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 هداءاإل

 أهدي هذا التحقيق :

 

 العزيزين.إلى والدّي المحبوبين الشريفين 

 إلى زوجتي وأوالدي.

 وإلى إخواني وأخواتي األعزاء.

 وإلى من أحّبني وأحببُته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.

 الّلهم اهدنا إلى معرفة أنفسنا كي نتعرف إليك .

 واهدنا إلى تنزيل وحيك كي نعرف واجبتنا تجاهك.
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 الشكر والتدير

عطانا نعمة اإليمان واإلسالم، الذي أنقذنا  برحمته ولطفه من الحمد لله الذي أ
الظلمات والمغرم والعقاب  في دار المقام، والّصالة والّسالم على سّيد الهدى والمتقين، 
سّيد األنبياء والمرسلين وإمام المجتهدين األولين واآلخرين، الذي ترجى شفاعته في كل 

ترك له عليه وآله وصحبه أجمعين، الّلهم ارحمنا بوقت وحين، سّيدنا رسول الله صّلى ال
المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما اليعنينا، وارزْقنا حسن الّنظر  فيما 

 يرضيك عّنا.

 أما بعد:

 أقّدم شكري بعد الله جّل جالله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

فظه الله حجامعة المحمدية سوراكرتا، بروفيسور بامباع سومارجوكو  أّواًل: إلى رئيس
 . وأطال الله عمره

 عمره. حفظه الله وأطال الله سودارنو سبرونالدكتور  انًيا: إلى عميد كلية الشريعة،ث

ن دين الله عيم، األستاذ الدكتور  ه الرسالة: إلى من له فضل ودور كبير في هذثالثًا
 عمره ونفعنا بعلومه وأعاد علينا من بركاته.، أطال الله بصري

لينا ، أطال الله عمره ونفعنا بعلومه وأعاد عالدكتور مطائفينرابعا:إلى األستاذ المشرف 
 من بركاته آمين.

 .محمدية سوراكرتاالخامسا: إلى جميع األساتذة األعزاء بجامعة 

 .ه الرسالةفي إنجاز هذسادسا: إلى جميع اإلخوان الذين ساهموا وساعدوا 
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Abstrak 

Berkembangnya bentuk interaksi antar manusia dan pesatnya arus informasi 

dengan seluruh muatan positif dan negatifnya telah memberikan dampak pada 

tatanan hidup setiap individu dan masyarakat. Di antara mereka ada yang 

menyikapi hal ini dengan penuh kehati-hatian dan menjadikan agama sebagai 

pembimbing dan pedoman. Namun tidak sedikit juga yang tersesat dan melampaui 

batas khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan moralitas seksual. Dalam 

hal ini agama sebagai pedoman hidup telah menempatkan seksualitas sebagai 

salah satu pilar yang menentukan baik buruknya kehidupan sosial dan telah 

mengaturnya dalam rumusan pernikahan. Pada sisi lain agama juga memberikan 

perhatian khusus pada seluruh bentuk disorientasi seksual yang menyelisihi garis 

besar pernikahan yang telah diatur di dalamnya. Dari sekian hubungan yang 

mendapatkan perhatian khsusus tersebut adalah homoseks, lesbi, zoophilia, dan 

transgender. Kaitannya dengan hal ini, hukum positif di Indonesia telah 

menempatkan perhatian yang khusus, karena adanya visi dan misi dalam 

membentuk masyarakat yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Hanya ada 

beberapa perbedaan yang mendasar antara apa yang telah dimuat oleh hukum 

Islam dengan apa yang menjadi ketentuan dalam KUHP. Seluruh Imam empat 

madzhab yang dikenal luas dikalangan ummat Islam bersepakat tentang 

keharaman homoseks, lesbi, zoophilia dan transgender. Walaupun mereka 

berbeda dalam mengklasifikasi bentuk hukuman apa yang tepat untuk setiap 

perbuatan pidana tersebut. Ada yang menentukan hukuman mati, ada yang 

menyamakannya dengan hukuman zina dan ada pula yang menjatuhkan hukuman 

ta'zir yang dikembalikan kebijakan penentuannya pada hakim. Sementara KUHP 

memasukkan homoseks dan lesbi sebagai pidana aduan, pada pasal-pasal 

pencabulan dalam bab asusila yang memfokuskan hanya pada sisi korban di 

bawah usia dewasa. Sehingga terdapat kekosongan hukum ketika pelaku dan 

korban adalah orang dewasa. Adapun tentang zoophile maka termuat pada pasal 

penganiayaan hewan. Sementara pada masalah transgender, KUHP belum 

mengklasifikasikannya sebagaimana pidana delik perzinaan, pemerkosaan atapun 

pecabulan.  

Kata kunci : disorientasi seksual, asusila, pencabulan. 
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 ملخص البحث

المعلومات واألخبار وبما تطورت معاملة الناس بكل اتجاهه وما فاض من 
فيهما من اإلسجابيات والسلبيات قد تؤثر كيان المجتمع وسلوكيات البشر. منهم من 

ضال و  يتعامل مع هذه القضية بوعي وجعل الدين هًدى ومنهاجا للحياة. ومنهم شقي
قد و  تعلق بسلوكيات الجنس.حدود الله سيما كل ما ي عنعن اتجاه حياته ويتجاوز 

 وكان دقيقا في األمور .كل أمر الحياة، عبادة كانت أو األحوال الشخصية نظم اإلسالم
غيره في  ولإلسالم نظرية خاصة متميزة عنالمتعلقة بسلوكياة الجنس نظريا بل نطبيقاً. 

تنظيم شؤون الشذوذ الجنسي المخالفة عن مناهج النكاح الشرعي. ومن الشذوذ 
ويل ة الحنسية والسحاق وإتيان البهائم وتحالجنسي التي لها اهتمام عظيم منها المثلي

ما يخطط عها ولكن يختلف ابتدائيا اإلندونيسي ب القانون العقوباتالجنسي. واهتم 
 المذاهب األربعة ) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (أئمة بها الشريعة اإلسالمية. 

أجمعوا على حرمتها. وإن اختلفوا في جنس العقوبة  المتداولة المعروفة عند المسلمين
منهم من عين للمثلية الجنسية والسحاق الحد بالقتل، ومنهم من المنضبطة لكل منها. 

عينه بحد الزنا فيرجم إن كان محصنا والجلد مائة مرة إن كان غير محصن. ومنهم من 
وأما م. ى إتيان البهائوكذلك بالنسبة إلقال بالتعزير المفوض أمره إلى رأي الحاكم. 

اإلندونيسي، فقد أدخلهما في شكوى جنائية أي أنه ال تترتب عليهما  القانون العقوبات
وجود الشكوى من طرف معتدى عليه وكان لم يبلغ الرشد. ولذلك العقوبة إال بعد 

ي جرايمة إتيان البهائم فداخل فأفضى إلى خلو الحكم إذا كان المتعدى عليه بالغاً. وأما 
 اإلندونيسي التحويل الجنسي ومن ثم القانون العقوباتاضطهاد الحيوان. ولم ينظم 

 أدخله من الجرائم زنا كان أو اغتصابا أو هتك عرض.
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Abstract 

 

 The development of social interactions variety and the flow of 

information that brings positive and negative value, impact on social life and 

human behavior. Among them there is a wise attitude by always making religion 

as a guide and lifestyle, but some people lost his life orientation. Even penetrated 

the lifestyle associated with sexual behavior. Sexual behavior is one of the serious 

issues detil discussed in Islam. This is because the impact is very wide in various 

aspects of life. Islam considers that the biological need is the sunnah of life that 

every Muslim must live, in order to achieve the balance between the human side 

as a servant of Allah Ta'ala and as a keeper of the stability of social life of society. 

Sex disorientation is a threatening balance. That will affect the survival of human 

life in general or personal perpetrators. Among the disorientation is lesbi, gay, 

have sex with animals or known as zoofilia, also the trangender which is one of 

the identity of lesbian and gay. This study aims to examine whether the laws and 

sanctions of these sexual disorientations, presented comparatively between 

Islamic law and Indonesian criminal law. The results of this study concluded about 

the prohibition of lesbian, gay, zoophilia and trangender in Islamic law. While 

about the punishment, there are some differences between the 4 Imams. Some give 

death penalty. Some others conclude about the enactment of ta'zir where the judge 

is given a policy in determining the type of punishment. While in Indonesian, this 

is contained in the chapter asusila. Which concludes that lesbian, gay, zoofilia is 

something that gets a criminal penalty and is binding only on an adult perpetrator 

with as a victim is an immature child. As for if the perpetrator and the victim is 

mature, then not touched with criminal trap. And the trangender has not regulated 

it specifically. 

 

Keyword : sexual disorientation, immoral, fornication. 
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