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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi para dosen hukum di 
Universitas Negeri Yogyakarta mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam (HPI) di 
Indonesia. Di samping itu penelitian ini juga ingin mengungkap sejauhmana pemahaman 
mereka tentang hukum pidana Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bersifat deskriptif kuantitatif, 
meskipun dalam penyajiannya juga digunakan pembahasan yang bersifat kualitatif. Survey 
dilakukan terhadap para dosen hukum UNY yang diwakili oleh para dosen hukum yang 
ada di jurusan PPKn Fakultas Ilmu sosial. Data yang terkumpul kemudian disajikan secara 
kuantitatif ditambah pembahasan secara kualitatif sehingga diperoleh jawaban dari 
permasalahan yang dikemukakan. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya keberagaman persepsi para dosen hukum UNY 
mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia. Di antara mereka ada yang 
menyatakan setuju diberlakukannya HPI di Indonesia, sebagian lagi menyatakan tidak 
setuju, dan sebagian lagi ragu-ragu. Alasan yang mereka kemukakan juga beragam. Bagi 
yang setuju beralasan bahwa HPI bersifat universal dan memiliki legitimasi yang tegas dan 
kuat serta mengikat bagi yang tunduk dan patuh terhadap ketentuannya, begitu juga sanksi 
atau hukuman dalam HPI sangat tegas sehingga membuat para pelaku kejahatan jera dan 
membuat orang takut melakukan pelanggaran, di samping juga mayoritas penduduk 
Indonesia beragama Islam. Bagi yang tidak setuju beralasan negara Indonesia bukan 
negara Islam dan penduduknya menganut berbagai agama. Mereka juga melihat sanksi 
atau hukuman dalam HPI sangat kejam dan kurang manusiawi sehingga bertentangan 
dengan hak asasai manusia (HAM). 
 
 
Pendahuluan 

Hukum Islam menempati kedudukan yang istimewa dalam masyarakat Muslim. 

Sejarah perjalanan hukum Islam berjalan bersamaan dengan sejarah peradaban Islam. 

Bahkan sering dikatakan bahwa hukum Islam merupakan intisari Islam itu sendiri. 

Perkembangan ilmu-ilmu agama memperoleh iramanya dari perkembangan hukum Islam. 

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, kegiatan beragama bukan hanya ditujukan untuk 

mewujudkan kebenaran dogma Islam, melainkan juga untuk memberikan pembenaran 
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terhadap berlakunya hukum Islam. Keadaan seperti ini juga terjadi di Indonesia yang sejak 

sebelum berlangsungnya penjajahan Belanda hukum Islam sudah hidup sebagai aturan 

yang ditaati oleh mayoritas penduduk. Hal ini memang wajar, mengingat sejak Islam 

masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi (abad pertama Hijriah) ajarannya telah 

diamalkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.  

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia agak tersendat dengan berkuasanya 

pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda berusaha menekan umat 

Islam dengan menghambat pemberlakuan hukum Islam secara resmi dengan dibuatnya 

aturan-aturan yang sangat merugikan umat Islam. Dinamika pemberlakuan hukum Islam di 

Indonesia digambarkan dengan munculnya berbagai teori yang dikemukakan oleh para 

ahli, seperti teori penerimaan autoritas hukum dari H.A.R. Gibb, teori receptio in complexu 

dari L.W.C. van den Berg, teori receptie dari C. Snouck Hurgronje yang kemudian 

dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar, teori receptie exit dari Hazairin, dan 

teori receptio a contrario dari Sajuti Thalib (Ichtijanto, 1991). 

Sejak pemerintah Belanda hengkang dari bumi nusantara, keberadaan hukum Islam 

mulai dianggap signifikan dan mendapat perhatian yang baik di dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan nasional. Usaha mengembalikan dan menempatkan hukum 

Islam dalam kedudukannya seperti semula terus dilakukan oleh para pemimpin Islam 

dalam berbagai kesempatan. Perjuangan mereka dimulai sejak peletakan hukum dasar bagi 

negara kita, yaitu ketika mereka dalam wadah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Setelah bertukar pikiran melalui musyawarah, para 

pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus UUD Republik Indonesia yang 

kemudian dikenal dengan UUD 1945 mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam satu 

piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta (22 Juni 1945). Dalam 
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Piagam  Jakarta, yang kemudian diterima menjadi Pembukaan UUD 1945, dinyatakan 

antara lain bahwa negara berdasar kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat 

Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tujuh kata terakhir ini kemudian oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dihilangkan dan diganti dengan kata Yang Mahaesa (Daud 

Ali, 1989: 231-232). 

Meskipun usaha menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum dasar nasional 

tidak berhasil pada waktu itu akan tetapi pada perkembangan selanjutnya berbagai upaya 

dilakukan oleh para pemimpin dan pemikir Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai 

salah satu sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini hukum 

Islam banyak memberi kontribusi yang berarti bagi pembangunan hukum nasional. 

Beberapa contoh mengenai hal ini bisa disebutkan seperti dalam pembuatan UU 

Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 

1970) yang dilanjutkan dengan pemberlakuan UU Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 

1989), UU Pokok Agraria (UU No. 5 tahun 1960), UU Pokok Kejaksaan (UU No. 15 tahun 

1961), dan UU Pokok Kepolisian (UU No. 13 tahun 1961). 

Pada tahun 1991 pemerintah Indonesia memberlakukan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991. KHI ini terdiri dari tiga buku 

yang semuanya merupakan bagian dari hukum perdata Islam, yakni buku I tentang Hukum 

Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. 

KHI ini merupakan pegangan para hakim agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi wewenangnya di Pengadilan Agama. KHI ini hanya berlaku bagi 

umat Islam yang berperkara dalam hal perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.  

Dengan demikian, jelaslah bahwa KHI yang merupakan kumpulan aturan-aturan 

mengenai hukum Islam di Indonesia belum menjangkau semua bidang yang ada dalam 
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bagian atau ruang lingkup hukum Islam. Salah satu bidang yang sama sekali tidak 

disinggung dalam hal ini adalah hukum pidana Islam. Oleh karena itu, jika umat Islam 

berperkara dalam hal pidana atau kriminal, tidak bisa ditemukan aturannya dalam KHI 

tersebut, bahkan Pengadilan Agama – tempat diterapkannya KHI – tidak mempunyai 

wewenang mengadili masalah-masalah yang menyangkut pidana yang dilakukan oleh umat 

Islam. 

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa hukum pidana Islam tidak bisa atau belum 

bisa diberlakukan di Indonesia? Atau, mengapa hukum pidana Islam belum memberikan 

kontribusi bagi pembuatan hukum pidana nasional? Tentu saja, jawabannya bisa bervariasi, 

tergantung siapa yang memberikan jawaban atas masalah ini. 

Bertitik tolak dari pertanyaan-pertanyaan di atas, peneliti mencoba untuk 

menemukan jawaban-jawabannya dengan mendasarkan pada persepsi para dosen hukum 

yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

terungkap sebab-sebab mengapa hukum pidana Islam hingga sekarang belum bisa 

diterapkan di Indonesia. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana persepsi 

para dosen hukum di Universitas Negeri Yogyakarta mengenai pemberlakuan hukum 

pidana Islam di Indonesia? dan sejauhmana pemahaman mereka tentang hukum pidana 

Islam? Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua permasalah pokok di 

atas.  

Ada dua landasan teori yang perlu diungkapkan di sini untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu teori tentang persepsi dan teori tentang tujuan 

hukum Islam.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata persepsi mempunyai 

dua arti, yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Tim Penyusun Kamus, 1997: 759). 
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Jalaluddin Rakhmat (1998:51) menulis bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, 

peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor 

fungsional, faktor situasional, dan faktor personal. Faktor fungsional berasal dari 

kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan lain-lain. Faktor fungsional yang mempengaruhi 

persepsi lazim disebut dengan kerangka rujukan. Faktor situasional adalah faktor yang 

berupa petunjuk-petunjuk eksternal yang dapat diamati, yaitu faktor yang berasal dari 

objek yang hendak dipersepsi. Sedang faktor personal adalah faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang yang berasal dari dalam diri sendiri yang berupa: (1) pengalaman yang 

diperoleh lewat proses belajar dan melalui rangkaian peristiwa yang pernah dialami; (2) 

motivasi, yaitu dorongan  dan kebutuhan individu atas persepsi yang hendak 

dirumuskannya; dan (3) kepribadian, yaitu aspek psikologis yang dimiliki individu. 

Langkah terjadinya persepsi terdiri dari lima tahapan, yaitu 1) proses pengumpulan 

informasi (gathering information), dimulai dari menghimpun informasi yang masuk dari 

dunia luar melalui panca indera; 2) proses seleksi (selecting), yang terjadi karena begitu 

banyaknya informasi  sehingga tidak semua diperhatikan, tidak semua dapat dicatat, dan 

tidak dapat memusatkan pada semua (segala sesuatu) sekaligus. Dalam hal ini harus 

ditentukan pilihan atau harus diseleksi yang menjadi perhatian utama; 3) proses 

mengawinkan, mengkombinasikan, atau mencampur (mixing), yang merupakan upaya 

untuk memilih informasi yang diketahui dan dipercayai. Informasi dirubah dari tidak 

lengkap kemudian dilengkapi. Proses persepsi di sini lebih aktif/kreatif; 4) proses 

mengorganisasikan (organizing), yakni mengorganisasikan sehingga menjadi bentuk-

bentuk yang teratur; dan 5) proses menginterpretasikan (interpretating), yakni usaha 

memberikan arti atau makna dari bentuk-bentuk yang teratur. Pada saat inilah telah dicapai 
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pemahaman pengertian terhadap pesan, informasi, atau sesuatu yang telah disampaikan. 

Artinya, ide pokok telah diterima. Apakah ide yang diterima sama dengan ide yang dikirim 

tergantung kepada berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Hal ini 

mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan dari individu yang bersangkutan (Djauhar 

Shidiq, 1986). 

Adapun keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi proses persepsi antara lain: 

kemampuan dasar, kemauan, kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, dan latihan-latihan. 

Prinsip-prinsip persepsi yang harus diperhatikan adalah: 1) persepsi adalah suatu yang 

bersifat subjektif dan terbatas; 2) persepsi adalah suatu yang dipelajari; 3) persepsi 

melibatkan pemberian pengertian; 4) setiap orang berusaha menjaga stabilnya persepsi; 

dan 5) semua orang menjaga keajegan persepsinya (Djauhar Shidiq, 1986). 

Terkait dengan tujuan hukum Islam, sebagaimana banyak disebutkan oleh para pakar 

hukum Islam bahwa di antara tujuan pokok hukum Islam adalah mengantarkan manusia 

untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan 

yang singkat, tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat 

dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak 

segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip 

tauhid. Menurut al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, 

kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima unsur 

pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (Bakri, 1996: 71). 

Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia itu didasarkan 

pada dalil-dalil al-Quran dan hadis Nabi Saw. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-

qawaid al-kulliyyah (kaidah-kaidah umum) dalam menetapkan al-kulliyyah al-khamsah 

(lima kebutuhan pokok). Ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah 
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ayat-ayat Makkiyah yang tidak dinasakh (dihapus hukumnya) dan ayat-ayat Madaniyah 

yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan 

dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman keras, 

larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. 

Dengan dasar ayat-ayat itulah, maka al-Syathibi pada akhirnya berkesimpulan bahwa 

adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia tersebut menempati suatu yang qath’iy 

(niscaya) dalam arti dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu dapat dijadikan 

sebagai dasar menetapkan hukum (Djamil, 1997: 125-126). 

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syathibi 

mengemukakan tiga peringkat maqashid al-syari’ah (tujuan syariat), yaitu: 1) tujuan 

primer (maqashid al-daruriyyah), 2) tujuan sekunder (maqashid al-hajjiyyah), dan 3) 

tujuan tertier (maqashid al-tahsiniyyah). Atas dasar inilah maka hukum Islam 

dikembangkan, baik hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang 

lainnya (Juhaya S. Praja, 1991: 274). Diketahuinya tujuan-tujuan hukum Islam itu akan 

mempermudah ahli hukum dalam mempraktekkan hukum. Apabila ilmu hukum tidak 

dapat menyelesaikan hukum suatu peristiwa maka dengan memperhatikan tujuan-tujuan 

tersebut, setiap peristiwa hukum akan dengan mudah diselesaikan. 

Dengan mengacu kepada lima kebutuhan pokok manusia dan tiga peringkat tujuan 

syariat tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum pidana Islam 

adalah untuk kemaslahatan manusia. Abdul Wahhhab Khallaf memberikan perincian yang 

sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan dengan 

pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam bukunya ‘Ilmu Ushul al-Fiqh 

(Khallaf, 1978: 200-204): 

1. Memelihara agama (hifzh al-din) 
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Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah 

mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah 

agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad 

dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama 

tersebut, dan Allah menyuruh memerangi  orang yang murtad dan musyrik.  

2. Memelihara jiwa (hifzh al-nafs) 

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan 

makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan 

terancamlah jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash 

(hukum bunuh) atau diyat (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa.  

3. Memelihara akal (hifzh al-‘aql) 

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi 

makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. 

Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan 

ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya 

ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.  

4. Memelihara  keturunan (hifzh al-nasl) 

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya 

mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam 

eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah 

mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali. 

5. Memelihara harta (hifzh al-mal) 

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan 

muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri 
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atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan 

mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan. 

Kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan hal yang mutlak harus ada pada 

manusia. Karenanya Allah menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya bagi 

keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang 

dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. 

Hukuman atau sanksi atas larangan itu bersifat tegas dan mutlak. Hal ini ditetapkan tidak 

lain hanyalah untuk menjaga eksistensi dari lima kebutuhan pokok manusia tadi. Atau 

dengan kata lain, hukuman-hukuman itu disyariatkan semata-mata untuk kemaslahatan 

manusia. Dengan ancaman hukuman yang berat itu orang akan takut melakukan perbuatan 

terlarang yang diancam dengan hukuman tersebut. Dengan demikian, pemberlakuan 

hukum pidana Islam itu juga untuk menciptakan kemaslahatan di antara umat manusia 

seluruhnya. 

 
Cara Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bersifat deskriptif kuantitaif dan 

kualitatif. Survey dilakukan terhadap para dosen hukum yang ada di Universitas Negeri 

Yogyakarta untuk mengungkap persepsi mereka tentang pemberlakuan hukum pidana 

Islam di Indonesia. Hasil penelitian dideskripsikan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di UNY pada tahun 2001.  

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian digunakan dua macam teknik, yaitu: 1) 

Teknik Angket (Questionnaire), yaitu suatu daftar yang berisikan pertanyaan mengenai 

suatu hal atau bidang (Kuntjoroningrat, 1980: 215). Teknik ini digunakan untuk 

mengungkap data primer dari para dosen hukum yang dijadikan subjek penelitian; 2) 

Teknik Wawancara (Interview), yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak 
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yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penyelidikan  (Sutrisno 

Hadi, 1983: 193). 

Data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif, yaitu yang digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat, dipisahkan-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Sedang data yang bersifat kuantitatif, yaitu yang berupa angka-angka hasil 

perhitungan atau pengukuran, diproses dengan cara dijumlahkan dan dibandingkan dengan 

jumlah  yang diharapkan dan diperoleh prosentase. Dari prosentase lalu dicoba untuk 

ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Tetapi bisa pula data kualitatif 

dikuantifikasikan, sehingga teknik analisis ini sering disebut teknik deskriptif kualitatif 

dengan prosentase. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

UNY belum memiliki Fakultas Hukum, suatu fakultas yang merupakan tempat 

berkumpulnya para dosen hukum, sebagaimana di universitas-universitas lain seperti 

UGM, UNDIP, UNAIR, UNIBRAW, dan sebagainya. Namun di UNY ada satu program 

studi yang banyak mengajarkan mata kuliah hukum seperti yang diberikan di fakultas 

hukum. Program studi dimaksud adalah Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn). Program studi ini sekaligus merupakan satu jurusan yang ada di 

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY. Di jurusan atau program studi inilah diajarkan berbagai 

mata kuliah yang bernuansa hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata 

negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional, hukum pajak, hukum 

acara, hukum Islam, hukum agraria, dan lain sebagainya.  

Karena di jurusan atau program studi PPKN ini diberikan berbagai mata kuliah 

hukum, maka di jurusan inilah tempat berkumpulnya para dosen hukum UNY. Sedang di 
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fakultas atau jurusan serta program studi yang lain tidak terdapat dosen hukum, karena 

tidak diajarkan mata kuliah yang bernuansa hukum. Dengan demikian para dosen hukum 

hanya berada di jurusan atau program studi PPKN FIS. 

Para dosen hukum UNY ini berdasarkan penilaian peneliti berjumlah 12 orang. 

Namun karena suatu hal dalam penelitian ini yang berhasil dijadikan subjek penelitian 

hanya 10 orang, satu orang tidak bisa dijadikan subjek karena kebetulan peneliti sendiri 

sedang satunya lagi tidak bisa dijadikan responden, karena sedang sakit. Peneliti sendiri di 

jurusan PPKn sebagai dosen mata kuliah hukum Islam. Dengan demikian, informasi yang 

dipaparkan dari hasil penelitian ini bersumber dari 10 orang dosen hukum tersebut. 

Jika dibandingkan dengan jumlah dosen UNY secara keseluruhan (839 orang tahun 

2000), maka jumlah dosen hukum UNY sangat sedikit, yaitu kira-kira 1,19 %. Karena 

sedikitnya dosen hukum ini, maka sebenarnya persepsi mereka belum bisa dikatakan 

mewakili para dosen UNY yang lain. Namun, karena penelitian ini hanya ditujukan kepada 

dosen hukum, maka persepsi mereka sudah dianggap mewakili semua persepsi dosen 

hukum. 

Pada prinsipnya Hukum Pidana Islam (HPI), yang merupakan salah satu bagian dari 

hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di 

dunia ini. Kemaslahatan ini tidak terbatas hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Begitu 

juga kemaslahatan di sini (khususnya di dunia) tidak hanya terbatas bagi umat Islam, tetapi 

juga bagi umat manusia pada umumnya. Namun demikian, dari persepsi para dosen hukum 

UNY terlihat bahwa mereka belum memahami prinsip ini dengan baik, sehingga persepsi 

mereka sebagian besar beranjak dari prinsip umum ini.  

Mengenai pemberlakuan konsep HPI di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja, 

ada dua responden (20 %) yang menyatakan sangat setuju, satu responden (10 %) 
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menyatakan setuju, dua responden (20 %) menyatakan ragu-ragu, satu responden lagi 

(10 %) menyatakan kurang setuju, dan sisanya (40 %) menyatakan tidak setuju. Dari 

jawaban mereka jelaslah bahwa kebanyakan mereka menyatakan tidak setuju kalau HPI 

diberlakukan di mana saja (tentunya termasuk Indonesia), kapan saja, dan untuk siapa saja 

(termasuk kaum non-Muslim). Alasan-alasan yang mereka kemukakan terkait dengan 

jawaban mereka juga beragam. Bagi yang setuju dan sangat setuju beralasan: 1) karena 

Islam itu rahmatan lil’alamin (untuk semua manusia di dunia) sehingga berlaku universal 

dan 2) prinsip-prinsip HPI bersifat universal. Bagi yang kurang dan tidak setuju beralasan: 

1) hukum Islam hanya cocok untuk umat Islam dan tidak cocok untuk umat lain; 2) 

meskipun HPI bersifat universal, tetapi hanya mengikat umat Islam; 3) untuk tegaknya 

keadilan perlu menghormati keberagaman agama dan perlu unifikasi hukum, di samping 

juga adanya keberagaman bentuk kejahatan; dan 4) setiap negara memiliki kultur yang 

beragam yang berbeda satu dengan lainnya. Adapun yang menyatakan ragu-ragu beralasan: 

1) mungkin HPI hanya cocok dengan umat Islam, padahal di Indonesia sangat beragam 

agama warganya; dan 2) di samping perbedaan keyakinan pada warga, ada juga yang 

belum memahami HPI.  

Ketika ditegaskan apakah HPI dapat diterapkan di Indonesia, maka jawabannya pun 

juga beragam. Tiga responden (30 %) dengan tegas menyatakan ya dengan alasan: 1) 

hukum Islam bersifat universal; 2) mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam; 3) HPI 

memiliki landasan yang kuat; dan 4) sesuai dengan suasana kebatinan mayoritas penduduk 

Indonesia yang Muslim. Ada satu responden (10 %) yang menyatakan ya dengan syarat 

ada hukum positif yang mengaturnya dan diberlakukan khusus untuk umat Islam. Ada 

empat responden (40 %) yang dengan tegas menyatakan tidak dengan alasan: 1) Indonesia 

tidak berdasarkan syariat (hukum) Islam; 2) tidak semua WNI beragama Islam; 3) 



 13

perbedaan norma hukum yang berlaku kurang adil jika diterapkan HPI; dan 4) negara kita 

bukan negara Islam, kecuali kalau semua warganya menghendaki untuk diberlakukan HPI. 

Ada juga yang menyatakan ya dan tidak (ragu-ragu), yakni satu responden (10 %), tetapi 

tidak diperkuat oleh argumennya.  

Mengenai kelebihan dan kekurangan HPI, para dosen UNY menyatakan pendapat 

yang beragam. Ada tiga orang (30 %) dengan tegas menyatakan HPI banyak kelebihannya 

dengan argumen: 1) mayoritas WNI beragama Islam sehingga aktor negara tidak berani 

melanggar; 2) HPI tegas, menjamin kepastian hukum, tanpa kompromi, dan membuat 

pelaku jera serta orang lain tidak berani melanggar; dan 3) dapat lebih represif dan 

preventif. Yang menyatakan tidak banyak kelebihannya (banyak ruginya) satu orang 

(10 %) dengan alasan karena Indonesia adalah negara multi agama. Ada juga yang 

menyatakan ya dan tidak (10 %) dengan alasan banyaknya norma hukum yang berlaku dan 

beragamnya agama yang dipeluk oleh WNI. Begitu juga ada satu orang (10 %) yang 

menjawab tergantung, karena untung rugi itu relatif (subjektif, situasional, dan 

kondisional). Di samping itu ada juga yang menyatakan tidak tahu, bahkan jumlahnya 

cukup banyak, yakni 40 %. Mereka sebagian besar tidak mengemukakan alasannya, dan 

satu alasan yang dikemukakan adalah karena hingga saat ini HPI belum pernah 

diberlakukan di Indonesia. 

Ketika ditanyakan tentang apakah HPI hanya diberlakukan bagi umat Islam, separo 

dari mereka (50 %) menjawab ya dan separonya lagi (50 %) menjawab tidak. Alasan yang 

menjawab ya adalah: 1) secara yuridis dijamin UUD 1945 pasal 29; 2) baik demi umat 

Islam agar dapat menjalankan syariatnya sehingga menjadi Muslim yang kaffah; 3) HPI 

memang hanya untuk umat Islam; dan 4) sesuai dengan keadilan bagi umat Islam. Sedang 

yang menjawab tidak beralasan 1) HPI untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya; 2) 
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masalah kepidanaan mengharuskan satu aturan agar tercapai keadilan; 3) untuk menjamin 

kepastian hukum, idealnya ada unifikasi hukum, sehingga kalau hanya untuk umat Islam 

saja akan terjadi pluralisme hukum; 4) sesuai dengan prinsip negara hukum, bahwa setiap 

negara mempunyai hak yang sama dalam penerapan hukum; dan 5) akan mendorong orang 

Islam yang lemah agamanya pindah ke agama lain. Jawaban-jawaban ini sangat berbeda 

ketika ditanyakan juga tentang apakah HPI dapat diterapkan bagi semua warga negara 

Indonesia. Sebagian besar dari mereka (80 %) menjawab tidak, satu responden (10 %) 

menjawab ya, dan satu responden (10 %) tidak menjawab. Yang menjawab tidak 

beralasan: 1) karena menyangkut faktor keyakinan dan aspek politik, psikologis, dan 

sosiologis; 2) toleransi tidak bisa memaksakan sebuah syariat kepada kepada orang yang 

beragama lain; 3) hanya untuk umat Islam, dan bagi yang non-Muslim tidak wajib 

menjalankan syariat Islam; 4) melanggar HAM; 5) pluralitas agama di Indonesia tidak 

memungkinkan penerimaan HPI; dan 6) Indonesia bukan negara Islam, kecuali kalau 

semua warganya menghendaki pemberlakuan HPI dan diperkuat oleh instansi yang 

berwenang.  

Dari uaraian di atas dapat diketahui bahwa cukup banyak para dosen  hukum UNY 

masih keberatan jika HPI diterapkan di Indonesia, terutama jika diterapkan secara 

keseluruhan baik materinya maupun sasarannya. Keberatan mereka lebih banyak didasari 

pada kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistis dalam hal agamanya. Begitu juga, 

keberatan mereka didasarkan pada kondisi masyarakat kita dengan nilai-nilai budaya yang 

ada. Meskipun demikian di antara mereka ada yang memberikan respons yang positif 

tentang diberlakukannya HPI di Indonesia, meskipun jumlah mereka sedikit. Mereka 

melihat semua materi HPI dapat diterapkan di mana saja dan kepada siapa saja, karena HPI 
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memiliki sifat universal, terutama jika dilihat dari tujuannya, yaitu untuk kemaslahatan 

umat manusia seluruhnya. 

Mengenai pemberlakuan ketentuan-ketentuan hukuman atau sanksi yang ditetapkan 

oleh HPI di Indonesia para dosen hukum UNY mengemukakan variasi pendapatnya. 

Dalam kasus perzinaan yang dihukum dengan dera 100 kali atau dihukum rajam, misalnya, 

ada empat responden (40 %) yang dengan tegas menyatakan ya, dengan alasan: 1) untuk 

mencegah terjadinya perzinaan, dengan catatan pelakunya orang Islam; 2) agar orang takut 

melakukan perzinaan sehingga penyakit AIDS berkurang; 3) untuk mencegah perzinaan 

jika masyarakat menghendaki; dan 4) karena hukuman selain rajam tidak represif untuk 

pelaku perzinaan. Selebihnya (60 %) menyatakan tidak atau belum bisa diterapkan di 

Indonesia, dengan alasan: 1) perlu sosialisasi pemahaman dan penghayatan terlebih 

dahulu; 2) tidak cocok untuk Indonesia; 3) perlui penyesuaian sanksi dengan nilai-nilai 

Pancasila; 4) terlalu lama membuat pelaku menderita, lebih baik dihukum mati; dan 5) 

masih ada sanksi lain bagi WNI yang efektif.  

Jawaban-jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan tentang pemberlakuan sanksi 

atas jenis-jenis tindak pidana selain perzinaan juga hampir senada dengan jawaban-

jawaban atas sanksi pidana perzinaan. Meskipun alasan-alasan mereka sangat beragam, 

tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjawab ya lebih banyak melihat pada akibat 

positif yang ditimbulkan dari penerapan HPI. Dengan melihat beratnya sanksi tersebut  

orang-orang yang akan melakukan tindak kejahatan akan berpikir panjang, sehingga pada 

akhirnya mereka tidak melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian kejahatan akan 

berkurang bahkan bisa habis dan masyarakat akan memperoleh ketenangan dalam 

hidupnya, tidak harus khawatir dan takut akan kejahatan orang lain. Di antara mereka ada 

juga yang mempersyaratkan pemberlakuan HPI ini khusus bagi umat Islam, tidak bagi 
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yang non-Muslim. Bagi yang keberatan lebih banyak melihat pada bentuk sanksi pidana 

yang ada dalam HPI, seperti hukuman rajam, potong tangan, dera, hukum bunuh, dan 

hukuman yang lain yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa termasuk 

nilai-nilai dalam Pancasila, dan juga dianggap bertentangan dengan ketentuan HAM atau 

kurang berperikemanusiaan. Mereka juga banyak yang melihat pada kondisi masyarakat 

yang pluralistis dari segi agamanya, sehingga penerapan sanksi yang demikian berat 

kepada yang beragama lain dinilai kurang adil. 

Pada akhirnya, ketika ditanyakan ulang mengenai persetujuan mereka akan 

pemberlakuan HPI di Indonesia, separo dari mereka (50 %) menjawab setuju dan 

separonya lagi (50 %) menjawab tidak. Dengan demikian, persepsi mereka tentang hal ini 

berimbang, padahal semula mereka kebanyakan keberatan tentang hal ini. Hal ini 

barangkali karena mereka sudah mulai mengetahui lebih banyak materi HPI terutama 

bentuk pelanggaran dan sanksi yang diterapkan.  

 
Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa persepsi para dosen hukum UNY, yang diwakili oleh para dosen 

hukum yang ada di jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial, sangat beragam mengenai 

diberlakukannya hukum pidana Islam (HPI) di Indonesia. Di antara mereka ada yang setuju 

HPI diberlakukan di Indonesia dengan berbagai alasan, seperi: 1) HPI, yang merupakan 

bagian dari hukum Islam, bersifat universal, sehingga bisa diberlakukan di mana saja, 

termasuk Indonesia; 2) Sebagian besar rakyat Indonesia memeluk agama Islam; 3) HPI 

memiliki landasan yang sanga kuat, karena sumbernya dari Allah (al-Quran), sehingga 

memiliki ketegasan dan kekuatan hukum yang mengikat kepada siapa pun yang tunduk 

kepada hukum tersebut; dan 4) Hukuman atau sanksi dalam HPI sangat tegas, sehingga 
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dapat membuat para pelaku kejahatan jera dan membuat orang lain tidak berani melakukan 

pelanggaran. Sebagian dari mereka ada yang tidak setuju HPI diberlakukan di Indonesia, 

dengan alasan: 1) negara kita bukan negara Islam; 2) warga negara Indonesia tidak 

semuanya beragama Islam; 3) banyak norma hukum yang berlaku di Indonesia yang juga 

memberikan alternatif sanksi hukum yang efektif; dan 4) sanksi yang diterapkan HPI 

kurang manusiawi dan bertentangan dengan HAM. Di samping itu ada juga sebagian dari 

mereka yang ragu-ragu dalam memberikan jawabannya, karena kekurangtahuan mereka 

terhadap HPI secara mendalam. Pemahaman para dosen hukum UNY tentang HPI juga 

beragam. Ada di antara mereka yang banyak tahu tentang isi atau materi HPI, sehingga 

persepsi mereka tentang HPI lebih terkesan positif. Begitu juga ada sebagian yang tidak 

tahu banyak tentang isi dan materi HPI sehingga persepsi mereka tentang HPI lebih 

terkesan negatif, karena yang terlihat oleh mereka adalah berat dan kejamnya hukuman 

atau sanksi yang diterapkan oleh HPI. Mereka tidak melihat falsafah hukum atau tujuan 

utama mengapa sanksi itu diberlakukan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapatlah peneliti mengemukakan saran-saran seperti 

berikut: 1) Sangat perlu bagi para dosen hukum UNY untuk melihat lebih jauh apa dan 

bagaimana sebenarnya HPI, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan di dalam 

menyikapi permasalahan hukum yang lebih luas, meskipun tidak berkepentingan langsung 

dengan HPI; dan 2) HPI sudah selayaknya menjadi acuan penting dalam pembentukan 

hukum pidana nasional karena memiliki landasan hukum yang tegas dan kuat dan sesuai 

dengan suasana kebatinan bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. 
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