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BAB III

KETENTUAN UNDANG-UNDANG PIDANA ISLAM

TENTANG SANKSI KHAMAR

A. Enakmen Kanun Jinayah Syari’ah Negeri Kelantan Nomor 2 Tahun 1985

1. Sejarah Lahirnya Kanun Negeri Kelantan

Di Negeri Kelantan dari tahun 1801, yaitu pada zaman

pemerintahan Sultan Muhamad Pertama (1801-1836 Masehi) ajaran dan

Syari’at Islam telah mulai berkembang, di mana Sultan Muhamad I cukup

prihatin dengan pengajaran agama Islam dan senantiasa memastikan ajaran

Islam terus berkembang, dan umat Islam terjaga. Baginda1 mengambil

Syeikh Abdul Hakim sebagai penasihat dalam bidang agama Islam dan

apabila Baginda mangkat,2 Sultan Muhamad yang Kedua telah ditabal3

menjadi Sultan Kelantan. Pada zaman pemerintahan Baginda (1836-1886

Masehi) telah memerintah Kelantan mengikut syari’at Islam dengan

berpedoman kepada al-Qur’an dan Hadist. Hukum Hudud, qisas4 dan ta’zir

telah dilaksanakan, di mana pencuri didapati bersalah di Mahkamah

Syari’ah Kota Bharu pada waktu itu dikenakan hukuman had. Baginda

dibantu oleh Mufti5 sebagai Ketua Hakim dan Qadhi sebagai pengacara.6

1 Kata ganti diri ketiga bagi raja, khalifah, atau rasul, Kamus Dewan Edisi Keempat, hlm.
103.

2 Meninggal (digunakan untuk raja-raja), Kamus Dewan Edisi Keempat, hlm. 993.
3 Majlis merasmikan (merayakan) penobatan atau kemahkotaan raja, Kamus Dewan Edisi

Keempat, hlm. 1561.
4 Definisi qisas/qishash bermakna pembalasan )جزاء( yang seimbang atau lebih tepat lagi

serupa atas jinayah yang dilakukan oleh pelaku. Contohnya: Bagi jinayah bunuh dibalas dengan
hukuman bunuh. Bagi jinayah membutakan mata dibalas dengan membutakan mata dan lain-lain
semisal dengannya. Qisas hanya berlaku bagi kasus pembunuhan dan kasus kecederaan atas
anggota tubuh badan. Lihat Awan Abdul Aziz bin Juned, op.cit., hlm. 25.

5 Orang yang dipertanggungjawabkan mengeluarkan fatwa, Kamus Dewan Edisi
Keempat, hlm. 1049.
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Keadaan demikian berjalan terus menerus dengan baik sehingga

pada suatu masa adanya campur tangan penjajah yang telah

memperkenalkan dan memasukkan undang-undang mereka ke dalam

sistem perundangan yang berlaku pada masa itu, sehingga menepikan

undang-undang Islam sedikit demi sedikit melalui enakmen-enakmen yang

berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang Mahkamah Syari’ah,

sehingga tinggal undang-undang yang membidangi hal-hal kekeluargaan

Islam saja.

Bagi melaksanakan undang-undang Syari’ah di Mahkamah

Syari’ah, dua lagi Mahkamah Syari’ah dibentuk selain Mahkamah syari’ah

Kota Bharu, yaitu Mahkamah Syari’ah Kabupaten Pasir Puteh dan

Mahkamah Syari’ah Kecamatan Batu Mengkebang, Kabupaten Kuala

Krai. Mahkamah-mahkamah ini diberi kewenangan yang sama dengan

Mahkamah Syari’ah Kota Bharu kecuali tidak boleh memproses dan

mengadili kasus harta mawaris, di mana nilainya lebih daripada Rm.

200.00. Manakala selebihnya di sidang di Kabupaten Kota Bharu. Tujuan

pembentukan dua mahkamah tersebut supaya Mahkamah Syari’ah Kota

Bharu dikhaskan hanya untuk Kabupaten Kota Bharu. Oleh karena

mahkamah di Kota Bharu mengadili lebih banyak kasus-kasus dan

mahkamah mempunyai dua orang Hakim yaitu seorang Qadhi dan seorang

lagi pembantu Mufti, mahkamah itu telah dianggap oleh masyarakat

Kelantan sebagai Mahkamah Syari’ah untuk Negeri Kelantan. Dari

6 Daud bin Muhammad, “Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Negeri Kelantan”,
Seminar Hukum Islam di Malaysia, 2004, hlm. 1.
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pengembangan Mahkamah Syari’ah di Pasir Puteh dan Batu Mengkebang

Kuala Krai, maka bermulanya sejarah pembentukan Mahkamah-

mahkamah Syari’ah di Kabupaten lain dalam Negeri Kelantan, sehingga di

setiap Kabupaten memiliki Mahkamah Syari’ah.7

Selain itu undang-undang Syari’ah atau lebih dikenal dengan

undang-undang Mahkamah Syari’ah sejak tahun 1909 Masehi, apabila

Undang-undang Mahkamah Syari’ah Nomor 5 Tahun 1909 yang dikenal

dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya Undang-undang Nomor 18

Tahun 1916 yang membidangi perkara-perkara nikah cerai menggantikan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1909. Seterusnya pada tahun 1938, tiga

lagi undang-undang diperkenalkan, yaitu Undang-undang Nomor 21

tentang kesalahan bagi mereka yang melanggar Aliran Muhammadiah dan

Undang-undang Nomor 22 tentang nikah cerai orang-orang Islam.

Manakala Undang-undang Nomor 31 tentang nafkah. Selepas itu pada

tahun 1953 dilaksanakan Undang-undang Majlis Agama Islam Dan Adat

Istiadat Melayu Kelantan dan Mahkamah Qadhi Nomor 1 Tahun 1953.8

Selepas negeri ini merdeka, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1953

dirubah menjadi dua undang-undang yaitu,

1. Undang-undang Mahkamah Syari’ah dan Hal Ehwal Perkawinan Islam

Nomor 1 Tahun 1966.

7 Daud bin Muhammad, “Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Negeri Kelantan”, dalam
Jurnal Kias, Abdul Kadir bin Muhammad dkk (ed.), bil. 1, (Kelantan: Kolej Islam Antarabangsa
Sultan Ismail Petra (KIAS), 2004), hlm. 52.

8 Ibid, hlm. 53.
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2. Undang-undang Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu

Kelantan Nomor 2 Tahun 1966.9

Pada tanggal 1 Desember 1986 hukuman bagi kesalahan-kesalahan

tersebut direvisi sesuai dengan revisi akta bidang kuasa Mahkamah

Syari’ah yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1987, dinaikkan denda

sebanyak Rm. 5000.00 atau tiga tahun berupa kurungan dan cambuk enam

kali. Pembahasan ini akan dijelaskan secara terperinci dalam bab

berikutnya.

2. Peta Konsep Isi Kanun Negeri Kelantan

Dalam Enakmen Kanun Jinayah Syari’ah Nomor 2 Tahun 1985

Negeri Kelantan ini mengandung 28 kesalahan, kesemuanya dibahagian

dua, dan semua kesalahan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Dalam

Kanun Jinayah, Terdapat 4 kesalahan-kesalahan jinayah yang ada dalam

Kanun ini yaitu, seksyen 11, seksyen 12, seksyen 14 dan seksyen 25.

Adapun Seksyen 11 tentang Zina, dengan ancaman hukuman berupa

kurungan tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi Rm. 5000.00

atau kedua-duanya dan dicambuk enam kali. Seksyen 12 tentang

Mukaddimah zina, denda tidak melebihi Rm. 3000.00 atau kurungan

selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya dan dicambuk

tidak melebihi tiga kali.

Seksyen 14 tentang Liwat10 (sodomi), dengan ancaman denda tidak

melebihi Rm. 5000.00 atau berupa kurungan selama tempoh tidak

9 Ibid, hlm. 56.
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melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan dicambuk enam kali, dan

seksyen 25 tentang minuman yang memabukkan, ayat 1, dikenakan

hukuman denda tidak melebihi Rm. 5000.00 atau hukuman berupa

kurungan tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan dicambuk enam

kali, dan ayat 2 yaitu barang siapa yang membuat, menjual, pamer,

menyimpan dan membeli, ancaman denda tidak melebihi Rm. 3000.00

atau kurungan tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.11

3. Ketentuan Kanun Kelantan Tentang  Jarimah Khamar

Pengertian khamar (Syurbu al-khamr) yang dinyatakan di dalam

Kanun adalah minuman arak atau sebarang minuman yang memabukkan,

dan sesiapa yang melakukan kesalahan ini sama ada ia mabuk atau tidak,

dan tanpa mengira kuantitas yang diminumnya, hendaklah dikenakan

hukuman cambuk yang tidak melebihi daripada delapan puluh kali dan

tidak kurang daripada empat puluh kali.12

Kesalahan itu boleh dibuktikan dengan keterangan lisan yang

diberikan oleh dua orang saksi atau dengan ikrar yang dibuat oleh pelaku

itu sendiri.

10 Liwat/sodomi yaitu suatu kesalahan yang merupakan persetubuhan di antara seorang
lelaki dengan seorang lelaki yang lain atau di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan
selain daripada isterinya yang dilakukan di luar tabii yaitu melalui dubur. Hukuman bagi sesiapa
yang melakukan liwat/sodomi hendaklah dihukum dengan hukuman yang sama seperti yang telah
ditetapkan bagi kesalahan zina (kecuali liwat sughro). Pembuktian dalam kasus liwat/sodomi
hendaklah dibuktikan dengan cara yang sama yang dikehendaki untuk membuktikan zina. Jenis-
jenis liwat/sodomi terbahagi kepada tiga jenis; 1) Liwat/sodomi di antara seorang lelaki dengan
seorang lelaki (had), 2) di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya
(had), 3) di antara seorang lelaki dengan istrinya (ta’zir). Jenis 1 dan 2 lebih dikenali sebagai liwat
kubra sementara jenis 3 dinamakan liwat sughra. Lihat Hamidi Abdul Ghani, “Seminar Hukum
Islam Di Malaysia” , Kertas Kerja IV: Kesalahan Liwat Dalam Kanun Jenayah Syariah II Negeri
Kelantan, hlm. 2-3.

11 Enakmen Nomor 2 Tahun 1985.
12 Rang Undang-Undang  Kanun Jinayah Syari’ah 1993 (II).
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Manakala ketentuan jarimah tentang khamar telah diatur dalam

Enakmen Kanun Jinayah Syari’ah Negeri Kelantan Nomor 2 Tahun 1985,

seksyen 25 tentang Minuman yang memabukkan, ayat 1 dinyatakan,

Sesiapa yang minum arak atau sebarang minuman yang memabukkan
yang tidak boleh dikenakan hukuman had mengikut Hukum Syarak adalah
bersalah atau suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan13, dikenakan
hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara selama
tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan disebat14 enam
kali.

Dan ayat 2 dinyatakan,

Sesiapa yang membuat, menjual, mempamerkan untuk jualan, menyimpan
atau membeli apa-apa arak atau minuman yang memabukkan adalah
bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan
hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara selama
tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.15

Penetapan terhadap sanksi yang diatur dalam Enakmen Kanun Jinayah

Syari’ah Negeri Kelantan tahun 1985 khususnya kesalahan meminum khamar,

sanksinya tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan (Undang-

Undang dasar). Jika sanksi bertantangan dengan perlembagaan, maka ia akan

terbatal dengan sendirinya. Ini sesuai dengan kehendak Perlembagaan yang

menyatakan bahwa “Apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari

Merdeka dan yang berlawanan dengan Perlembagaan ini hendaklah terbatal

setakat yang berlawanan itu” .16

13 Bahasa Indonesia menyebut disahkan.
14 Bahasa Indonesia disebut cambuk.
15 Seksyen 25 (1).
16 Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Perlembagaan Malaysia, (Selangor:

International Law Book Services, 2008), Perkara 4 (1), hlm. 3.
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Disebabkan Perundangan di Malaysia mengamalkan sistem Dualisme

(dua sistem yang beroperasi secara berasingan), maka dengan adanya bidang

kuasa ini, secara tidak langsung ia tidak mengalami masalah dalam

menentukan kuasa mendengar dan memutuskan kasus. Bidang kuasa juga

dapat menentukan kasus-kasus yang boleh diadili di Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Syari’ah di Malaysia, ia

ditubuhkan di bawah kuasa yang diberikan kepada negeri-negeri berhubung

dengan Hukum Syarak, dan kuasa kerajaan negeri membuat undang-undang

berkenaan adalah berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan, ia diatur

dalam Senarai II Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan yang

menjelaskan,

“Hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang
menganut agama Islam, termasuk hukum Syarak yang berhubungan
dengan pewarisan, berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan,
perkahwinan, perceraian, mas kahwin, nafkah, pengangkatan, penjagaan,
alang, pecah milik dan amanah bukan khairat; Wakaf dan takrif serta
pengawalseliaan amanah khairat dan agama, pelantikan pemegang
amanah dan pemerbadanan orang berkenaan dengan derma kekal agama
dan khairat, institusi, amanah, khairat dan institusi khairat Islam yang
beroperasi keseluruhannya di dalam Negeri; adat Melayu; Zakat, Fitrah
dan Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya; masjid atau
mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam, pewujudan dan
penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut
agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan
perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan; keanggotaan,
susunan dan tatacara mahkamah Syari’ah, yang hendaklah mempunyai
bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam dan hanya
berkenaan dengan mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan
ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan
kecuali setakat yang diberikan oleh undang-undang persekutuan,
mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan di kalangan orang
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yang menganut agama Islam; penentuan perkara mengenai hukum dan
doktrin Syarak dan adat Melayu.” 17

Aturan ini menunjukkan bahwa walaupun pada dasarnya, undang-

undang Islam berada di bawah bidang kuasa Dewan Undangan Negeri, namun

perkara-perkara yang diletakkan di bawah bidang kuasa itu sangatlah terbatas.

Secara umumnya, bidang kuasa tersebut hanya terbatas kepada hal-hal yang

menyangkut kekeluargaan dan diri. Harta yang bersangkutan dengan

keagamaan seperti zakat, fitrah, wakaf, baitulmal dan sebagainya, akhirnya

beberapa kesalahan-kesalahan jinayah yang secara langsung berkaitan dengan

prinsip keagamaan, seperti tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, tidak sholat

jum’at dan sebagainya.

Oleh sebab itu, satu undang-undang telah disahkan oleh parlemen dan

dikenal sebagai Akta Mahkamah Syari’ah (Bidang Kuasa Jinayah) 1965.

Menurut undang-undang tersebut, Mahkamah Syari’ah tidak boleh

menjatuhkan hukuman yang lebih berat selain berupa kurungan enam bulan

atau denda sebanyak satu ribu ringgit.

Akta Mahkamah Syari’ah (Bidang Kuasa Jinayah) 1965 ini telah

direvisi melalui Akta Mahkamah Syari’ah (Bidang Kuasa Jinayah) (Pidana)

1984. Berasaskan revisi ini, Mahkamah Syari’ah telah diberikan wewenang

untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang lebih berat, iaitu berupa

kurungan tiga tahun, atau denda sebanyak lima ribu ringgit, atau enam kali

cambuk atau gabungan kedua-dua hukuman tersebut.18

17 Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Perlembagaan Malaysia, Jadual Kesembilan
Senarai II Butiran I, hlm. 315.

18 Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid, op.cit., hlm. 167. Lihat juga Ahmad Mohamad
Ibrahim, Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia, cet. 1, (Kuala Lumpur: Institut
Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1997), hlm. 268.
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Ini berarti pada keseluruhannya, dalam undang-undang Mahkamah

Syari’ah di Malaysia, terdapat tiga jenis hukuman yang diatur bagi kesalahan

meminum arak, yaitu berupa kurungan, denda dan cambuk. Oleh sebab itu,

peruntukan tentang peminum khamar telah menentukan hukuman maksimum

yang telah diberikan oleh Akta Mahkamah Syari’ah (Bidang Kuasa Jinayah)

(Pindaan) 1984, yaitu kurungan sehingga tiga tahun, atau denda sebanyak lima

ribu ringgit atau gabungan kedua-dua hukuman tersebut, dan enam kali

cambuk.

Mengenai hukuman cambuk yang dibenarkan oleh Akta Mahkamah

Syari’ah (Pindaan) 1984, hingga hari ini hanya diatur dalam Enakmen Kanun

Jinayah Syari’ah Kelantan 1985 saja, dan ia tidak diatur dalam undang-undang

negeri lain. Dalam undang-undang tersebut, jumlah cambuk yang

diperuntukkan dalam enam kali, paling maksimum yang dibenarkan oleh akta

berkenaan. Seperkara yang agak menarik ialah mengikut aturan tersebut,

hukuman cambuk merupakan hukuman mandatori, yaitu suatu sifat yang

boleh dikatakan menjiwai semangat hukuman hudud dalam Islam.19

Di Negeri Kelantan telah diluluskan Kaidah-Kaidah Hukuman Sebat

1987 pada tanggal 1 Mei 1987 dalam menguraikan dengan lebih jelas

bagaimana hukuman tersebut dilaksanakan.20 Namun kaidah ini dilihat sebagai

tumpang tindih dengan aturan yang ada dalam Enakmen Tatacara Jinayah

Syari’ah (Negeri Kelantan) 2002. Namun bagi tujuan perbincangan ini,

19 Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid, op.cit., hlm. 242.
20 Kesalahan yang boleh dikenakan hukuman cambuk dalam Islam terbagi kepada tiga,

yaitu zina orang yang belum kahwin, (qhazaf) yakni menuduh orang berzina tanpa bukti yang
kokoh dan meminum khamar. Lihat Hamidi bin Abdul Ghani, Keadilan Hukuman Sebat Menurut
Islam, cet. 1, (Kelantan: Pustaka Assohabah, 2008), hlm. 17.
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penulis akan menjelaskan ketentuan yang ada dalam Kaidah Hukuman Sebat

1987 di Negeri Kelantan yaitu Kaidah 3, tempat dan masa bagi menjalankan

sebat, menyatakan “Apabila seseorang pesalah dihukum sebat maka hukuman

itu hendaklah dijalankan di tempat dan masa seperti yang diarahkan oleh

Mahkamah.” Kaidah 4, Saksi-saksi yaitu “Pelaksanaan sebat hendaklah

disaksikan oleh sekurang-kurangnya empat orang lelaki Islam.”

Kaidah 5, tempoh bagi menjalankan hukuman sebat, ayat 1 “Hukuman

sebat itu tidak boleh dijalankan sehingga tamat tempoh empat belas hari

daripada tarikh hukuman itu atau, jika ada rayuan, sehingga keputusan

dibuat oleh Mahkamah Rayuan Syariah,” dan ayat 2 menyatakan “Hukuman

sebat itu hendaklah dijalankan seberapa segera yang boleh selepas tamat

tempoh seperti di bawah sub-kaidah (1).” Kaidah 6, Rotan yaitu “Pukulan

sebat hendaklah dengan menggunakan yang ditetapkan.” Kaidah 7, anggota

badan yang tidak boleh disebat, “Pukulan sebat hendaklah di merata-rata

anggota tubuh kecuali muka, kepala, dada dan kemaluan.” Kaidah 8, cara

pukulan sebat “(1) Pukulan sebat hendaklah dengan cara yang sederhana, (2)

Orang yang menyebat tidak boleh mengangkat rotan hingga ke paras

kepalanya, dan ayat (3) Pukulan sebat hendaklah berturut-turut dan tidak

melebihi bilangan yang diperintahkan oleh mahkamah.”

Kaidah 9, pakaian dan keadaan yaitu “Ketika disebat pesalah

hendaklah  berdiri dan memakai pakaian nipis yang menutup auratnya

mengikut Hukum Syara’.” Kaidah 10, pemeriksaan oleh pegawai perubatan

yang menyatakan,
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(1) Tiada pukulan sebat boleh dibuat melainkan di hadapan pegawai
perubatan yang berugama Islam dan telah mengesahkan bahawa
pesalah itu sihat dan layak menerima pukulan itu.

(2) Jika dalam masa menjalankan pukulan itu pegawai perubatan
mengesahkan yang pesalah itu tidak boleh lagi menerima pukulan
maka ia hendaklah diberhentikan.

(3) Jika pegawai perubatan mengesahkan yang pesalah tidak sihat maka
tindakan di bawah kaidah 11 hendaklah diambil.

Kaidah 11, pukulan sebat dengan menggunakan rotan yang lebih ringan,

“Tertakluk kepada peruntukan kaedah 10 (2) dan 10 (3), jika pukulan
sebat tidak dapat dijalankan sebahagian daripadanya atau semua sekali,
maka pesalah hendaklah ditahan atau dibebaskan dengan jaminan
sehingga Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu menyemak semula
laporan pegawai perubatan yang memeriksa pesalah itu dan Mahkamah
yang tersebut bolehlah menimbangkan sama ada menunggu sehingga
pesalah itu sembuh, jika ada harapan untuk sembuh atau, jika tidak ada
harapan untuk sembuh, menjalankan pukulan sebat itu:”
“Dengan syarat bahawa rotan yang digunakan ke atas pesalah yang tidak
ada harapan untuk sembuh adalah ringan dan lebih kecil daripada yang
ditetapkan di bawah kaedah 6.” 21

B. Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003

1. Sejarah Lahirnya Qanun Nanggroe Aceh Darussalam

Penerapan hukum di Aceh diawali dengan berdirinya Islam dan

lahirnya ulama-ulama di Ranah Pasai itu telah banyak melahirkan ulama-

ulama terkemuka di Nusantara. Dalam Hikayat Raja Pasai dan Sejarah

Melayu menyebutkan nama beberapa orang ulama antara lain Nur Al-Haq

Al-Masyriqi dan Abu Ishaq Al-Makrani yang diduga mereka datang dari

kerajaan Perlak.22

21 Kaidah-Kaidah Hukuman Sebat (cambuk) 1987.
22 Dikatakan pada abad ke-9 Masehi di Aceh telah berdiri kerajaan Islam Perlak dengan

ibu kotanya Bandar Khalifah. Pemberian nama Bandar Khalifah sebagai kenang-kenangan
terhadap nakhoda Khalifah yang pertama kali membawa agama Islam ke Perlak. Kesultanan
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Pada periode awal, banyak orang datang dan belajar di Pasai dari

berbagai-bagai belahan dunia, antara lain dari Timur Tengah, Persia, dan

India. Setelah sekian lama menimba pengetahuan agama di sana mereka

menjadi ‘alim dan kemudian dijuluki ulama. Dari ciri khas nama-nama

mereka yang datang dan belajar di Pasai, mereka bukan penduduk asli

pribumi. Hal ini dipelajari dari pengetahuan nama mereka masing-masing

seperti Makhdum Sadar Jahan, Tun Makhdum Mua, Tun Hasan, atau

ditilik dari asal-usul mereka, seperti Syeikh Ismail dari Makkah, Faqir dari

Ma’abri, Amir Dawlasa dari Delhi, Qadhi Amir Sayyid dari Syiraz, dan

Faqih Tajuddin dari Isfahan.23

Selanjutnya, pada masa kerajaan Aceh Darussalam, ulama juga

telah berperan aktif sebagai penasehat hukum istana, di samping menjadi

penyuluh agama bagi masyarakat luas. Pada akhir abad 16-19 Masehi

kerajaan Aceh Darussalam mampu menggalang kekuatan ulama, sehingga

mampu menyebarkan agama ke seluruh Nusantara. Terdapat beberapa

nama ulama yang sangat terkenal di Nusantara seperti Hamzah Fansuri,

Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniry, dan Abdurrauf as-

Singkili.24 Munculnya beberapa nama ulama ke permukaan di kerajaan

Aceh tersebut diperkarakan akhir abad ke-16 dan 17 Masehi.

Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia yang berkuasa di sekitar wilayah Peureulak terkenal
sebagai suatu daerah penghasilan kayu Perlak, jenis kayu yang sangat bagus untuk pembuatan
kapal, dan karenanya daerah ini dikenal dengan nama negeri Perlak. Hasil alam dan posisinya
yang strategis membuat Perlak berkembang sebagai pelabuhan niaga yang maju pada abad ke-8.
Lihat Jambir, “Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh”, Riak-Riak Sejarah Aceh (Mengungkap
Perjuangan masyarakat Mempertahankan Jatidiri), Andri Nirwana dkk (ed.), cet. 1, (Banda Aceh:
Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 23-24.

23 Muliadi Kurdi, “Revitalisasi Nilai Adat dan Hukum di Wilayah Syariah”, Dimensi
Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari’at Islam Di Aceh, Syahrizal dkk (ed.), (Banda Aceh:
Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 28-29.

24 Jambir, Riak-Riak Sejarah Aceh (Mengungkap Perjuangan Masyarakat
Mempertahankan Jatidiri), hlm. 51-56.



40

Pada fase berikutnya terlihat penerapan hukum syari’ah di Aceh,

yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Sultan pernah

menghukum rajam putera (satu-satunya), Meurah Pupuk, karena

melanggar hukum dan ‘urf25 Aceh, yaitu melakukan zina dengan salah

seorang istri pengawal istana sultan. Quovadis pelaksanaan hukum rajam

di kalangan ulama pada saat itu. Ada yang mengajukan banding, dan ada

yang setuju terhadap hukum rajam. Yang mengajukan banding mengingat

yang melakukan pelanggaran hukum dan ‘urf adalah putera sultan itu

sendiri. Alasan itu terlalu daif bagi sultan, sehingga akhirnya memutuskan

untuk melaksanakan sendiri hukuman rajam tersebut. Peristiwa sejarah di

atas mengindikasikan awal dari penerapan hukum syari’at di Aceh,

terutama dalam hukum jinayah.

Berdasarkan identitas dan jati diri budaya inilah maka perjuangan

rakyat Aceh dalam menetang penjajahan Belanda sejak dimulainya perang

Belanda di Aceh pada bulan April 1873 menjadi sangat hebat. Perang

melawan Portugal adalah perang melawan imperialisme gelombang

pertama, sedangkan perang Aceh melawan Belanda adalah perang

melawan imperialisme gelombang kedua.

Perang ini bukanlah semata-mata perang melawan aggressor yang

ingin merebut suatu wilayah, tetapi yang terpenting adalah perang

25 Masyarakat Aceh merupakan bagian dari adat, telah menjadikan adat atau ‘urf bagian
dari kehidupan yang tak terpisah. Bahkan, ‘urf itu telah berjalan seiring dengan pelaksanaan
hukum  sendiri. Posisi hukum dan ‘urf dalam masyarakat di Aceh sama pentingnya. Dalam
menjelaskan hukum kepada masyarakat, maka adanya keikutsertaan ‘urf. Lihat Muliadi Kurdi,
op.cit., hlm. 19.
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melawan kafir dan mempertahankan iman. Perang ini disebut dengan

Perang Sabil.26

Pada tahun 1948, ketika Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir

Soekarno telah berjanji pada saat itu terjadi dialog dengan Tgk. Daud

Beureueh,27 di mana kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk

menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari’at Islam.

Walaupun dalam sejarah selanjutnya Soekarno tidak menepati janji-janji

tersebut, akan tetapi semangat tersebut terus bergelora.

Semangat tersebut kembali pada tahun 1959 sampai tahun 1968

bersamaan dengan perjuangan untuk memperoleh otonomi daerah dan

status istimewa bagi Aceh kemudian diberikan pada tanggal 26 Mei

1959.28 Rencana pemberlakuan syari’at Islam pada waktu itu dilakukan

26 Perang sabil menurut Poerwadarminta adalah perang membela agama Islam. Di dalam
al-Quran terdapat istilah umum yang digunakan terhadap semua orang yang mengerjakan tindakan
yang diridhai Allah dengan istilah “sabil Allah”. Perang sabil merupakan istilah lain yang
sebenarnya lebih dimaksudkan dengan istilah jihad. Lihat AnitaT. Iskandariata, Makna Hikayat
Perang Sabil di Aceh, cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 9.

27 Hasanuddin Yusuf Adan, “Teungku Muhammad Daud Beureueh: Pemimpin
kharismatik dan Ulama Pembaharu”, Ensiklopedia Pemikiran Ulam Aceh, Luthfi Aunie, dkk (ed.),
cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 159.

28 Untuk menjaga stabilitas Nasional demi perpaduan dan kesatuan bangsa, melalui misi
Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISI HARDI yang terdiri dari 29 orang
(Perwira Tinggi ABRI, Tenaga-tenaga teras Departemen Dalam Negeri dan beberapa Departemen
lainnya) sampai di Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 1959 dan besoknya terus dilangsungkan
Musyawarah antara MISI HARDI yang mendapat kuasa penuh dari Pemerintah Pusat dan Dewan
Revolusi Darul Islam yang dipimpin Abdul Gani Osman (terkenal dengan panggilan Ayah Gani).
Di bawah pimpinan Gubernur Aceh, yang waktu itu dijabat oleh A. Hasjmy, dalam perundingan
itu delegasi Dewan Rovolusi Darul Islam mengajukan sebuah konsep yang mereka namakan
konsep Darussalam. Dalam konsep yang mereka ajukan itu, antara lain mereka meminta, atau
menuntut agar status Provinsi Autonomi Aceh ditingkatkan menjadi Negara bagian Islam dari
Republik Indonesia. Usul tersebut ditolak oleh MISI HARDI kerena bertentangan dengan Pancasila
dan UUD 1945. Pada tanggal 2 Mei 1959 Misi Hardi mengajukan sebuah usul untuk
dipertimbangkan oleh Delegasi Dewan Revolusi Darul Islam Aceh, yaitu: Status Provinsi Aceh
ditingkatkan menjadi Daerah Istimewa Aceh, yang keistimewaannya pemberian hak-hak
Autonomi yang luas dalam bidang agama, bidang pendidikan dan bidang adat budaya. Setelah
Delegasi Revolusi Darul Islam Aceh berunding sejak tengah hari tanggal 25 Mei 1959 sampai jam
3 pagi pada tanggal 26 Mei 1959, barulah ada keputusan bahwa mereka menerima usul ketua
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dalam rangka rehabilitasi sosial pasca berakhirnya perlawanan rakyat

Aceh terhadap Pemerintah Pusat. Akan tetapi setelah pembuatan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Unsur-Unsur Syari’at

Islam, ternyata malah semangat dan rencana itu beransur-ansur surut. Kini

setelah 40 tahun surutnya semangat tersebut, maka pada tahun 1999,

melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999

semangat Pemberlakuan Syari’at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh

dicetus kembali.

Isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999

tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini

adalah pengaturan mengenai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam 4

bidang yaitu, Pertama Penyelenggaraan kehidupan beragama berdasarkan

syari’at Islam; Kedua, Penyelenggaraan kehidupan adat sesuai dengan

syari’at Islam; Ketiga, Penyelenggaraan pendidikan umum dan agama

sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh yang islami; dan Keempat,

mengenai peningkatan peran ulama dalam menetapkan berbagai-bagai

kebijakan daerah, sehingga kebanyakan menyebut undang-undang ini

sebagai undang-undang pelaksanaan syari’at Islam bagi Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam.

Sejak izin dan kewenangan-kewenangan tersebut diberikan kepada

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam melalui Undang-Undang Reublik

Delegasi MISI HARDI. Kemudian pada pukul 3 pagi tangal 26 Mei 1959, dari rumah Bupati Aceh
Besar Sdr. Zaini Bakri (tempat mereka bermusyawarah sesamanya), mereka telpon kepada
Gubernur Aceh, yang menyatakan bahwa mereka menerima secara penuh usul MISI HARDI. Lihat
A. Hasjmy, “Mengapa Daerah Aceh Istimewa”, Keistimewaan Aceh Dalam Bidang Pendidikan,
hlm. 34.
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Indonesia Nomor 44 tahun 1999 ini, maka Dewan Perwakilan Daerah

Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

(PEMDA NAD) telah menyusun dan menetapkan berbagai Qanun atau

Peraturan Daerah,29 Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, dan juga

berbagai peraturan daerah atau qanun di tingkat II Kabupaten/Kota di

seluruh Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Peta Konsep Isi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam

Mengenai peta konsep isi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, ia diatur dalam Qanun Provinsi Nomor 12 Tahun 2003

tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Adapun sistematika Qanun ini

terdiri atas 11 bab dan 39 pasal yaitu Bab 1, Ketentuan Umum (pasal 1, 28

angka), Bab 2, Ruang Lingkup dan Tujuan (pasal 2-3), Bab 3, Larangan

dan Pencegahan (pasal 4-9), Bab 4, Peran Serta Masyarakat (pasal 10-15),

Bab 5, Pengawasan dan Pembinaan (pasal 16-18), Bab 6, Penyelidikan dan

Penuntutan (pasal 19-25), Bab 7, Ketentuan ‘Uqubah (pasal 26-30), Bab 8,

29 Qanun digunakan sebagai istilah untuk “Peraturan Daerah plus” atau lebih tepatnya
Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam
rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1
angka 8 “Ketentuan Umum” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Sejak dimulainya
penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, sudah
banyak qanun disahkan. Menurut sumber di Sekretaris DPRD Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, sampai Agustus 2004 telah dihasilkan49 qanun yang mengatur berbagai materi untuk
merealisasikan kewenangan khusus yang diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Aceh
termasuk pelaksanaan Syari’at Islam. Terdapat 3 qanun yang berkaitan dengan jinayah Islam,
yaitu Qanun Provinsi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun
Provinsi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Provinsi Nomor 14 Tahun 2003 tentang
Khalwat (Mesum), sebagai pelaksanaan dari sebagian amanat dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2001. Lihat Al Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, cet. 1, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hlm.
7.
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Pelaksanaan ‘Uqubah (pasal 31-35), Bab 9, Ketentuan Peralihan (pasal 36-

37), dan Bab 10, Ketentuan Penutup (pasal 38-39).30

3. Ketentuan Qanun Aceh Tentang Jarimah Khamar

Mengenai larangan dan pencegahan, diatur dalam pasal 4,

“Minuman Khamar dan yang sejenisnya hukumnya haram.” Pasal 5,

“Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.”

Pasal 6, ayat (1), “Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang

memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan,

mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan

dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya,” dan ayat (2)

“Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta / membantu

memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan,

mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan

memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.” 31

Mengenai tujuan, dalam pasal 3 “Tujuan larangan minuman

khamar dan sejenisnya ini adalah, (a) Melindungi masyarakat dari

berbagai-bagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan merusak akal, (b)

Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat

minuman khamar dalam masyarakat, dan (c) Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan

minuman khamar dan sejenisnya.” 32

30 Qanun Nomor 12 Tahun 2003.
31 Ibid, hlm. 137.
32 Ibid, hlm. 136.
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Pasal 7, “Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga

bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau memperkerjakan

tenaga asing.” Pasal 8, “Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel,

penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai,

kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalisasikan penyediaan minuman

khamar dan sejenisnya.” Pasal 9, “Setiap orang atau kelompok/institusi

masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman khamar dan

sejenisnya.” 33

Mengenai isi penting, dapat diuraikan dari pasal 1 yang berisi penjelasan

tentang pengertian-pengertian yang dikutip dari angka 18 sampai 28 yaitu, “(18)

Jarimah adalah perbuatan yang diancam dengan ‘uqubat qishash-diyat, hudud

dan ta’zir, (19) ‘Uqubat adalah ancaman ‘uqubat terhadap pelanggaran jarimah

qishash-diyat, hudud dan ta’zir, (20) Khamar dan sejenisnya adalah minuman

yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan,

kesadaran dan daya fikir, (21) Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau

proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan,

mengemas, dan atau mengubah bentuk menjadi minuman khamar dan sejenisnya,

(22) Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam

rangka penyaluran minuman khamar dan sejenisnya kepada perorangan dan atau

masyarakat.34

33 Ibid, hlm. 137.
34 Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Himpunan Undang-Undang Presiden Peraturan

Daerah/Qanun Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, hlm.
135-136.



46

(23) Mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

membawa minuman khamar dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain

dengan kenderaan atau tanpa menggunakan kenderaan, (24) Memasukkan adalah

setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan

sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam, (25) Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau

serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan

minuman khamar dan sejenisnya, (26) Menyimpan adalah menempatkan khamar

dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran,

warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain, (27) Menimbun

adalah mengumpulkan minuman khamar dan sejenisnya di gudang, hotel,

penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai,

kios dan tempat-tempat lain, dan (28) Mengkonsumsi adalah memakan atau

meminum minuman khamar dan sejenisnya baik dilakukan sendiri mahupun

dengan bantuan orang lain.” 35

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa qanun ini pertama sekali menetapkan

(menegaskan) ketentuan fiqih mengenai minuman khamar yaitu haram (hukum

taklifinya). Hukum haram ini seperti diatur dalam pasal lima dan enam berkaitan

dengan peng-konsumsian, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusiannya.

Mengenai peran serta masyarakat diatur dalam pasal 10, ayat (1)

Masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan minuman khamar dan

sejenisnya, dan ayat (2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang

35 Ibid, hlm. 136.
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berwenang baik secara lisan mahupun tertulis apabila mengetahui adanya

pelanggaran terhadap larangan minuman khamar dan sejenisnya.” 36

Pasal 11, “ Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 adalah melapor kepada pejabat yang berwenang terdekat, apabila

mengetahui adanya perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 sampai Pasal 7.” Pasal 12, “Dalam hal pelaku pelanggaran

tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku berserta barang bukti

segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.” 37

Pasal 13, “Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan

jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12.” Pasal 14, “Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan

dapat dituntut oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka.”

Pasal 15, “Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

dilakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke

Mahkamah.” 38

Dalam uraian ini terlihat bahwa peran serta masyarakat untuk

penanggulangan dan pemberantasan minuman keras (khamar) amat sangat

diharapkan, dan untuk itu para pelapor atau orang yang menangkap basah pelaku

dan menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang berhak mendapatkan

36 Ibid, hlm. 138.
37 Ibid, hlm. 138.
38 Ibid, hlm. 138.
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perlindungan yang memadai. Sekiranya pejabat berwenang tidak memberikan

perlindungan, mereka dianggap bersalah dan dapat dituntut secara hukum.

Mengenai hukuman atas para pelanggar, diatur dalam pasal 26 sampai 30

yang menyatakan, “ (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan ‘uqubat hudud 40 (empat puluh) kali

cambuk, (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancan dengan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan

paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling

banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), (3) Pelanggaran terhadap larangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah hudud, dan ayat (4)

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai

Pasal 8 adalah jarimah ta’zir.” 39

Mengenai pelaksanaan hukuman (‘uqubat) khususnya cambuk, di sini

akan dikutipkan pasal-pasal yang mengaturnya yaitu, Pasal 31, “(1) ‘Uqubat

cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuki oleh jaksa Penuntut

Umum, (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam

Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum

formil.” 40

Pasal 32, (1) Pelaksanaan ‘uqubat dilakukan segera setelah putusan

hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, (2) Penundaan pelaksanaan ‘uqubat

39 Ibid, hlm. 141-142.
40 Ibid, hlm. 142.
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hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila

terdapat hal-hal yang membahaya-kan terhukum setelah mendapat keterangan

dokter yang berwenang.” 41

Pasal 33, “  ‘Uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan

orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk,

(2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (satu)

senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung gandal/belah, (3)

Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada

dan kemaluan, (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai, (5)

Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat,

dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi

duduk dan ditutup kain di atasnya, (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil

dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.” 42

Pasal 34, “Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang

membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa

cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.”  Pasal 35,

“Pelaksanaan ‘uqubat kurungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 43

Hukuman cambuk adalah hukuman baru di Indonesia, karena dalam sistem

pemidanaan peninggalan penjajah yang sampai sekarang masih berlaku, hukuman

cambuk tidak dikenal. Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam

pelaksanaan hukuman cambuk ini. Syarat yang pertama, harus dijatuhkan di

41 Ibid, hlm. 143.
42 Ibid, hlm. 143.
43 Ibid, hlm. 143.
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depan umum. Jadi pelaksanaan hukuman harus diumumkan terlebih dahulu dan

tempat penjatuhannya harus dapat didatangi oleh masyarakat luas. Hukuman

cambuk dijatuhkan dengan rotan yang panjangnya satu meter dan diameternya

antara tiga perempat sampai satu sentimeter. Pelaksanaan (penjatuhan) hukuman

cambuk harus didampingi oleh dokter, yang terlebih dahulu akan memeriksa

bahwa si terhukum dalam keadaan sihat, dan hukuman akan dihentikan sementara

sekiranya dokter menyatakan si terhukum tidak layak (tidak sanggup) menerima

hukuman cambuk, atau hukuman cambuk akan menimbulkan bahaya, antara lain

sekiranya hukuman tersebut akan menimbulkan cacat yang permanen atau akan

menyebabkan kematian.

Mengenai hukum acara, seperti disebutkan dalam pasal 37 di atas, pada

dasarnya bertumpu pada KUHAP. Penambahan akan diberikan untuk hal-hal yang

tidak ditemukan (diatur) di dalamnya, semisal penjatuhan hukuman cambuk di

atas. Begitu juga perubahan atau pengecualian akan diberikan sekiranya aturan di

dalam Syari’at Islam (fikih) secara nyata-nyata berbeda dengan ketentuan yang

ada di dalam KUHAP, misalnya tentang pembuktian, baik mengenai nilainya,

jumlahnya ataupun jenis alat bukti yang dianggap sah dan mematuhi syarat.44

44 Al Yasa’ Abubakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:
Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, edisi. Ke-5, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi
NAD, 2008), hlm. 263.


