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MOTTO 

 
ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َوالالزانَِيُة َوالزاِين   تَْأُخْذُكم َِِما  فَاْجِلُدوا ُكل َواِحٍد ّمنـْ

رَْأَفٌة ِيف ِديِن اللِه ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوْلَيْشَهْد 
  ) 2َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة مَن اْلُمْؤِمِنَني (النور:

 
Artinya:  "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan 
janganlah betas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-

orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)."∗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
∗ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 543.  
. 
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Perzinaan merupakan perbuatan yang sangat tercela karena selain 

bertentangan dengan agama juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat 
masyarakat. Dampak dari perzinaan sangat besar baik bagi pelakunya maupun 
bagi masyarakat. Atas dasar itu agama Islam menciptakan hukuman bagi 
pelaku perzinaan yaitu rajam bagi yang telah menikah dan dicambuk 100 kali 
bagi yang belum menikah. Akan tetapi masalah yang muncul adalah apakah 
orang di luar Islam seperti kafir zimmy dapat dihukum dengan hukuman yang 
sama? dan karenanya muncul pertanyaan, apa latar belakang pendapat Syafi'i 
bahwa pelaku zina kafir dzimmy dapat dikenakan hukum rajam? Bagaimana 
metode istinbat hukum Syafi'i tentang pelaku zina kafir dzimmy dapat 
dikenakan hukum rajam? Apakah penerapan pendapat Syafi'i tentang 
hukuman bagi pelaku zina kafir dzimmy dalam konteks negara Islam?  

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research. 
Sebagai data primer yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yaitu kitab Al-Umm 
dan al-Risalah dan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan 
judul di atas. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka peneliti 
menggunakan metode deskriptif analitis dan historical approach yaitu suatu 
periodesasi atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk suatu penelitian 
sehingga dengan kemampuan yang ada dapat mencapai hakikat sejarah. 
Menurut Bambang Sunggono, penelitian historis pada umumnya bertujuan 
untuk membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dari kejadian atau 
peristiwa di masa lalu, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 
memverifikasi, serta mensintesiskan data-data untuk menegakkan fakta 
dengan kesimpulan yang kuat (sahih). 

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i 
bahwa pelaku zina kafir dzimmy dapat dikenakan hukum rajam. Dalam hal ini 
Imam Syafi'i tidak mensyaratkan Islam, karena dalam perspektif Imam Syafi'i 
bahwa orang kafir dzimmy yang melakukan zina bisa dikenakan hukum rajam. 
Menurut penulis, jika kafir dzimmy yang melakukan perzinaan tidak 
dikenakan hukum rajam, sedangkan perbuatannya bisa menularkan penyakit, 
maka perbuatan zina kafir dzimmy akan meresahkan umat Islam dan posisi 
umat Islam sangat dirugikan. Perzinaan jika dibiarkan akan merusak sendi-
sendi moral dan akhlaq yang pada akhirnya bisa merusak generasi umat Islam. 
Dengan demikian terasa adil apabila kafir dzimmy dikenakan hukum rajam. 
Dalam hubungannya dengan hukum rajam bagi pelaku zina kafir dzimmy, 
Imam Syafi'i menggunakan metode istinbat hukum yaitu al-Qur'an, yaitu surat 
al-Maidah ayat 42 dan 48, serta hadis riwayat dari Abu ath-Thahir dari 
Abdullah bin Wahb dari Rijal dari ahlul ilmi dari Malik bin Anas. Hadis 
riwayat Muslim. 
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