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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelaahan dari bab-bab sebelumnya berkaitan 

dengan pembahasan ini, akhirnya rumusan masalah ini mendapatkan 

jawaban. Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sanksi 

pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung terhadap anak 

kandung ditinjau dari hukum pidana Islam dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga , sehingga diperoleh sebagai berikut : 

1. Sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung 

terhadap anak kandung dapat dihukum menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan 

Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan delik aduan. 

Mengenai hukuman  bagi pelaku, ditegaskan dalam pasal 46 

Undang-undang PKDRT ini yang menyatakan para pelaku 

pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga diancam 

hukuman pidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua 

belas tahun) atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga 

puluh enam juta rupiah) dan pasal 47 Undang-undang PKDRT 

ini yang menyatakan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau 

denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 

atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 
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2. Sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung 

terhadap anak kandung menurut hukum Islam termasuk dalam 

perbuatan zina yang pelakunya dikenakan hukuman had 

(dibunuh) yaitu hukuman yang sudah di tetapkan oleh Allah 

SWT dan Ta’zÎr sebagai hukuman tambahan atas paksaan 

kekerasan atau ancaman yang di lakukan untuk mempelancar 

perbuatan perkosaannnya. 

B. Saran 

Dalam Penulisan ini mengandung maksud: Pertama, kepada 

pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan 

merenungkan kembali konsepsi Incest dalam perspektif hukum pidana 

Islam maupun dalam KUHP. Kedua, dalam Incest dalam tindak 

pidana, memang perlu dipertimbangkan maslahahnya demi 

terciptanya nuansa hukum di Indonesia yang adil. Dan yang ketiga, 

untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang 

nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait 

dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di 

Indonesia. 

 

 

 


