasan untuk terbang tinggi sampai ke
matahri, mereka akan sirna terbakar. Burung tak akan
melakukan hal yang demikian karena burung patuh dalam
tradisi Allah. Tapi banyak manusia yang lebih ceroboh
dibanding burung. Maka pedoman satu-satunya yang tegas
soal

itu

adalah

agama.

Budaya

manusia

tinggal

menerjemahkannya. Dalam agama Islam memandang aurat
seseorang yang bukan muhrim saja sudah termasuk
perbuatan maksiat, bisa saja hal itu juga tergolong
perbuatan kriminal. Sebab dalam nilai adat budaya
manusia secara jangka panjang hal ini sungguh bersifat
destruktif. Itu bukan hanya sekedar urusan pribadi, lebih
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dari sekedar dimensi hak asasi manusia dan kebebasan, itu
adalah persoalan konsep, batas, dan strategi kebudayaan
umat manusia.

B. Maqāṣid Sharī’ah Sebagai Kompas Moral Perlawanan
Terhadap LGBT dan Kohabitasi
1. Perlindungan Akal, Moral dan Harta dari Kasus
LGBT
Mengenai

Hifz}

al-Aql/Perlindungan

Akal,

perilaku seks yang menyimpang bisa menyebabkan efek
ketagihan secara bersamaan bisa mengganggu fungsi dari
otak. Efek lain yang timbul dari perilaku seks menyimpang
bakal merusak moral bangsa dan generasi muda. Seperti
halnya perilaku homoseksual, termasuk perbuatan yang
sangat berbahaya terhadap kelangsungan populasi umat
manusia, dan juga termasuk salah satu perilaku yang
melampaui batas.
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Tidak ada dampak positif dari perilaku LGBT
bagi umat manusia, masyarakat maupun pelaku itu sendiri
(meskipun dengan perilaku tersebut pelaku mendapatkan
kepuasan nafsu mereka) malah sebaliknya banyak dampak
negatif yang ditimbulkan dari perilaku LGBT ini, seperti
tatanan nilai dan norma yang sudah hidup sehat dalam
masyarakat menjadi rusak, muncul dan merebaknya
berbagai penyakit kelamin yang menular dan mematikan,
dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan punahnya
umat manusia dikarenakan tidak bisa melanjutkan atau
memiliki keturunan.
Kontekstualisasi maqa>sid shari>’ah mengenai
larangan perilaku zina baik yang dilakukan antara lawan
jenis maupun sesama jenis (homoseksual) adalah bertujuan
agar akal dan akhlak tetap terlindungi (hifz} al-‘Aql), dalam
pembahasan

sebelumnya

termasuk

juga

melindungi

martabat atau kehormatan (hifd} al –‘irdh) bagian dari
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maqa>sid shari>’ah selain dari lima maqa>sid yang diketahui.
Adalah sebuah keniscayaan dalam agama Islam untuk
melindungi kehormatan diri sendiri dan orang lain, serta
menghindari semua tindakan keji dan melanggar layaknya
tindakan homoseksual. Tujuan penekanan pada hukum
asalnya homoseksual, yaitu dari dasar-dasar kemaslahatan
yang

hendak

dicapai

oleh

semua

pihak,

bahkan

kemaslahatan untuk pelakunya sendiri. Karena dari setiap
perbuatan

yang

pertanggungjawaban

sudah
tersendiri

dilakukan
kelak,

aka

nada

namun

ketika

hukuman atas seseorang sudah ditegakkan di dunia,
disertai dengan kesungguhan dalam bertaubat maka atas
izin Allah SWT. akan menghapus dosa.
Dalam bukunya al-Muwa>faqa>t Imam Syathibi
menyatakan bahwa sebenarnya dasar maqa>sid shari>’ah
adalah untuk kemaslahatan bagi seluruh umat-manusia, dimana adanya taklif (perintah dan larangan) pada dasarnya
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untuk menghindari semua mafsadah (hal yang merusak),
guna memperoleh maslahat (kemanfaatan), ataupun untuk
memperoleh keduanya. Dijelaskan juga oleh Ibn alQayyim dalam bukunya yang berjudul I'lam al-Muwaqqi'
bahwa sesungguhnya hukum Islam berasas pada prinsip
atas hikmah dan demi kebaikan seluruh umat manusia,
untuk di dunia maupun di akhirat. Syariat sepenuhnya
adalah tentang kasih saying, keadilan, kebajikan, dan
kebijaksanaan.87
Beberapa hikmah-hikmah dari larangan LGBT
adalah, pertama, menjaga keberlangsungan generasi
penerus. Pasalnya, keberadaan kaum gay dan lesbian
adalah cikal bakal ancaman keberlangsungan populasi
manusia di masa depan. Kedua, untuk memelihara kodrat
manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan untuk
87

Ibn al- Qayyim Al-Jauziyah, I‟lam Al-Muwaqi‟in „An
Rabbail „Alamin, (Cairo: Daar AFikr, 1982), 1. Lihat juga: Abd.Somad.
Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia). (
Jakarta: Kencana, 2017) 88.
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berpasangan, yaitu antara pria dan wanita, bukan antara
jenis yang sama. Dan fitrah ini disalurkan dalam sebuah
hubungan sakral yang diwahyukan melalui sebuah
perkawinan. Ketiga Untuk mencegah timbulnya penyakit
yang mematikan seperti AIDS, sifilis dan penyakit sejenis
lainnya.

Keempat,

untuk

menjaga

martabat

dan

kehormatan seseorang, khususnya bagi kaum muslimin,
baik sebagai pria sejati maupun sebagai wanita sejati.
Terkait perlindungan harta benda, berapa yang
harus dibayar pemerintah untuk pengadaan obat maupun
tenaga guna menyembuhkan penyakit berbahaya yang
disebabkan hubungan seks menyimpang tersebut,(baik itu
bergonta-ganti-pasangan

atau

sesama

jenis.)Penyakit

tersebut tidak hanya akan menyerang mereka yang
berkeluarga. Bisa disimpulkan bahwa biaya yang akan
dikeluarkan oleh negara akan bertambah karena untuk
menyediakan biaya kesehatan para penderita penyakit
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sebab perzinaan. Padahal yang mereka lakukan adalah
suatu perilaku yang menurut nilai agama, adat istiadat, dan
kesusilaan adalah suatu yang berdosa dan haram
hukumnya.

2. Maqāṣid Dalam Pengharaman Kohabitasi
Mengenai perlindungan jiwa, banyak kekejaman
bahkan pembunuhan terjadi mulai dari perzinaan, baik
yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun
yang belum menikah. Syariat berorientasi pada tujuan
utama pemenuhan kemaslahatan setiap manusia yaitu
terdiri dari jenjang d}aruriyyah, h}ajiyyah dan tah}siniyyah.
Yaitu

mewujudkan

kemaslahatan

manusia

dalam

kehidupan ini, dengan membawa manfaat bagi mereka dan
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menghindari kerugian bagi mereka, salah satunya adalah
tindak kejahatan.88
Perilaku kohabitasi tersebut telah menimbulkan
keresahan di kehidupan masyarakat karena dianggap
sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma-norma
yang ada di masyarakat. Sehingga kohabitasi dianggap
salah satu kejahatan, karena kohabitasi dianggap dapat
menimbulkan kejahatan baru atau lebih lanjut (faktor
kriminogenik) seperti aborsi, pembunuhan bayi yang tidak
diinginkan atau pembuangan bayi sebagai akibat dari
tindakan kohabitasi.
Di dalam hukum pidana Islam terdapat tiga
jarimah89, yaitu jari>mah hudu>d, Jari>mah Qis}a>s dan Jari>mah

ta'z}ir. jari>mah hudu>d adalah jarimah yang diancam dengan

88

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina
Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), 311.
89

Jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan
agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi
maupun ukhrawi.
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azab yang akan dimilikinya, artinya hukuman yang
ditentukan oleh syara 'dan merupakan hak Allah (hak
masyarakat). Dalam pandangan Islam, zina adalah tindak
pidana (jari>mah) yang dikategorikan sebagai hukuman

hudud, yaitu hukuman atas perbuatan asusila yang
merupakan hak Allah SWT.
Hukuman dijatuhkan kepada pelanggar syara
'dengan maksud agar seseorang tidak mudah berbuat jari>

mah. Harapan pelaksanaan ancaman dan hukuman bagi
para pelaku Jarimah adalah terwujudnya kemaslahatan
rakyat. Abdul Waha>b Khalaf berpendapat bahwa tujuan
universal diajar oleh hukum adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hukum Islam
ditegaskan untuk melindungi agama, keturunan, jiwa,
pikiran, dan harta benda. Hukuman ini kemudian akan
mengarah pada pencapaian tujuan hukum Islam atau

maqa>sid shari>’ah.
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Ketentuan mengenai kohabitasi adalah adanya

maqa>sid shari>’ah dengan berbagai cara, menjaga keturunan
(Hifz} al-Nasl), menjaga kehormatan (Hifz} al-‘Ird),
perlindungan harta benda hingga perlindungan kehidupan.
Pembaharuan kejahatan kohabitasi yang pada hakikatnya
merupakan upaya untuk menjaga ketertiban umum, agar
moralitas yang ada di masyarakat tidak terusik dan
terganggu. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat
pemecahan masalah untuk suatu masalah, apakah lebih
efektif, efisien, dan lebih bermanfaat bagi umat dan
kemanusiaan.
Ada ratusan bahkan mungkin ribuan perempuan
muda di kota-kota besar yang bersedia menyodorkan tubuh
indahnya sebagai “mata uang” untuk membeli sesuatu
yang

mereka

sangka

adalah

“karier”nya.

Dan

kemungkinan dalam dunia bisnis tertentu wanita adalah
sebagai kartu as demi memuluskan sebuah negoisasi.
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Dalam keseharian pun para perempuan sudah dibiasakan
dengan berpakaian yang sama sekali justru menonjolkan
bentuk tubuh mereka. Lalu bagaimana dengan atmosfer
kebudayaan di hari depan mereka? Mungkin karena hal
seperti itu Allah tidak berfirman “Jangan berzina…”
melainkan memilih berkata “Jangan dekati zina…”.
Artinya jangan menuruti segala tindak tanduk budaya yang
berorientasi menuju kemungkinan perzinaan. Segala pola
budaya

yang

merangsang

perilaku

untuk

menuju

kemungkinan zina dilarang oleh Allah. Larangan itu
bukanlah untuk Allah melainkan untuk manusia itu sendiri.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan

uraian

dari

bab-bab

sebelumnya

mengenai analisis maqa>sid shari>’ah terhadap putusan open
legal policy dalam ketentuan tindak pidana zina (studi putusan
mahkamah

konstitusi

nomor

46/puu-xiv/2016),

maka

kesimpulan dari penelitian ini yaitu:
1. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil hakim MK sedikit
setuju

dengan

menyatakan

pernyataan

bahwa

para

perilaku

pemohon
perzinaan

yang
bebas,

perkosaan, dan amoralitas seksual telah menjadi
ancaman serius bagi konsep dan institusi keluarga serta
institusi perkawinan, mengancam ketahanan keluarga
yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan
nasional. Namun, Mahkamah Konstitusi memandang
149
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permohonan uji materi Pasal 284 KUHP dalam
perspektif yang berbeda. Sebelumnya, perspektif yang
digunakan oleh pelamar adalah perspektif sosiologis
dan

religius.

sebenarnya

Padahal,

melihatnya

Mahkamah
dari

sudut

Konstitusi
pandang

kewenangan pembuatan norma hukum. Mahkamah
Konstitusi menyadari tidak memiliki kewenangan
untuk mengubah isi pasal apalagi membuat norma
hukum baru. Hal ini dikarenakan tugas pokok
pembentukan norma hukum di Indonesia berada di
wilayah Badan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sedangkan
Mahkamah Konstitusi hanya bertugas memeriksa
pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar. Apabila suatu pasal
dalam undang-undang dimohonkan dan diuji, maka
Mahkamah Konstitusi memandangnya bertentangan
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dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat
menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, daripada
membuat undang-undang baru atau mengubah suatu
bahan hukum.
2. Kontekstualisasi konsep maqa>sid shari>’ah Jaseer Auda
terhadap argumentasi pertimbangan hakim MK dalam
ketahanan

keluarga

sebenarnya

sudah

cukup

terwakilkan. Bahwa argumentasi pertimbangan hakim
mengamini adanya akibat yang akan ditimbulkan dari
permohonan pemohon berkemungkinan besar merusak
tatanan keluarga dalam masyarakat. Namun para
hakim

cenderung

memilih

penyebab

kerusakan

tersebut lebih disebabkan oleh adanya kekosongan
undang-undang, yang mana wewenang untuk mengisi
undang-undang tersebut hanya bisa dilakukan oleh
Badan Legislasi Indonesia yaitu DPR RI. Konsep

maqa>s}id adalah salah satu keniscayaan yang menjadi
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tujuan hukum Islam. Dalam konsep interrelated
hierarchy

Jazeer

perlindungan
dikembangkan

nasab

Auda,
yg

menjadi

yang
bersifat

maqas}id

mana

konsep

individualistik
yang

mampu

mencakup dimensi publik yaitu perlindungan keluarga
dan tatanan masyarakat. Hal itu menjadi tolak ukur
bahwa perbuatan zina tidak hanya akan merusak nasab
keturunan melainkan akan sangat mempengaruhi
keutuhan dalam keluarga itu sendiri.
3. LGBT merupakan implikasi paling berbahaya dalam
putusan open legal policy tersebut. Sebuah perbuatan
penyimpangan seksual keji dan melampaui batas,
Islam melarang perbuatan tersebut dengan keras bukan
tanpa alasan namun demi kemaslahatan umat manusia
itu sendiri. Selain kemudharatan berupa penyakit yang
ditimbulkan perbuatan tersebut, terancamnya nasab
(hifdz al-nasab) yang dijaga oleh Islam itu sendiri dan
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ternodainya kehormatan yang bertentangan dengan
ajaran Islam agar menjaga kehormatan diri dan orang
lain (hifdz al-‘irdh). Oleh karena itu, dalam bingkai
maqashidu syariat untuk kemaslahatan umat manusia
saat ini dan yang akan datang fitrah manusia yang
berpasang-pasangan yang dihalalkan dalam pernikahan
yang dibenarkan oleh syariat harus tetap dijaga untuk
kemaslahatan semua pihak.
4. Ketentuan mengenai kohabitasi adalah adanya maqa>sid

shari>’ah dengan berbagai cara, menjaga keturunan
(Hifz} al-Nasl), menjaga kehormatan (Hifz} al-‘Ird),
perlindungan

harta

benda

hingga

perlindungan

kehidupan. Pembaharuan kejahatan kohabitasi yang
pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjaga
ketertiban umum, agar moralitas yang ada di
masyarakat tidak terusik dan terganggu. Dengan kata
lain, sejauh mana tingkat pemecahan masalah untuk
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suatu masalah, apakah lebih efektif, efisien, dan lebih
bermanfaat bagi umat dan kemanusiaan. Upaya yang
realistis pencegahan kohabitasi dan potensi kekerasan
pada perempuan yaitu melalui pendekatan sistem

maqa>s{id kontemporer mencakup hal berikut, yaitu
dengan membatasi sarana-sarana yang dikhawatirkan
bakal

menyebabkan

kemudahan

dalam

perilaku

kohabitasi.

B. SARAN
Seiring dengan selesainya penelitian ini ada beberapa
saran dan rekomendasi yang perlu diutarakan: dengan semakin
bebasnya

atmosfer

menghilangkan

kebudayaan

norma-norma

modern
sosial,

yang

agama

hampir
maupun

kesusilaan, maka upaya-upaya untuk mereduksi hal tersebut
mungkin sangat diperlukan di zaman serba canggih seperti saat
ini. Karena mau bagaimanapun sebuah gerakan itu berawal dari
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ide-ide dan gagasan. Penelitian-penelitian yang bersifat pustaka
maupun lapangan dalam konteks tema hukum islam dan
perundang-undangan di indonesia merupakan sumbangsih bagi
generasi masa depan.
Teori dan wacana maqa>sid shari>’ah masih menjadi
lahan yang luas untuk ditanami. Terkhusus dalam wacana
perkembangan hukum di indonesia. Pada umumnya orang yang
membutuhkan hukum, adalah orang jika insan-nya, khair-nya,
dan nurani keadilan-nya belum hidup, maka hukum perlu
diwajibkan. Maka diperlukan para penegak-penegak hukum
sungguhan yang memang ingin menggunakan hukum sebagai
salah satu perangkat ketertiban hidup. Disini, hukum berposisi
pada interval yang paling rendah. Karena hukum tidak terlalu
penting bagi orang yang sudah matang moral dan nuraninya.
Hukum sangat diperlukan di Indonesia karena degradasi moral,
budaya, dan intelektual yang sangat luar biasa maka hukum
harus sangat tegak.
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Penelitian ini sudah tentu masih banyak menyisakan
kekurangan, karenanya kritik-kritik yang bersifat konstruktif
sangat dinantikan oleh penulis.
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