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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Putusan Dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri 

Kelantan Dalam Menetapkan Hukuman Khalwat  

Hal ini juga berdasarkan wawancara
31

 penulis dengan Tuan Mohd 

Hafiz Bin Daud yang merupakan Ketua Panitera di Mahkamah Rendah 

Syariah Kota Bharu, Kelantan menjelaskan tentang pertimbangan hakim 

sebelum mengeluarkan putusan dan setiap keputusan haruslah merujuk kepada 

Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan 1985 daan Enakmen 

Tatacara Jenayah Syariah 2002. Jika menurut Enakmen yang telah ditetapkan 

yaitu:  

Pasal 1, Seseorang laki-laki yang didapati bersekediaman atau 

bersekedudukan atau berkurung atau bersembunyi yang mendatangkan syak di 

mana-mana tempat dengan seorang perempuan yang bukan mahram selain 

daripada istrinya adalah bersalah atas kesalahan khalwat dan boleh, apabila 

disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau 

penjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.  

Pasal 2, Seseorang perempuan yang didapati bersekediaman atau 

bersekedudukan atau berkurung atau bersembunyi yang mendatangkan syak di 

mana-mana tempat dengan seorang perempuan yang bukan mahram selain 

daripada suaminya adalah bersalah atas kesalahan khalwat dan boleh, apabila 

disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau 

penjara selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya. 
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Pasal 3, seorang laki-laki yang didapati bersama-sama dengan lebih 

daripada seorang perempuan yang bukan istrinya atau bukan mahramnya di 

tempat yang bersembunyi atau di dalam sebuah bilik pada mana-mana 

bangunan atau di tempat yang terasing dalam keadaan yang boleh 

mendatangkan syak bahwa mereka akan melakukan maksiat adalah bersalah 

atas kesalahan khalwat dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan hukuman 

denda tidak melebihi satu ribu atau penjara selama tempoh tidak melebihi 

enam bulan atau kedua-duanya. 

Pasal 4, seorang perempuan yang didapati bersama-sama dengan lebih 

daripada seorang laki-laki yang bukan suaminya atau bukan mahramnya di 

tempat yang bersembunyi atau di dalam sebuah bilik pada mana-mana 

bangunan atau di tempat yang terasing dalam keadaan yang boleh 

mendatangkan syak bahwa mereka akan melakukan maksiat adalah bersalah 

atas kesalahan khalwat dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan hukuman 

denda tidak melebihi satu ribu atau penjara selama tempoh tidak melebihi 

enam bulan atau kedua-duanya. 

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut mengenai masalah ini 

sebagai contoh, penulis bawakan beberapa kasus yang penulis dapatkan 

daripada Mahkamah Rendah Syariah Tunjung Kota Bharu Kelantan,  

1. Kasus dengan nomor daftar bilangan 143/0144/2016  

Nama : Ahmad Sabri Bin Muhammad  

No I/C : 860905-29-6193  

Alamat : Kg. Kerasak, Bunut Susu. Pasir Mas, Kelantan  
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Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 25.2.2016, jam lebih kurang 12.00 tengah 

malam, didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan 

istri atau mahram yaitu Yusmini Binti Yusof
32

, kp : 900217-03-5428 

bertempat di dalam sebuah rumah beralamat di Kampung Bunut Susu, 

Pasir Mas, Kelantan yang mana pada ketika itu keadaan tersebut boleh 

menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan perbuatan yang 

tidak bermoral.  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan Khalwat di bawah Seksyen 

9(1) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Kelantan) 1985 yaitu 

dikenakan hukuman tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama 

tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya. 

 Keputusan: Dihukum dengan denda RM800 dari tuntutan RM2000. 

Pertimbangan: Hakim melihat kepada watak dan perlakuan tersangka 

semasa tempoh pembicaraan dilangsungkan.  

2. Kasus dengan nomor daftar bilangan 143/0151/2016  

Nama: Wan Mohamad Tarmizi Bin Abdullah  

No I/C : 831127-13-501  

Alamat : Masjid Kampung Laut, Tumpat, Kelantan  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 15.4.2016, jam lebih kurang 1.00 pagi, 

didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan istri atau 
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mahram yaitu Mimi Wahida Binti Ghazali,
33

 Kp : 910815-03-6092 

bertempat di dalam sebuah bilik Hotel Perdana, Kota Bharu, yang mana 

pada ketika itu keadaan tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka 

sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan Khalwat di bawah Seksyen 

9(1) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Kelantan) 1985 yaitu 

dikenakan hukuman tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama 

tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM1000 dari tuntutan RM2000.  

Pertimbangan: Hakim melihat kepada waktu tersangka semasa ditangkap 

dan rayuan yang dibuat terhadap mahkamah  

3. Kasus dengan nomor bilangan 143/0160/2016  

Nama : Mat Zaid Bin Abdullah  

No I/C : 750211-11-5143  

Alamat : No 15 E Jalan Gong Jering, Sg. Ular, 26080 Kuantan Pahang  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 1.2.2016, jam lebih kurang 11.30 malam, 

didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukannya istri 

atau mahram yaitu Salwani Binti Zulkifli
34

 , Kp860629-03-5468 bertempat 

di dalam sebuah rumah No 18 Jalan Keramat Hilir, Kota Bharu, Kelantan 

yang mana pada ketika itu keadaan tersebut boleh menimbulkan syak 

bahwa sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral  
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Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan Khalwat di bawah Seksyen 9 

(1) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Kelantan) 1985 yaitu 

dikenakan hukuman tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama 

tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM1200 dari tuntutan RM2000. 

 Pertimbangan: Hakim melihat kepada tempoh pembicaraan terhadap 

tersangka karena tersangka seolah-olah sengaja melewatkan tempoh 

pembicaraan dan membuang-buang waktu.  

4. Kasus dengan nomor bilangan 143/0158/2016  

Nama : Long Abdul Rahman Bin Mohd Fauzi  

No I/C : 820126-03-5969  

Alamat : Lot 36 Taman Hamidah Gunong 16090 Bachok Kelantan  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 2.6.2016, jam lebih kurang 2.00 pagi. 

didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan istri atau 

mahram yaitu Miss Masnah Bin Cheh Noh
35

, kp : 911124-03-5568 

bertempat di dalam sebuah bilik Hotel Ningsih Pasir Mas, Kelantan yang 

mana pada ketika itu keadaan tersebut boleh menimbulkan syak 

bahwatersangka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral.  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan Khalwat di bawah Seksyen 

9(1) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Kelantan) 1985 yaitu 

dikenakan hukuman tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama 
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tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM1000 dari tuntutan RM2000 

Pertimbangan: Hakim melihat kepada waktu tersangka semasa ditangkap 

dan kerjasama tersangka untuk hadir ke mahkamah dari tempoh ditangkap  

5. Kasus dengan nomor bilangan 143/0041/2017  

Nama : Mohamed Roslie Pang Bin Abdullah  

No I/C : 561209-03-5547  

Alamat : Lot 1760, Jalan TJ 2/29 Tanjung Chat 15300 Kota Bharu, 

Kelantan  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 20.5.2017, jam lebih kurang 2.00 pagi, 

didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan istri atau 

mahram yaitu Nor Musliha Binti Sahrul Kp : 861220-03-5444 bertempat 

di dalam sebuah rumah No 32 Jalan Haji Rahim, Kota Bharu, Kelantan 

yang mana pada ketika itu keadaan tersebut boleh menimbulkan syak 

bahwa tersangka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral.  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan Khalwat di bawah Seksyen 

9(1) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Kelantan) 1985 yaitu 

dikenakan hukuman tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama 

tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM1500 dari tuntutan RM2000.  

Pertimbangan: Hakim melihat kepada sikap tersangka yang kurang 

memberikan kerjasama terhadap pihak mahkamah dan tidak membuat 

sebarang rayuan untuk peringanan hukuman.  
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6. Kasus Dengan Nomor Bilangan 03001-143-0043-2017  

Nama: Mohamad Azmira Bin Amaludin  

No I/C : 890922-03-5531  

Alamat : Kampung Terusan Limbat, 16150 Kota Bharu, Kelantan  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 10.7.2017. jam lebih kurang 1.00 pagi, 

didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan istri atau 

mahram yaitu Siti Salwani Binti Hazmi, Kp900402-03-6131 bertempat di 

dalam sebuah bilik Hotel Horizontal, Kota Bharu, yang mana pada ketika 

itu keadaan tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang 

melakukan perbuatan yang tidak bermoral.  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan Khalwat di bawah Seksyen 9 

(1) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Kelantan) 1985 yaitu 

dikenakan hukuman tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama 

tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM1000 dari tuntutan RM2000.  

Pertimbangan: Hakim melihat kepada masa yang diambil oleh tersangka 

untuk membuat rayuan dan ternyata tersangka sengaja membuang-buang 

waktu yang diberikan oleh mahkamah untuk membuat rayuan.  

7. Kasus Dengan Nomor Bilangan 03001-143-0110-2017  

Nama: Hulaimin Bin Hassan  

No I/C : 721122-03-5165  

Alamat : Lot 214 km 18 Jalan Kuala Krai, 16450 Ketereh, Kota Bharu 

Kelantan  
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Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 26.2.2017, jam lebih kurang 1.40 pagi. 

didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan istri atau 

mahram yaitu Adawiyah Binti Che Mamat Kp : 770628-03-6406 

bertempat di dalam sebuah rumah No 9 Jalan Salimin, Kota Bharu 

Kelantan, yang mana pada ketika itu keadaan tersebut boleh menimbulkan 

syak bahwa tersangka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan Khalwat di bawah Seksyen 

9(1) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Kelantan) 1985 yaitu 

dikenakan hukuman tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara selama 

tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM1200 dari tuntutan RM2000  

Pertimbangan: Hakim melihat kepada waktu tangkapan semasa tersangka 

ditangkap dan tersangka tidak membuat sebarang rayuan untuk hukuman 

tersebut.  

8. Kasus Dengan Nomor Bilangan 03001-143-0010-2018  

Nama : Haninah Binti Abdullah  

No i/c : 800527-11-5484  

Alamat : Lot 465, Kampung Dusun Durian, Jalan Beklam 16070 Bachok 

Kelantan  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh, 08.01.2018. jam lebih kurang 10.00 

malam, didapati berada bersama dengan seorang lelaki yang bukan suami 

atau mahram yaitu Rojhan Bin Che Amat
36

 Kp: 770603-03-6685 
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bertempat di dalam sebuah bilik No. 33, Taman Selere B Jalan Post Office 

Lama 15000 Kota Bharu, Kelantan, yang mana pada ketika itu keadaan 

tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan 

perbuatan yang tidak bermoral.  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan khalwat di bawah Syeksyen 

9(2) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Kelantan) 1985 yaitu 

dikenakan hukuman denda tidak melebihi satu ribu atau penjara selama 

tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM500 dari tuntutan RM1000.  

Pertimbangan: Hakim melihat kepada rayuan tersangka terhadap 

mahkamah bahwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarga dan 

kerjasama tersangka kepada mahkamah sangat baik. 

9. Kasus Dengan Nomor Bilangan 03001-143-0011-2018  

Nama : Haslinda Binti Othman  

No i/c : 881210-03-5268  

Alamat : Kampung Pulau Gajah, Koa Bharu, Kelantan  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh, 23.03.2018, jam lebih kurang 10.30 

malam, didapati berada bersama dengan seorang lelaki yang bukan suami 

atau mahra yaitu Mohd Afif Bin Abdullah Zawawi Kp: 881103-06-5177 

bertempat di dalam sebuah rumah No. 978 P Rumah Guru, Jalan Sekolah 

Bendang Nyior, Kota Bharu, Kelantan, yang mana pada ketika itu keadaan 

tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan 

perbuatan yang tidak bermoral.  
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Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan khalwat di bawah Syeksyen 9 

(2) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Kelantan) 1985 yaitu 

dikenakan hukuman denda tidak melebihi satu ribu atau penjara selama 

tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM600 dari tuntutan RM1000  

Pertimbangan: Hakim melihat kepada rayuan yang dibuat oleh tesangka 

karena tersangka mempunyai dan hanya bekerja paruh waktu sahaja 

tanggungan  

10. Kasus Dengan Nomor Bilangan 03001-143-0108-2019  

Nama : Siti Nur Sapura Binti Azimi  

No i/c : 870715-03-5530  

Alamat : Kg Batu 10, Kadok, 16450 Ketereh Kota Bharu Kelantan,  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh, 28.01.2019. jam lebih kurang 12.00 tengah 

malam, didapati berada bersama dengan seorang lelaki yang bukan suami 

atau mahra yaitu Amir Haris Faizal Bin Omar
37

 Kp: 820806-03-5477 

bertempat di dalam sebuah hotel bilik No. 26, Hotel Sabak Resort, 15000 

Kota Bharu, Kelantan, yang mana pada ketika itu keadaan tersebut boleh 

menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan perbuatan yang 

tidak bemoral.  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan khalwat di bawah Seksyen 

9(2) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Kelantan) 1985 yaitu 
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dikenakan hukuman denda tidak melebihi satu ribu atau penjara selama 

tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM800 dari tuntutan RM1000  

Pertimbangan: Hakim melihat kepada tersangka tidak membuat rayuan 

dan kurang memberikan kerjasama yang baik kepada pihak mahkamah  

Di sini penulis meneliti pertimbangan yang hakim mahkamah teliti 

sebelum sesuatu putusan hakim dikeluarkan. Antaranya adalah karena 

Hakim melihat kepada  

1. Kerjasama Pelaku terhadap Mahkamah  

- Tempoh masa yang diambil untuk hadir ke Mahkamah bermula 

dari tarikh yang ditangkap.  

2. Masa Membuat Rayuan  

-  Tempoh masa pelaku membuat rayuan setelah putusan dikeluarkan  

3. Watak dan Perlakuan Pelaku 

-     Akhlak dana adab yang ditonjolkan selama tempoh perbicaraan 

kasus.  

4. Tempoh Pembicaraan 

-     Bergantung kepada pelaku, sama ada pelaku memberi kerjasama 

yang baik  dan mempercepatkan tempoh perbicaraan atau sengaja 

melambatkan tempoh perbicaraan.  

5. Waktu Tangkapan 

-     Bergantung waktu tangkapan, pagi, petang, malam, tengah malam, 

dan pagi.  
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B. Putusan Dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri 

Terengganu Dalam Menetapkan Hukuman Khalwat.  

Hal ini juga berdasarkan wawancara penulis dengan Puan Norzilawati 

Binti Said
38

 yang merupakan Panitera di Mahkamah Rendah Syariah Besut, 

Terengganu menjelaskan tentang pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan 

putusan dan setiap keputusan haruslah merujuk kepada Enakmen Kesalahan 

Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001. Jika menurut Enakmen yang 

telah ditetapkan yaitu: 

31. (a) orang laki-laki yang di dapati berada berada dengan seorang atau lebih 

dari seorang perempuan yang bukan istri atau mahramnya di mana-

mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam 

keadaan yang boleh menimbulkan syak bahwa sedang melakukan 

perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan 

apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau 

dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-

duanya  

32. (b) Orang perempuan yang di dapati berada bersama dengan seorang atau 

lebih daripada seorang laki-laki yang bukan suami atau mahramnya di 

mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik 

dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahwa sedang 

melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu 

kesalahan dan apabila disabitkan boleh di denda tidak melebihi tiga 
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ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun 

atau kedua-duanya.  

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut mengenai masalah ini 

sebagai contoh, penulis bawakan beberapa kasus yang penulis dapatkan 

daripada Mahkamah Rendah Syariah Besut, Terengganu:  

1. Kasus dengan nomor bilangan 11001-143-0086-2016  

Nama : Mohd Zulfadli Bin Zulkifli  

No i/c : 800725-10-5203  

Alamat Cabang Tiga, Kampung Tembila, 22200 Kampung Raja, 

Terengganu  

Kata-Kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 26.7.2016, jam lebih kurang 11.55 malam, 

didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan istri atau 

mahram yaitu Nurulain Shafira Binti Kamaruzzaman
39

, kp : 980210-11-

5480 bertempat di dalam sebuah bilik No. 9. Hotel Nadzlin, Lot 469 Jalan 

Besar Jerteh, 22200 Jerteh, Terengganu yang mana pada ketika itu 

keadaan tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang 

melakukan perbuatan yang tidak bermoral. 

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan Khalwat di bawah Seksyen 

31(a) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 

yaitu didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama 

tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.  
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Keputusan: Dihukum dengan denda RM2000 dari tuntutan RM3000.  

Pertimbangan: Hakim melihat kepada waktu tersangka ditangkap dan 

situasi tangkapan yaitu keadaan tersangka semasa ditangkap.  

2. Kasus Dengan Nomor Bilangan 11001-143-0098-2016  

Nama : Mohammad Syafiqur Bin Golbaha  

No I/C : 880201-10-5919  

Alamat : Lot 1289, Taman Bakti, Kampung Padang Landak, 22000 Jerteh,  

Terengganu.  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, bersama-sama Muhammad Hamdan Bin Wahab, Kp 

960209-11-5385, Fizri Bin Che Razali, Kp: 891129-03-6269 dan Mohd 

Aiman Bin Makhtar, Kp: 950620-11-5343 pada tarikh 31.7.2016 jam lebih 

kurang 1.15 pagi didapati berada bersama dengan seorang perempuan 

yang bukan istri atau mahram yaitu Nur Atiqah Syuhada Binti Akmarul,  

Kp: 880405-89-5188 bertempat didalam sebuah rumah No 2343-C, Jalan 

Tok Raja, Kampung Jawek, 22000 Jerteh, Besut, Terengganu yang mana 

pada ketika itu keadaan tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka 

sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral.  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan khalwat di bawah Seksyen 

31(a) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 

yaitu didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama 

tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM2900 dari tuntutan RM3000.  
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Pertimbangan: Hakim melihat kepada status Encik Fizri sebagai seorang 

duda dan waktu tangkapan kesemua tersangka ditangkap  

3. Kasus Dengan Nomor Bilangan 11001-143-0077-2017  

Nama : Syafiq Farhain Bin Norman  

No KP 830210-10-5481  

Alamat : No PPRT 1021-3, Kampung Padang Lalang, Binjai, 24000  

Kemaman, Terengganu. 

 Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 20.6.2017, jam lebih kurang 12.30 tengan 

malam. di dapati berada bersama seorang perempuan yang bukan istri atau 

mahram yaitu Nurul Syuhada Nurul Ain Binti Azhar
40

 Kp. 920710-10-

5480 bertempat di dalam sebuah rumah No, 8, Kampung Kenanga, Jalan 

Tasek, 22010 Jerteh, Terengganu yang mana pada ketika itu keadaan 

tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan 

perbuatan tidak bermoral.  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan khalwat di bawah Seksyen 

31(a) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 

yaitu didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama 

tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM2000 dari tuntutan RM3000 

Pertimbangan: Hakim melihat kepada situasi tangkapan yaitu pakaian 

tersangka berada di atas lantai rumah serta tersangka dalam keadaan 

kurang sopan.  

                                                
40

 Dokumen Mahkamah  Rendah Syariah Besut, Terengganu11001-143-0076-2017  
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4. Kasus Dengan Nomor Bilangan 11001-143-0076-2017  

Nama : Muhammad Rashdan Bin Mohd Ridzuan  

No KP: 770222-10-0281  

Alamat : PT 1958, Jalan Pantai, Kampung Seberang Kastam, 22200 

Kampung Raja, Terengganu  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 5.8.2017, jam lebih kurang 12.45 tengah 

hari, didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan istri 

atau mahram yaitu Nur Atiqah Syahirah Binti Azmi,Kp: 000780-10-0122 

bertempat di dalam sebuah bilik No 70, Bidara Park Resort, Pantai Air 

Tawar, 22300 Besut, Teengganu yang mana pada ketika itu keadaan 

tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan 

perbuatan yang tidak bermoral.  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan khalwat di bawah Syeksyen 

31(a) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 

yaitu didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama 

tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM2000 dari tuntutan RM3000. 

Pertimbangan: Hakim melihat kepada status tersangka sebagai seorang 

duda dan faktor usia tersangka yang sepatutnya lebih mengetahui tentang 

apa yang baik dan apa yang buruk  

5. Kasus Dengan Nomor Bilangan 11001-143-0072-2018  

Nama : Khairunnisa Alhana Binti Zahman  

No i/c : 880809-10-5684  

Alamat : 108-A Jalan Aman, 22200 Kampung Raja, Terengganu  
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Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh, 27.07.2018, jam lebih kurang 1.25 pagi, 

didapati berada bersama dengan seorang lelaki yang bukann suami atau 

mahram yaitu Mohamad Farid Bin Ali Safar
41

 Kp: 810811-08-5873 

bertempat di dalam sebuah bilik No. 18. Taman Azimos Chalet, Pantai Air 

Tawar, 22200 Besut, Terengganu yang mana pada ketika itu keadaan 

tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan 

perbuatan yang tidak bermoral.  

Tuntutan: Telah melakukan satu kesalahan khalwat di bawah Seksyen  

31(b) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 

yaitu didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama 

tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM2000 dari tuntutan RM3000. 

Pertimbangan: Hakim melihat kepada waktu tangkapan tersangka semasa 

ditangkap dan status tersangka sebagai seorang janda semasa tangkapan 

dilakukan  

6. Kasus Dengan Nomor Bilangan 11001-143-0071-2018  

Nama : Mohamad Farid Bin Azri  

No 1/C : 810911-10-5878  

Alamat : No 14 Taman SEDC, Jalan Keluang, 22200 Kampung Raja, 

Terengganu. Mahkamah Rendah Syariah Besut, Terengganu, Kes No 47: 

Dokumen 11001-143-0072-2018  

 

                                                
41

 Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Besut, Terengganu, Kes No 11001-143-0072-

2018 
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Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 24.07.2018, jam lebih kurang 2.25 pagi, 

didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan istri atau 

mahram yaitu Annisa Hana Binti Zamarul Kp: 880808-11-5654 bertempat 

di dalam sebuah bilik No 12, Taman Arena Beach, Pantai Teluk Kemang, 

22200 Besut, Terengganu yang mana pada ketika itu keadaan tersebut 

boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan perbuatan 

yang tidak bermoral  

Tuntutan: Disabitkan melakukan kesalahan khalwat dibawah Syeksyen  

31(a) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 

yaitu di denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama 

tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya,  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM2800 dari tuntutan RM3000, 

Pertimbangan: Hakim melihat kepada waktu tangkapan semasa tersangka 

ditangkap dan tersangka dalam keadaan masih berkeluarga  

7. Kasus Dengan Nomor Bilangan 11001-143-0066-2018  

Nama : Muhammad Razif bin Mohd Safawi  

No I/C : 950222-11-0271  

Alamat : No 598, Jalan Permai, Kampung Selatan, 22200 Kampung Raja,  

"Terengganu  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 8.5.2018. jam lebuh kurang 3.00 pagi, didapati 

berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan istri atau mahram 

yaitu Nur Afiqah Syahmini Binti Alif Irsyad, Kp : 000730-11-0332 
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bertempat di dalam sebuah bilik No 50, Tanjung Park Chalet, Pantai Air  

Keningau, 22200 Besut, Terengganu yang mana pada ketika itu keadaan 

tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan 

perbuatan yang tidak bermoral.  

Tuntutan: Disabitkan melakukan satu kesalahan khalwat di bawah 

Syeksyen  

31(a) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 

yaitu didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama 

tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM2900 dari tuntutan RM3000 

Pertimbangan: Hakim melihat kepada waktu tangkapan semasa tersangka 

ditangkap dan situasi semasa ditangkap yaitu kedua-duanya dalam 

keadaan kurang sopan. 

8. Kasus Dengan Nomor Bilangan 11001-143-0061-2018  

Nama : Muhammad Fahmi bin Amri  

No I/C :920911-08-5873  

Alamat : No 14, Taman Angsana, Jalan Perhentian, 22200 Kampung Raja,  

Terengganu  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 07.07.2018. jam lebih kurang 1.30 pagi, 

didapati berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan istri atau 

mahram yaitu Nur Farhana Athira Binti Rahman, Kp : 970809-11-5564 

bertempat di dalam sebuah rumah No 16, Taman Tengku Anis, Pantai 

Melawi, 22200 Besut, Terengganu yang mana pada ketika itu keadaan 



 

 

67 

tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan 

perbuatan yang tidak bermoral.  

Tuntutan: Disabitkan melakukan satu kesalahan khalwat di bawah 

Seksyen  

31(a) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 

yaitu didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama 

tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM2000 dari tuntutan RM3000. 

Pertimbangan: Hakim melihat kepada waktu tangkapan semasa tersangka 

ditangkap dan situasi semasa tangkapan karena semasa tangkapan 

dilakukan terdapat nenek tersangka di dalam rumah tersebut dan nenek 

tersangka turut disabitkan dengan kesalahan bersubahat.  

9. Kasus Dengan Nomor Bilangan 11001-143-0062-2019  

Nama : Alisa Aisyah Binti Zahman  

No I/C : 880809-11-6112  

Alamat : No 104, Jalan Damai, 22200 Kampung Raja, Terengganu.  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 01.02.2019, jam lebih kurang 2.30 pagi, 

didapati LL berada bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suami 

atau mahram yaitu Mohamad Faqeh Bin Salim, Kp : 820911-10-8753 

bertempat di dalam sebuah bilik No 20, Taman Kekwa, Pantai Teluk 

Bahang, 22200 Besut, Terengganu yang mana pada ketika itu keadaan 

tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang melakukan 

perbuatan yang tidak bermoral.  
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Tuntutan: Disabitkan melakukan satu kesalahan khalwat di bawah 

Seksyen 31(b) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) 

(Terengganu) 2001 yaitu didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau 

dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM2500 dari tuntutan RM3000. 

Pertimbangan: Hakim melihat kepada waktu tangkapan semasa tersangka 

ditangkap dan juga status tersangka sebagai seorang janda semasa 

ditangkap.  

10. Kasus Dengan Nomor Bilangan 11001-143-0064-2019  

Nama : Shafira Aqilah Binti Zamani  

No I/C : 980210-11-3054  

Alamat : No 1201, Kampung Padang Pepuyu, 22200 Kampung Raja, 

Terengganu.  

Kata-kata Sangkaan  

Tersangka, pada tarikh 18.02.2019, jam lebih kurang 12.30 tengah 

malam, didapati berada bersama dengan seorang laki-laki yang bukan 

suami atau mahram yaitu Mohd Zulkifli Bin Zulkarnain
42

, Kp : 920707-

11-2035 bertempat di dalam sebuah rumah No, 2, Kampung Reka, Jalan 

Pak Seman bilik No 20, 22200 Besut, Terengganu yang mana pada ketika 

itu keadaan tersebut boleh menimbulkan syak bahwa tersangka sedang 

melakukan perbuatan yang tidak bermoral.  

Tuntutan: Disabitkan melakukan satu kesalahan khalwat di bawah 

                                                
42

 Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Besut, Terengganu, Kes No, 11001-143-0064-

2019 
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Seksyen 31(a) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) 

(Terengganu) Mahkamah Rendah Syariah Besut, Terengganu, Kes No 48 

Dokumen 11001-143-0064-2019 2001 yaitu didenda tidak melebihi tiga 

ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun 

atau kedua-duanya.  

Keputusan: Dihukum dengan denda RM2000 dari tuntutan RM3000.  

Pertimbangan: hakim melihat kepada waktu tangkapan semasa tersangka 

ditangkap dan situasi pakaian semasa tersangka ditangkap kurang sopan. 

Penulis meneliti pertimbangan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah  

Rendah Syariah Negeri Terengganu sebelum mengeluarkan putusan adalah 

berdasarkan beberapa perkara. Antara perkara yang diteliti oleh hakim 

mahkamah ialah:  

1. Masa kejadian  

a. Pagi  

b. Petang  

c. Malam  

d. Tengah malam  

e. Pagi  

2. Tempat kejadian  

a. Hotel  

b. Rumah sewa  

c. Pejabat  

d. Rumah pantai  
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3. Situasi tangkapan  

a. Pakaian OKT (Barang bukti)  

b. Terdapat orang lain selain OKT di kira subahat  

c. Keadaan dalam rumah  

4. Status  

a. Duda  

b. Janda  

c. Bujang  

d. Berkeluarga  

e. Pelajar  

5. Faktor usia  

a. Tua  

b. muda  

6. Tangkapan berulang  

a. Pernah melakukan kesalahan tersebut dan mengulangi perbuatan 

yang sama di lain waktu.  

 

C. Faktor Penyebab Perbedaan Putusan Hakim  

Tinjauan dan penelitian saya mengenai faktor putusan hakim bagi 

kedua-dua negeri ini adalah, bagi Mahkamah Rendah Syariah Negeri 

Kelantan, faktor yang mempengaruhinya adalah masyarakat dari Negeri 

Kelantan itu sendiri mayoritasnya berpendapatan rendah dan bekerja sebagai 

buruh kasar, Jadi disini, sebelum hakim mengeluarkan putusan, pihak 

pendakwa akan menyoal selidik tentang latar belakang OKT (orang kena 
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tuduh), dan apabila selesai proses itu, segala maklumat akan diberikan kepada 

Tuan Hakim dan Tuan Hakim
43

 akan memberi putusan kepada OKT sesuai 

dengan maklumat yang diperolehi. 

 Mayoritas OKT yang ditangkap masih mempunyai tanggungan seperti 

ibu ayah yang keadaan mereka memerlukan untuk pergi ke rumah sakit setiap 

bulan, tanggungan terhadap adik beradik yang masih memerlukan uang 

persekolahan, dan terkadang, keperluan untuk diri sendiri pun tidak 

mencukupi. Oleh sebab itu, hakim di Mahkamah Rendah Syariah Negeri 

Kelantan akan menyelidiki latar belakang OKT dahulu sebelum sebarang 

putusan dikeluarkan.  

Bagi Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu pula, setiap 

putusan yang hakim putuskan dari pengamatan saya, semuanya tinggi 

berbanding negeri Kelantan. Berdasarkan wawancara saya bersama dengan 

Tuan Hakim
44

, beliau memberitahu faktor mengapa beliau mengeluarkan 

putusan yang sedemikian. Kata beliau, Negeri Terengganu adalah salah satu 

negeri wisata, jadi disebabkan hal itu, statistik jumlah penangkapan untuk 

kasus khalwat setiap tahun semakin meningkat, jadi oleh sebab itu, beliau 

mengeluarkan putusan dengan jumlah yang tinggi untuk pesalah sebagai 

memberikan pengajaran dan berharap pesalah tidak mengulangi kesalahan 

yang sama di hari ke depan kelak.  

Seterusnya kata beliau lagi, jika hukuman yang diberikan rendah dan 

murah, pesalah tidak akan rasa terbeban dan kemungkinan untuk mengulangi 

                                                
43

 Tuan Samsudin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan, Wawancara, 31 

Januari 2019. 
44

 Tuan Haji Mat Ropi, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Besut, Terengganu, 

Wawancara, 5 Mei 2019. 
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perbuatan itu. Tetapi apabila hukuman yang diberikan tinggi atau berat, 

mereka akan takut untuk mengulangi perbuatan yang sama lagi. mengulang  

Berdasarkan statistik yang telah ditunjukkan kepada saya semasa 

lawatan saya ke Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan dan Negeri 

Terengganu, dapat saya teliti bahwa di Negeri Kelantan, statistik penangkapan 

untuk kasus jinayah khalwat dari tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlahnya 

semakin menurun. Di sini juga dapat saya ketahui dari hakim bahwa, kerajaan 

Negeri Kelantan telah memperkemaskan dan memperkuatkan lagi undang-

undang yang melibatkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sebarang 

acara atau keramaian yang melibatkan pergaulan laki-laki dan perempuan 

amat dititikberatkan oleh kerajaan dan kerajaan membuat aturan bahwa jika 

ingin menganjurkan sebarang acara, wajib mengasingkan kedudukan laki-laki 

dan perempuan. Ini salah satu usaha kerajaan untuk mengelakkan pergaulan 

antara laki-laki dan perempuan.  

Aturan ini juga mengikut apa yang termaktub di dalam enakmen 

khalwat Negeri Kelantan yang membaawa maksud bahwa lakiOlaki dan 

perempuan dikira berkhalwat sekali pun tidak berada di tempat yang 

tersembunyi dan perbuatan mereka mendatangkan syak wasangka.  

Untuk statistik penangkapan kasus jinayah khalwat di Negeri 

Terengganuyang ditunjukkan pula dapat saya perhatikan dari tahun 2016 

hingga tahun 2019 semakin meningkat berbanding di Negeri Kelantan yang 

semakin menurun. Ini karena menurut hakim mahkamah, di Terengganu telah 

banyak dibuka tempat-tempat pelancongan dan juga peluang pekerjaan 

semakin meningkat. Oleh dari sebab peningkatan peluang pekerjaan dan 
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pembukaan tempat pelancongan yang semakin banyak menyebabkan 

masyarakat berpupu-pusu ke kota untuk mencari pekerjaan dan ada juga untuk 

melancong. Kebiasaannya anak-anak muda yang akan merebut peluang 

tersebut. Sinonimnya, apabila masyarakat tertumpu di kota dan kebiasaannya 

mengikut adat dan fitrah manusia, akan terjadi pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan tanpa mengira batasan.  

Dan dari situ lah akan bermula bibit-bibit perlakuan yang di panggil 

khalwat apabila nafsu sudah menguasai diri. Disebabkan perkara-perkara di 

atas, hakim membuat keputusan untuk memberi hukuman yang lebih tinggi 

berbanding Negeri Kelantan kepada pelaku agar pelaku insaf dan tidak akan 

mengulangi perbuatan yang sama lagi. Dan jika perbuatan yang sama berulang 

kepada pelaku yang sama, maka hukuman terhadap pelaku tersebut akan lebih 

tinggi dan tidak aka nada rayuan lagi untuk kesalahan itu. 

Analisa Hukum Islam Bagi Khalwat antara Mahkamah Rendah 

Syariah Negeri Kelantan dan Negeri Terengganu  

1. Analisa Hukum Islam Di Negeri Kelantan  

Bagi Negeri Kelantan hukuman yang dijatuhkan ke atas pesalah 

adalah berdasarkan hukuman ta'zir yang sememangnya berdasarkan syariat 

Islam. Usaha mencegah kemungkaran adalah kewajiban yang amat 

diutamakan dalam Islam. Suruhan Allah supaya menghentikan 

kemungkaran selalunya disebut selepas arahan melaksanakan kebaikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa melakukan kebaikan semata-mata, tanpa 

meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh agama belum 

mencerminkan kesempurnaan iman. Kedua-dua tuntutan ini adalah fardu 

kifayah yang wajib ditunaikan umat Islam.  
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Allah berfirman bermaksud:  

َُكو ُعوَن إََِل  َوۡلت ةٞ يَدت نَّ
ُ
ِ ٱّنِنُكمت أ َيت

ِ  ۡلت ُمُروَن ب
ت
ُروِف ٱَوَيأ تَهعت َن  ل َوَينتَهوت

ُهنَكرِ  ٱَعِو 
ت ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ل

ُ
لُِحونَ ٱَوأ تُهفت  ١٠٤ ل

 

Artinya:  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru  kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung 

  

Ayat itu memberi makna wajib ke atas semua umat Islam untuk  

melaksanakan perintah menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah dari  

melakukan kemungkaran. Mungkar bermakna melakukan perkara yang  

diharamkan dalam syariat Islam atau meninggalkan perkara yang 

diwajibkan.  

la sama dari segi pengertiannya dengan istilah maksiat. Ulama 

membagikan  maksiat dari segi hukuman yang boleh dikenakan kepada 

pelakunya kepada  tiga kategorikan yaitu:  

1. Maksiat yang dikenakan hukum hudud atau qisas. Kesalahan dalam  

kategori ini dinyatakan secara terang dalam Al-Quran atau hadits 

seperti  kesalahan mencuri, melakukan persetubuhan dengan pasangan 

selain  suami/istri, minum minuman keras dan membunuh.  

2. Maksiat yang dikenakan hukuman kaffarah (denda). Antara kesalahan 

ini  adalah kaffarah yang dikenakan ke atas suami yang melakukan  

persetubuhan dengan istri pada waktu siang Ramadhan  

3. Maksiat yang dikenakan hukuman taʼzir (hukuman yang ditetapkan 

oleh  pihak berkuasa). Maksiat dalam kategori ini paling banyak dan 
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antaranya adalah kesalahan pergaulan bebas antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim, berpakaian tidak menutup aurat, 

berhibur yang boleh melalaikan, khalwat, salah guna kuasa, memberi 

dan menerima rasuah dan  tidak berpuasa pada siang Ramadhan.  

Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim bermaksud daripada Abu Said Al-Khudrhi, katanya:  

Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, barangsiapa antara 

kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dicegahnya dengan 

tangan (kekuasaan). Jika tidak mampu, cegahlah dengan lidahnya 

(memberi nasihat). Jika tidak mampu juga, maka hendaklah mencegah 

dalam hati (tidak merestui perbuatan mungkar dan maksiat itu) dan ia 

adalah tahap iman yang paling lemah.  

Enakmen di kedua-dua negeri masih lagi dipakai dan sesuai 

dari mula pelaksanaannya sehingga saat ini. Ini karena peratuan yang 

dibuat tersebut masih lagi dianggap selari dengan kehendak Islam dan 

boleh membentuk atau mengawal individu yang berakhlak tidak sopan. 

Peruntukan undang-undang jinayah syariah terdapat di bawah enakmen 

atau akta jinayah syariah dan juga enakmen atau akta undang-undang 

keluarga Islam negeri-negeri. Kesalahan di bawah enakmen atau akta 

jinayah syariah terdiri dari kesalahan yang berhubung dengan akidah, 

kesucian agama Islam dan Institusinya, rukun Islam, arak, judi dan 

kesusilaan, seksual, kesejahteraan orang lain dan pelbagai lagi. Bagi 

negeri yang masih tidak mempunyai enakmen jenyah syariah, 

peruntukan kesalahan terdapat di dalam enakmen pentadbiran undang-

undang Islam negeri masing-masing.  
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Falsafah hukuman jinayah dalam Islam dan matlamat hukuman 

dalam Enakmen Jenayah Syariah ialah untuk pencegahan, pembalasan 

terhadap perbuatan salah, ganti rugi dan pemulihan. Aspek pencegahan 

adalah untuk mencegah manusia daripada melakukan kejahatan. 

Pencegahan akan berhasil apabila timbul rasa takut di kalangan 

masyarakat terhadap hukuman yang dikenakan. Pencegahan seperti ini 

terdapat pada semua hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang 

Islam. Ini karena keseluruhan hukuman ini mengandungi unsur-unsur 

yang membuatkan masyarakat takut untuk melakukannya kesalahan 

yang sama.  

Dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah negeri-negeri 

telah terdapat peruntukan yang bertujuan untuk mencegah kegiatan 

jinayah ini pada peringkat awal lagi. Contohnya peruntukan bagi 

kesalahan khalwat. Jika di lihat secara mendalam, khalwat merupakan 

fakor utama yang membawa kepada perzinaan yang membawa kepada 

gejala hamil luar nikah dan buang bayi. Maka di sini lah peranan 

penguatkuasaan syariah yang harus masuk campur dalam hal ini bagi 

membendung gejala ini dari terus berleluasa. Ini karena tindakan ini 

tidak menjadi suatu kesalahan dalam usaha membasmi gejala sosial, 

bahkan sikap seperti ini adalah sangat dituntut oleh Islam. Ibu bapa 

atau penjaga perlu memainkan peranan mereka dalam mendidik anak-

anak dan didikan agama bermula dari peringkat awal lagi karena fitrah 

manusia khususnya remaja yang cepat terpengaruh oleh anasir luar 

yang merosakkan.  
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2. Analisa Hukum Islam di Negeri Terengganu  

Usaha pencegahan kemungkaran oleh pihak berkuasa agama di 

Malaysia seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Agama 

Islam Negeri, Jabatan Mufti Negeri dan Mahkamah Syariah di setiap negeri 

bagi mewujudkan masyarakat maju dengan menjadikan Islam sebagai satu 

cara hidup yang sempurna berasaskan Al-Quran dan Hadis  

Kerajaan Negeri Terengganu bertanggungjawab menegakkan keadilan 

mengikut hukum Islam dan mengawal serta mencegah kemungkaran, maksiat, 

khurafat, bida'ah, gejala murtad dan pemikiran yang menjejaskan kesucian 

agama Islam dan syariah. Terlalu banyak usaha yang diambil bagi mendakwah 

masyarakat Islam supaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi 

kemungkaran yang ditegah oleh-Nya. Antara langkah yang diambil adalah 

melalui pendekatan dakwah dan pendidikan. Ia dilaksanakan melalui ceramah, 

seminar, kursus, forum, kelas pengajian dan macam-macam lagi.  

Seperti dibincangkan sebelum ini, usaha mengajak masyarakat supaya 

melakukan kebaikan tidak memadai tanpa langkah mencegah dan membasmi 

kemungkaran. Bagaimanapun, selalunya apabila bercakap mengenai kesalahan 

jenayah syariah, apa yang selalu tergambar pada fikiran masyarakat umum 

adalah kesalahan berkhalwat, mengajar ajaran sesat dan tidak berpuasa pada 

siang Ramadhan. 

Sebagai contoh, mana-mana orang yang bertindak atau berkelakuan 

tidak baik bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam 

adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak 
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melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 

enam bulan atau kedua-duanya.  

Peruntukan bagi kesalahan yang melanggar seksyen ini adalah terlalu 

luas dan merangkumi semua perkara mungkar dan maksiat dalam Islam. 

Seksyen ini meletakkan syarat bahwa kemungkaran dan maksiat itu jika 

dilakukan, menjadi kesalahan dari segi undang-undang jika dilakukan di 

khalayak.  

Bagi Negeri Terengganu juga, perlakuan khalwat juga menjadi satu 

topik yang panas apabila tiba musim percutian. Banyak pasangan muda-mudi 

yang ditangkap berdua-duaan dan perbuatan mereka telah menimbulkan syak 

wasangka. Justru, demi mencegah dan membasmi perbuatan itu dari terus 

berleluasa, pihak yang bertanggungjawab telah menetapkan hukum yang 

sepatutnya bagi kesalahan ini dan berharap perbuatan yang mereka lakukan ini 

tidak akan berulang lagi di kemudian hari. Untuk hukuman zina pula berbeda 

dari hukuman khalwat karena hukuman zina sudah termaktub di dalam Al-

Quran manakala hukuman taʼzir pula adalah ketentuan hukuman dari 

pemerintah dari masing-masing negeri.  

Banyak keistimewaan apabila kita sebagai umat Islam hidup 

berlandaskan hukum Islam. Jika terjadi sebarang jinayah yang melibatkan 

hukum Islam yaitu kesalahan ta'zir, maka enakmen dari setiap negeri sudah 

termaktub hukuman bagi setiap kesalahan yang dilakukan. Antara 

keistimewaan hukum jinayah Islam ini ialah:  

a. Undang-undang Islam sahaja yang lengkap dan paling baik untuk 

dilaksanakan.  
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b. Allah S.W.T. sendiri sebagai penggubal mutlak yang mengetahui hakikat 

manusiadan undang-undang yang sesuai dengan manusia. Justru itu, setiap 

orang mestilah yakin tentang keunggulan undang-undang Islam dan wajib 

mematuhinya serta berusaha untuk melaksanakan sepenuhnya.  

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 58  

                                              

Artinya:  Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk mengerjakan) 

sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan 

permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-

benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal  

 

c. Undang-undang jinayah Islam sesuai untuk semua tempat dan keadaan.  

d. Undang-undang Islam mementingkan keadilan dan konsep sama rata tanpa 

mengira kedudukan, pangkat, darjat, dan bangsa. Sesiapa saja yang 

melakukan kesalahan akan dikenakan hukuman yang setimpal dan sama.  

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 194  

                           

                         

Artinya:  Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut 

dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa 

yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan 

serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa  

 

Tujuan Hukum Jinayat Disyariatkan Antara tujuan utama hukum 

jinayat disyariatkan ialah: 

1. Untuk mencegah merebaknya perkara keburukan dan jinayah.  

2. Untuk memberi keadilan dan balasan yang setimpal terhadap orang yang 

berlaku zalim  
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3. Undang-undang jinayat Islam bertujuan membentuk pribadi dan akhlak 

manusia serta menjaga kehormatan masyarakat dan negara.  

4. Untuk menjaga kehormatan nyawa manusia dan anggota yang lain.  

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 179  

                       

Artinya:  Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan hidup 

bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 

bertakwa  

 

5. Untuk menjaga akal dan anugerah pemikiran yang sempurna supaya tidak 

dirosakkan seperti larangan meminum minuman yang memabukkan.  


