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ABSTRAK 

Kasus hubungan inses dengan anggota keluarga inti yang dibawa kejalur 

hukum merupakan fenomena gunung es. Banyak kasus inses yang tidak dibawa 

kejalur hukum dengan alasan untuk menutub aib keluarga. Sikap apatis yang 

demikian justru hanya akan menguntungkan dan memberi rasa aman terhadap 

pelaku. Padahal, pada dasarnya dalam hukum positif dan hukum Islam melarang 

adanya perilaku inses meskipun dalam hukum positif belum ada aturan yang 

secara khusus dan tegas mengatur delik ini. Dari uraian tersebut muncul pokok 

masalah yaitu bagaimana sanksi delik inses dalam hukum positif dan bagaimana 

sanksi delik inses dalam hukum positif ditinjau dari hukum pidana Islam dan 

maqasid asy-syarī’ah 

Penelitian ini adalah Penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan teori 

hukum pidana Islam dan Maqasid asy-syarī’ah, yakni mengacu kepada 

pernyataan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif berkenaan dengan 

sanksi delik inses 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi delik inses dalam hukum 

positif diantaranya adalah: sanksi pidana maksimal tujuh tahun penjara dalam 

Pasal 294 ayat (1) KUHP, pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 

3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit 

Rp.60.000.000,00 dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 dan ditambah sepertiga dari 

ancaman tersebut dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 dan ditambah sepertiga dari ancaman hukuman 

tersebut dala Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan sanksi pidana penjara 

maksilam 10 tahun dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1951 Ditinjau dari hukum pidana Islam bentuk sanksi delik inses dalam 

hukum positif termasuk dalam sanksi jarimah tazir dan sanksi delik inses dalam 

hukum pidana Islam berbeda dengan hukum positif yaitu sanksi sebagaimana 

yang dijatuhkan kepada pelaku zina: dera seratus kali bagi pelaku yang belum 

muhsan dan rajam bagi yang muhsan. Atau pendapat lain mengatakan sanksi yang 

dibebanka adalah hukuman mati apapun kondisinya. Sedangkan ditinjau dari 

maqasid asy-syarī’ah sanksi inses dalam hukum positif sudah mengakomodir 

kepentingan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam 

Kata kunci: Sanksi Delik Inses
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VIII 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam 

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba>’ B be ب

 Ta>’ T te ت

 Sa>’ s| es (degan titik di atas) ث

 Ji>m J je ج

 Ha>’ h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha>’ Kh ka dan ha خ

 Da>l D de د
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 Za>l z| zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra>’ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sa>d s{ es (dengan titik di bawah) ص

 Da>d d{ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta>’ t{ te (dengan titik di bawah) ط

 Za>’ z{ zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa>’ F ef ف

 Qa>f Q qi ق

 Ka>f K ka ك

 La>m L el ل

 Mi>m M em م
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 Nu>n N en ن

 Wa>wu> W w و

 Ha>’ H ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya>’ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

ِّدَة ٌ  Ditulis Muta’addidah ُمتَعَد 

دَّة ٌ  Ditulis ‘iddah ع 

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كَمة ٌ  Ditulis Hikmah ح 

لَّة ٌ  Ditulis ‘illah ع 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafaz aslinya). 
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2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h 

 ’<Ditulis Kara>mah al-Auliya َكَراَمةٌُاألَول يَاء

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zaka>h al-Fit{ri َزَكاةٌالف طرٌ 

 

D. Vokal Pendek 

ٌََ  Ditulis a ٌََضَرب D{araba 

 ٌَ  Ditulis i ٌَم  Fahima فَه 

ٌَُ  Ditulis u ٌََكسُر Kasura 

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fathah+Alif 

ل يَّة  َجاه 

Ditulis 

Ditulis 

a> 

Ja>hiliyyah 

2 Fathah+ya’ mati Ditulis a> 
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 <Ditulis tansa تَنَسى

3 

Kasrah+ya’ mati 

يمٌ   َكر 

Ditulis 

Ditulis 

i> 

kari>m 

4 

Dammah+wawu mati 

 فُُروضٌ 

Ditulis 

Ditulis 

u> 

Furu>d{ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah+ya’ mati 

 بَينَكُم

Ditulis 

Ditulis 

ai 

bainakum 

2 

Fathah+wawu mati 

 قَول

Ditulis 

Ditulis 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis a’antum أَأَنتُم

 Ditulis la’in syakartum لَئ نٌَشَكرتُم

 

H. Kata Sandang Alif+Lam 
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1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 Ditulis al-Qur’a>n القُرآن

 Ditulis al-Qiya>s الق َياس

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya. 

 ’<Ditulis as-Sama الَسَماء

 Ditulis asy-Syams الَشمشٌُ

 

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

يٌالفُُروض  }Ditulis Z{awi> al-Furu>d ذَو 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أَهُلٌالسُنَّة

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi 

dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf 

kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD. 

Contohnya: 
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يٌَرَمَضانٌٌََشهرٌُ لٌٌَالَّذ  ٌلقُرآناٌف يهٌ ٌأُنز  Syahru Ramad{a>n al-laz|i> unzila fi>h al-

Qur’a>n 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan seksualitas sejauh dilakukan secara normal dalam arti 

dilakukan sesuai nilai agama, etika dan hukum yang berlaku sebenarnya tidak ada 

masalah. Seksualitas baru akan jadi masalah ketika sudah menyimpang dari kata 

“normal” tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan seksualitas adalah hubungan 

inses. Bagi mayoritas masyarakat Indonesia dengan latar belakang adat timur dan 

kental akan nilai religiusnya sudah tentu menganggap bahwa perilaku inses adalah 

tindakan amoral.  

Inses adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang 

bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama1. Sedangkan 

J. P. Chaplin mengartikan inses sebagai relasi-relasi seksual di antara orang-orang 

berbeda jenis kelamin yang berkaitan darah dekat sekali, lewat ikatan darah. 2 

karena faktor kekerabatan atau ikatan darah antara partner seks itulah perilaku 

inses dianggap tabu oleh masyarakat. Pengertian inses yang telah disebutkan 

belumlah baku, hal ini dikarenakan batasan inses berbeda-beda tergantung agama, 

hukum dan adat yang berlaku.  

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, DEPDIKBUD Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) 

hlm. 435 

2 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual (Bandung: Bandar Maju, 

2009), hlm. 255 
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Fokus dari pembahasan penelitian ini adalah hubungan inses dengan 

pengertian hubungan seksual atau hubungan badan layaknya suami isteri dengan 

anggota keluarga inti yang memiliki hubungan pertalian darah  dan atas dasar 

suka sama suka. Hubungan seksual yang dimaksud adalah hubungan yang sudah 

sampai ke taraf persetubuhan. Keluarga inti yang dimaksud adalah ayah, ibu dan 

anak, jadi hubungan inses yang mungkin terjadi hanya sebatas inses antara ayah 

dan anak perempuan, inses ibu dengan anak laki-laki atau inses antara saudara 

laki-laki dengan saudara perempuan. Sedangkan suka sama suka maksudnya 

adalah tanpa paksaan. 

Perilaku inses bukanlah hal yang baru, dunia sudah mengenal inses sejak 

zaman dahulu. Dalam sejarah Mesir Kuno praktek inses dilakukan dengan 

berbagai alasan salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas generasi 

penerusnya. Pasca invasi Alexander the Great, banyak bangsawan Mesir yang 

melakukan perkawinan dengan saudara sekandung dengan maksud mendapatkan 

keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan. Contoh terdokumentasi 

adalah pernikahan Ptolemeus II dengan saudara perempuannya, Elsione. Beberapa 

ahli berpendapat tindakan seperti ini juga bisa dilakukan oleh rakyat biasa. 

Toleransi semacam ini didasarkan Mitologi Mesir Kuno tentang perkawinan 

Dewa Osiris dengan saudaranya, Dewi Isis. Terdapat pula kisah dalam Mitologi 

Yunani Dewa Zeus menikahi Hera yang merupakan kakanya sendiri. Perilaku 

insest juga terjadi pada masyarakat tertentu di Indonesia. Misalnya perkawinan 

dengan saudara kandung yang dianggap wajar oleh suku Polahi di Sulawesi. 
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Dalam legenda Tangkuban perahu dimana Dayang Sumbi menjalin hubunga 

dengan anaknya yaitu Sangkuriang.3 

Hubungan inses dilarang bukan hanya karena melanggar etika sosial lebih 

dari itu inses dapat berakibat buruk secara medis bagi keturunannya. Anak hasil 

hubungan inses berpeluang lebih besar menderita penyakit genetik, cacat mental 

dan fisik. Contoh penyakit genetik yang mungkin terjadi seperti anemia sel sabit, 

radang paru dan pankreas dan phenylketonuria (PKU), suatu defisiensi enzim hati 

yang mengganggu metabolisme zat tertentu.4 Secara psikis, korban inses karena 

paksaan akan mengalami gangguan psikologi dan tekanan mental. Korban akan 

sulit menceritakan kejadian yang dialaminya karena pelakunya adalah orang 

terdekatnya, hal itu akan lebih buruk jika pelaku melakukan ancaman. 

Supratiknya membagi jenis-jenis hubungan inses berdasarkan penyebabnya 

menjadi lima, yaitu adalah5: 

1. Inses yang terjadi karena ketidak sengajaan, sebelumnya tidak ada niatan 

untuk melakukan hubungan inses namun karena ada faktor pendukung dan 

kesempatan, inses dapat terjadi. Misalnya kakak beradik yang tidur atu 

ranjang lambat laun bisa saja tergoda melakukan inses. 

                                                             
3  Dewi Masyitoh ,”Perilaku Incest : Tindakan Keriminal Dan Penyimpangan Perilaku”, 

Jurnal An-Nisa , vol 10 No. 1 (April 2017), hlm.28 

4 Marzuki Umar Sa’abah, Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat 

Islam (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 135 

5 A. Supratiknya, Mengenal Perilaku Abnormal (Yogyakarta: Kanesius, 1995), hlm. 101 
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2. Inses akibat psikopatologi berat, jenis ini bisa terjadi antara ayah yang 

alkoholik atau pesikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah 

karena lemahnya kontrol diri akibat alkohol atau psikopati pada sang ayah. 

3. Inses akibat pedofilia, seorang penderita pedofilia akan tertarik secar seksual 

kepada anak dibawah umur, termasuk anaknya sendiri. 

4. Inses akibat contoh buruk dari sang ayah, seorang anak yang sering kali 

melihat ayahnya melakukan perbuatan cabul pada kakak atau adik 

perempuannya besar kemungkinan meniru tindakan tersebut. 

5. Inses akibat hubungan perkawinan yang tidak harmoni, seorang suami yang 

terlalu memusuhi istri dan mendominasi dalam keluarga bisa terjebak dalam 

hubungan inses dengan anak perempuannya. 

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya seringkali menilai seks sebagai 

suatu hal yang tabu untuk dibincangkan ternyata tidak menjamin bebas dari 

penyimpangan seksual, tidak terkecuali inses. Faktanya, dewasa ini banyak kasus 

inses muncul kepermukaan dengan motif yang berbeda-beda. Beberapa contoh 

kasus yang menghebohkan adalah pernikahan kakah beradik di Bulukumba, 

Sulawesi Selatan. Pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah dan 2 anak laki-laki 

terhadap anak perempuan yang mengalami keterbelakangan mental di Kabupaten 
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Pringsewu, Lampung.6 Kemudian kasus yang paling baru, terkuaknya hubungan 

inses antara ibu dan dua anak laki-lakinya di daerah Sukabumi Jawabarat.7  

Hukum sebagai sosial kontrol diperlukan di tengah maraknya fenomena inses. 

Sayangnya, di Indonesia belum ada undang undang yang secara khusus dan tegas 

mengatur tentang inses. Oleh karena itu, apabila terjadi kasus inses dan diajukan 

ke Pengadilan Negeri maka, jaksa sebagai penuntut akan mencari peraturan 

alternatif misalnya menggunakan pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan yang 

mendekati fakta dan alat-alat bukti yang ada. 

Pasal yang mengatur delik inses dalam KUHP adalah Pasal 294 Ayat 1: 

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak 

angkatnya, anak yang di bawah pengawasan yang belum dewasa, atau dengan 

anak yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik 

atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, 

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. seperti yang dijelaskan 

di atas bahwa aturan tersebut masih sangat terbatas dan empit untuk menjerat 

pelaku inses. 

                                                             
6  “Kakak Buang Bayi Hasil Hubungan Sedarah dengan Adik, Ini 10 Kasus Inses yang 

Terjadi-di-Indonesia”,https://makassar.tribunnews.com/2020/02/19/kakak-buang-bayi-hasil-

hubungan-sedarah-dengan-adik-ini-10-kasus-inses-yang-terjadi-di-indonesia, akses 20 Februari 

2020 

7  “Syahdan Alamsyah, Kematian Bocah 5 Tahun Ungkap Skandal Inses Keluarga di 

Sukabumi”,https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4720801/kematian-bocah-5-tahun-ungkap-

skandal-inses-keluarga-di-sukabumi, akses 20 Februari 2020 

 

 

https://makassar.tribunnews.com/2020/02/19/kakak-buang-bayi-hasil-hubungan-sedarah-dengan-adik-ini-10-kasus-inses-yang-terjadi-di-indonesia?page=10
https://makassar.tribunnews.com/2020/02/19/kakak-buang-bayi-hasil-hubungan-sedarah-dengan-adik-ini-10-kasus-inses-yang-terjadi-di-indonesia?page=10
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4720801/kematian-bocah-5-tahun-ungkap-skandal-inses-keluarga-di-sukabumi
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4720801/kematian-bocah-5-tahun-ungkap-skandal-inses-keluarga-di-sukabumi
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Konsep larangan menikahi kerabat dekat juga dikenal dalam Islam. Firman 

Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 23: 

ٌَوبَنَ َهاتُكُْم ٌأُمَّ ٌَعلَْيكُْم َمْت ت يٌُحرِّ  ٌالَلَّ َهاتُكُُم ٌَوأُمَّ ٌاأْلُْخت  ٌَوبَنَاُت ٌاأْلَخ  ٌَوبَنَاُت ٌَوَخاََلتُكُْم اتُكُْم ٌَوَعمَّ ٌَوأََخَواتُكُْم اتُكُْم

ْنٌن سٌَ كُْمٌم  ت يٌف يٌُحُجور  َهاُتٌن َسائ كُْمٌَوَربَائ بُكُُمٌالَلَّ ٌَوأُمَّ َضاَعة  َنٌالرَّ ٌأَْرَضْعنَكُْمٌَوأََخَواتُكُْمٌم  ٌائ كُُمٌالَلَّ نَّ ت يٌدََخْلتُْمٌب ه 

ْنٌأَْصََلب كُْمٌَوأٌَ يَنٌم  ٌفَََلٌُجنَاَحٌَعلَْيكُْمٌَوَحََلئ ُلٌأَْبنَائ كُُمٌالَّذ  نَّ ٌَماٌفَإ ْنٌلَْمٌتَكُونُواٌدََخْلتُْمٌب ه  ٌإ َلَّ ْنٌتَْجَمعُواٌبَْيَنٌاأْلُْختَْين 

يًما ٌََكاَنٌَغفُوًراٌَرح  ٌَّللاَّ 8ٌقَدٌَْسلََفٌإ نَّ

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa tindakan inses 

adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial, agama, dan 

kesusilaan. Meskipun demikian, banyak praktek inses yang terjadi dalam 

masyarakat Indonesia belum tercover dalan peraturan yang khusus dan terperinci. 

Dalam penelitian ini akan membahas seputar bentuk sanksi-sanksi yang dapat 

dibebankan terhadap pelaku inses dalam hukum positif. Kemudian sanksi-sanksi 

tersebut akan dianalisis dari sudut pandang hukum pidana islam dan Maqasid asy-

syarī’ah. 

B. Pokok Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam penelitan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sanksi delik Inses dalam hukum positif  ? 

2. Bagaimana sanksi delik Inses dalam hukum positif ditinjau dari hukum 

pidana Islam dan Maqasid asy-syarī’ah ? 

                                                             
8 An-Nisa (4): 23 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi delik inses dalam 

hukum positif Indonesia  

b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi delik inses dalam 

hukum positif ditinjau dari hukum pidana Islam dan Maqasid 

asy-syarī’ah 

2. Kegunaan 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam 

bidang hukum positif dan hukum Islam tentang delik inses  

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan bagi para pembacanya khususnya tentang delik 

inses dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang telah dilakukan, 

didapatkan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang inses. Meskipun 

tema yang diangkat memiliki persamaan akan tetapi ada perbedaan antara 

penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian 

terdahulu yang mengankat tema inses: 
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 Karya tulis dengan judul Inses: Kekerasan Sesksual Dalam Rumah 

Tangga, ditulis oleh Tateki Yoga Tursilarini, dalam jurnal PKS Vol. 15 No. 2, 

di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

(B2P3KS) tahun 20169. Dalam karya tulis ini menyebutkan bahwa tindakan 

kekerasan inses merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, 

sehingga upaya penanganannya tidak hanya melibatkan korban dan pelaku 

saja melainkan semua unsur dalam masyaraka, kebijakan dan aturan hukum. 

Banyak kasus inses yang terjadi tetapi tidak ada penanganan karena keluarga 

dan masyarakat takut dan enggan untuk mlaporkan. Perbedaan antara karya 

tulis trsebut dengan penelitian ini pada sifat inses, dalam karya tulis di atas 

pembahasannya lebih ke arah penegakan kasus inses, sedangkan dalam 

penelitian ini akan lebih membahas regulasi inses dalam hukum Indonesia 

dan hukum Islam. 

Skripsi dengan judul Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam 

Kewarisan Islam, ditulis oleh Isyarotul Aula, di Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga tahun 2003. 10  Sesuai dengan judulnya, sekripsi tersebut 

membahas tentang keduduhan anak hasil inses dalam kewarisan Islam. 

Adapun kesimpulannya adalah anak hasil inses hanya memiliki hubungan 

nasab kepada ibunya, ini dikarenakan anak hasil inses lahir di luar pernikahan. 

Ketika anak tersebut hanya memiliki nasab dari ibu maka ia hanya memiliki 

                                                             
9 Tateki Yoga Tursilarini, “Inses: Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”, Jurnal PKS, 

Vol 15 No 2 (Juni 2016) 

10  Isyarotul Aula, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Kewarisan Islam”, 

Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2003) 
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hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak inses akan 

mendapatkan hubungan kewarisan dari ayahnya dan statusnya zawi al arham 

hanya jika kedudukan anak tersebut dipandang sebagai kakek, saudara seibu, 

atau keponakan dari ayahnya. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh 

Isyarotul Aula dengan penelitian kali ini adalah pada fokus objek kajiannya, 

dalam skripsi tersebut objek kajiannya adalah kedudukan anak hasil inses 

dalam kewarisan Islam, sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji 

eksistensi delik inses dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. 

Skripsi berjudul Pendampingan Hukum Terhadap Korban Incest Melalui 

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami, 

ditulis oleh Novia Ayu Afiana, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

tahun 2014. 11 Skripsi ini mengambil kesimpulan bahwa pendampingan 

korban inses di P2TPA Rekso Dyah Utami melalui jalur penal dan non-penal. 

Jalur penal dengan cara memberi layanan konsultasi hukum, pendampingan 

dan pembelaan hukum. Sedangkan non-penal dengan cara pelayanan 

pengaduan, kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. 

Ada beberapa perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan 

dilakuka. Pertama, jenis penelitian dalam skripsi tersebut adalah penelitian 

lapangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian 

pustaka. Kedua, objek kajian dari skripsi tersebut adalh korban inses dan cara 

                                                             
11  Novia Ayu Afiana, “Pendampingan Hukum Terhadap Korban Incest Melalui Pusat 

Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami’, Skripsi Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga (2014) 
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pendampingannya, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan objek 

kajiannya adalah delik inses dalam hukum Indonesia dan hukum Islam. 

Skripsi dengan judul Perbuatan Inses Dalam Hukum Pidana Indonesia 

Dan Pertanggungjawaban Pidananya, ditulis oleh Irma Yuliastuti, di 

universitas Airlangga tahun 2008. 12  Skripsi ini menjelaskan bahwa aturan 

yang relevan untuk menjerat perbuatan inses adalah KUHP pasal 294 ayat (1), 

dan 295 pasal (1) butir (1). UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga(UU PKDRT), dan UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan anak. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah pada ojek kajian, skripsi ini lebih spesifik 

membahas inses dalam hukum pidana Indonesia, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan objek kajiannya lebih luas yakni inses dalam hukum positif 

Indonesia dan hukum Islam yang kemudian akan membandingkan antara 

keduanya. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri 

dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yang berarti mengerti, 

paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab 

Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang 

                                                             
12  Irma Yuliastuti , “Perbuatan Inses Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan 

Pertanggungjawaban Pidananya”, Skripsi Universitas Airlangga (2008), Dalam 

http://repository.unair.ac.id/13994/, akses 7 Februari 2020 

http://repository.unair.ac.id/13994/
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diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-

hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. 

Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang 

yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana 

yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah 

untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, 

harta, atau lainnya.13 

Istilah lain dari jinayah  adalah  jarimah., menurut bahasa jarimah berasal 

dari kata جرم yang sinonimnya و قطع كسب  yang artinya berusaha dan bekerja. 

Hanya saja usaha yang dimaksud di sini adalah khusus usaha yang tidak baik atau 

usaha yang dibenci manusia. Dari pengertian tersebut dapat ditarik sebuah definisi 

yaang jelas bahwa yang dimaksud jarimah adalah: melakukan setiap perbuatan 

yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).14 

2. Maqasid asy-syarī’ah 

Secara bahasa Maqasid asy-syarī’ah berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan 

asy-syarī’ah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti kesengajaan 

atau tujuan, sedangkan syarī’ah secara bahasa artinya jalan menuju air, yang juga 

bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian maqasid asy-

syarī’ah secara etimologi adalah tujuan penetapan syarī’ah . Pengertian ini 

                                                             
13 13 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidan Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), hlm. 15 

 

14 Ahmad Wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 

hlm. 9 
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dilandasi asumsi bahwa penetapan syari’ah memiliki tujuan tertentu oleh 

pembuatnya (syari’). tujuan itu diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia 

sebagai sasaran syarī’ah.15 

Tujuan dari konsep maqasid asy-syarī’ah adalah untuk menjamin, memberi 

perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia pada umumnya, dan 

umat Islam pada khususnya. 16 Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila kelima 

unsur pokok dapat dipelihara dan dijaga. Kelima unsur pokok tersebut menurut 

Syaitibi adalah :17 

a.   Agama 

Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapat 

prioritas utama untuk dijaga kelestariannya. Menjaga kesucian dan 

kemurnian agama termasuk sikap yang terpuji. Caranya dengan 

menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, 

ibadah yang tulus, dan perilaku yang mulia. Dalam Islam, ibadah yang 

pokok dan harus dilaksanakan adalah rukun Islam.18 

b.   Jiwa  

Keselamatan jiwa juga merupakan suatu hal yang pokok, sehingga 

manusia menjaga kelangsungan hidupnya. Segala hal yang dianggap 

                                                             
15  Ali Sodikin dkk, Fiqih Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di 

Indonesia (Yogyaharta: FSH Uin Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 143 

16 Ibid, hlm. 149 

17 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syaitibi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada Press, 1996), hlm. 71 

18  Ali Sodikin, dkk, Fiqih Usul Fiqih: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di 

Indonesia, hlm. 149 
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sebagai sarana menyelamatkan jiwa adalah wajib. Misalnya makan dan 

minum untuk menjaga kehidupan, tidak boleh membunuh manusia dan 

sebagainya. Kewajiban memelihara jiwa ditujukan untuk menjaga 

eksistensi manusia dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian 

dalam masyarakat. Inilah tujuan yang dikehendaki syari’at Islam.19 

c.   Harta 

Harta dan kekayaan yang lain diperlukan manusia untuk menunjang 

kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban untuk selalu 

berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mencari harta. Dalam 

pencarian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik 

dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Maka manusia harus 

mencari harta dengan cara yang hak, dan menafkahkannya sesuai dengan 

jalan yang dibenarkan Tuhan. Dari sinilah muncul kewajiban mencari 

nafkah , kewajiban sedekah, yang bertujuan agar manusia dapat 

memperoleh harta secara hak. Larangan mencuri, korupsi perilaku boros 

dan perilaku lainnya yang diatur, karena perilaku tersebut dianggap dapat 

menghambat pemenuhan kebutuhan terhadap upaya pemeliharaan harta.20 

d. Keturunan 

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer 

manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia 

dimuka bumi. Maka pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan, 

                                                             
 19 Ibid, hlm. 150-151 

20 Ibid, hlm. 152 
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agar keturunan yang dihasilkan manusia nantinya dapat melanjutkan 

fungsi ke khalifahan. Disisi lain, sebagai mahluk yang mulia, 

pemeliharaan keturunan juga mensyaratkan perilaku-perilaku mulia yang 

harus dilaksanakan manusia. Oleh karena itu Islam mengatur pernikahan 

dengan berbagai persyaratan didalamnya. Islam melarang perzinaan 

karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah dapat 

dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan dan perzinaan itu 

dilarang dalam Islam.21 

e. Akal 

Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan 

akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. 

Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk, dapat berpikir tentang semesta di sekitarnya. Oleh karena itu 

pemeliharaan akal adalah kebutuhan yang daruri bagi manusia. Segala 

hal yang mendukung terhadap upaya pemeliharaan akal adalah 

diperintahkan, dan segala yang dapat merusak fungsi akal adalah dilarang. 

Pendidikan adalah bertujuan untuk pemeliharaan akal manusia, oleh 

karena itu diwajibkan, sedangkan meminum minuman keras, 

mengkonsumsi narkoba yang berakibat rusaknya akal adalah 

diharamkan.22 

                                                             
21 Ibid, hlm. 153 

22 Ibid, hlm. 152 
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F. Metode Penelitan 

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara pengumpulan dan analisi 

data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Menurut pengertian ini, 

metodologi penelitian bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para 

peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan 

pertanyaan penelitinya. 23 Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode 

penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan ataupun tulisan) dan 

perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data 

kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.24 

sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library 

reaserch ) yaitu mengumpulkan data-data primer dan skunder yang sesuai tema 

penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penyusunan sekripsi ini adalah deskriptif-analisis-

komparatif. Maksudnya adalah dalam penelitian ini kan mendeskripsikan secara 

rinci peraturaran-peraturan yang berkaitan dengan delik inses dalam hukum 

                                                             
23  Afrizal, Metode penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif Dan Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: Rajawali press, 2014), hlm. 12 

24 Ibid, hlm.13 
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positif Indonesia yang kemudian akan di analisis dengan teori hukum pidana 

islam dan maqasid asy-syarī’ah 

3. Pendekatan Hukum 

Penelitian ini adalah Penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan teori 

fungsi hukum , teori pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana, yakni mengacu 

kepada pernyataan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif Indonesia dan 

hukum Islam yang relevan dengan delik inses. 

4. Teknik pengumpulan data 

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, 

pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang 

berhubungan dengan tema penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri dari data 

primer dan data sekunder: 

a. Data Primer 

Sumber utaman yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), undang undang yang 

berkaitan dengan perilaku inses, Kitab-kitab fiqih  

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, sekripsi, 

serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang 

dibahas. 

5. Teknik analisis data 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Data-data 

terkait tema penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-

analisis. Kemudian dikomparasikan guna mendapat gambaran mengenai 

ketentuan-ketentuan antara hukum Indonesia dengan hukum Islam tentang delik 

inses. 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub 

bab sebagai penjelasnya. Rincian dari lima bab tersebut adalah 

Bab I (satu), membahas tentang pendahuluan dengan sub babnya adalah latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka dan sistematika pembahasan. 

Bab II (dua), membahas tentang landasan teori yaitu tinjauan umum tentang 

hukum pidana Islam beserta sanksi delik inses dalam hukum pidana Islam dan 

akan menjabarkan apa itu Maqasid asy-syarī’ah 

Bab III (tiga), membahas tentang delik inses dalam hukum positif termasuk 

sanksinya. 

Bab IV (empat), akan membahas analisi dari sanksi delik inses dalam hukum 

positif Indonesia ditinjau dari hukum pidana Islam dan Maqasid asy-syarī’ah 

Bab V (lima), penutup dari pembahasan bab satu sampai bab empat, berisikan 

jawaban dari rumusan masalah yang terkemas dalam kesimpulan dan diakhiri 

dengan saran-saran 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan sekripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Sanksi delik inses dalam hukum positif diantaranya adalah: sanksi pidana 

maksimal tujuh tahun penjara dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum pidana, pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling 

singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling 

sedikit Rp.60.000.000,00 dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling 

lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 dan ditambah 

sepertiga dari ancaman tersebut dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling 

lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 dan ditambah 

sepertiga dari ancaman hukuman tersebut dala Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi 

Undang-Undang, dan sanksi pidana penjara maksilam 10 tahun dalam 

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang 
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Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan 

Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil 

2. Ditinjau dari hukum pidana Islam bentuk sanksi delik inses dalam hukum 

positif termasuk dalam sanksi jarimah tazir dan sanksi delik inses dalam 

hukum pidana Islam berbeda dengan hukum positif yaitu sanksi sebagaimana 

yang dijatuhkan kepada pelaku zina: dera seratus kali bagi pelaku yang belum 

muhsan dan rajam bagi yang muhsan. Atau pendapat lain mengatakan sanksi 

yang dibebanka adalah hukuman mati apapun kondisinya. Sedangkan ditinjau 

dari maqasid asy-syarī’ah sanksi inses dalam hukum positif sudah 

mengakomodir kepentingan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan 

hukum Islam 

B. SARAN 

1. Masih dibutuhkan tambahan refrensi dalam skripsi ini agar hasil pembahasan 

lebih akurat. 

2. Dibutuhkan peraturan yang khusus dan terperinci berkaitan dengan delik 

inses dalam hukum positif  sebagaimana dalam hukum Islam, hal ini 

dikarenakan untuk saat ini inses dikatagorikan kejahatan kesusilaan dengan 

pemberatan, oleh karenanya peraturan yang diggunakan untuk menjerat 

pelakunya tergantung fakta dan alat bukti yang ada, akibatnya untuk kasus 

inses tertentu bisa terjadi kekosongan hukum.  
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I 

Terjemahan Al-Quran dan Hadis 

Hal. No. 

Footnotes 

Ayat al-

Quran/ 

Hadis 

Terjemahan al-Quran/ Hadis 

6, 

31 

8, 26 An-Nisa 

(4): 23 

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, 

anak-anakmu yang perempuan, saudara-

saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

ayahmu yang perempuan, saudara-saudara 

ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan 

dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan, ibu-ibumu yang menyusuikamu, 

saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-

ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan 

dari istrimu (anak tiri) yang dalam 

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum campur 

istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 

tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan 

diharamkan bagimu) istri-istri anak 

kandungmu (menentu), dan (diharamkan) 

mengumpul (dalam pernikahan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang 

telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, 

Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang 

29 20 Al-Israa’ 

(17): 32 

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu 

sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan 

yang buruk 



II 

29 21 Al-

Furqaan 

(25): 68-69 

Dan orang-orang yang tidak menyekutukan 

Allahdengan sembahan lain dan tidak 

membunuh orang yang diharamkan Allah 

kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 

berzina, dan barang siapa melakukan demikian 

itu, niscaya dia mendapat hukuman yang 

berat. (yakni) akan dilipat gandakan azab 

untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal 

dalam azab itu, dalam keadaan terhina. 

30 23 Riwayat 

Bukhari, 

Muslim 

Bahwasanya ada seorang laki-laki Badui 

datang menemui Rasulullah lalu berkata, 

‘wahai Rasulullah demi Allah saya meminta 

kepada aAnda untuk memutuskan hukum 

untukku dengan berdasarkan kitabullah’. Lalu 

orang yang berperkara dengan laki-laki Badui 

itu-‘Ya putuskanlah hukum perkara diantara 

kami berdua ini menurut Kitabullah. Akan 

tetapi, sebelumnya ijinkan saya untuk bicara,’ 

Lalu Rasulullah menjawab,’ silakan’. Lalu 

iapun berkata,’ Putraku bekerja kepada orang 

ini, lalu putraku berzina dengan istrinya. Dan 

saya diberi tahu, bahwa anakku harus dirajam. 

Lalu saya menebusnya dengan seratus ekor 

kambing dan seorang budak perempuan 

(waliidah). Lalu saya bertanya kepada orang-

orang berilmu, dan mereka menjawab, bahwa 

anakku iti didera seratus kali dan diasingkan 

selama setahun, sedang istri orang ini 

dirajam’. Rasulullah bersabda,’ Demi zat yang 

jiwaku bersemayam ditanganNya, sungguh 

aku akan memberi putusan diantara kalian 

berdua dengan Kitabbullah, yaitu tebusan 

berupa budak dan kambing itu dikembalikan 

(kepadamu), sedangkan anakmu harus didera 

seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. 

Wahai Unais –ia adalah dari Aslam- pergi dan 

temuilah istri orang itu. Tanyailah ia, jika ia 

mengakuinya maka rajamlah ia,’ lalu Unais 

pun berangkat menemui perempuan tersebut, 



III 

lalu ia pun mengaku. Lalu Rasulullah saw 

memerintahkan untuk merajamnya, lalu ia pun 

dirajam. 

30 25 An-Nuur 

(24): 2 

Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah 

masing-masing dari keduanya seratus kali, dan 

janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 

(hukum) Allah, jika kamu beriman kepada 

Allah dan hari kemudian, maka hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan 

oleh sebagian orang-orang yang beriman 
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