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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka

dapatlah disimpulkan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Sanksi yang diatur dalam Enakmen Kanun Jinayah Syari’ah Negeri

Kelantan Nomor 2 Tahun 1985 tentang minuman yang memabukkan yaitu

hukuman ta’zir dikenakan denda sebanyak lima ribu ringgit, atau kurungan

selama tiga tahun, atau keduanya dan dicambuk enam kali. Sedangkan

sanksi yang diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamar yaitu hukuman hudud dicambuk 40

kali.

2. Asas perundang-undangan Islam yang diberlakukan di Negeri Kelantan

adalah tidak berlawanan dengan nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadis,

namun bagi pelaksanaan hukuman Islam adalah terhad, ini adalah karena

Undang-Undang Syari’at Islam dan Undang-Undang Sivil berlaku dalam

satu masa yang sama (Dualisme), apabila terdapat bertantangan dengan

aturan Perlembagaan Malaysia seperti yang telah disebutkan di dalam bab

sebelum ini bahwa mana-mana aturan yang berlawanan dengan

Perlembagaan Malaysia akan terbatal setakat apa yang bertantangan itu.

Namun di Aceh pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang yang

istimewa kepadanya untuk menerapkan Undang-Undang Syari’at Islam

secara kaffah dibumi bertuah ini.
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3. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang bilangan cambuk yang

harus dikenakan terhadap peminum khamar, namun jika diperhatikan pada

hadist dan nash yang telah diuraikan di atas, maka bilangan yang

seharusnya dikenakan kepada peminum minuman keras (khamar) adalah

sebanyak empat puluh kali cambuk sebagaimana yang diatur dalam Qanun

Aceh, karena Nabi SAW. memukul peminum khamar sebanyak empat

puluh kali, sebagaimana Imam Syafi’i menjelaskan bahwa hukuman had

tidak boleh diijtihad karena sudah ada ketentuan nashnya dan tidak boleh

diqiyas, karena hukuman had adalah hak Allah SWT. yang wajib

dilaksanakan. Maka pemberian hukuman yang ringan sebagaimana yang

terdapat dalam Enakmen Jinayah Syari’ah Negeri Kelantan terhadap

peminum khamar tidak sejalan dengan hukum Islam, di mana hukuman

tersebut sangat bertantangan dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh

Islam serta kurang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan karena

hukuman yang telah diterapkan olek Enakmen Kelantan sangat ringan dan

tidak menjerakan pelaku agar tidak mengulanginya kembali jika

dibandingkan dengan hukum Islam, karena tujuan dari sanksi hukuman

tersebut agar pelaku merasa terjera dengan hukumannya serta menjadi

pengajaran dan menimbulkan rasa takut terhadap sanksi tersebut bagi

mereka yang melihatnya untuk melakukan kesalahan tersebut.
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B. Saran-Saran

Dalam hal ini, penulis mengajak para pembaca untuk memperhatikan

beberapa usulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu melakukan edeal-edeal kreatif dalam rangka

menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang kebaikan pelaksanaan

hukuman Islam kepada ahli legislator, pengacara, hakim dan masyarakat

agar mereka memahami dengan jelas mengenai undang-undang jinayah

Islam.

2. Merevisi Perlembagaan Malaysia khususnya Senarai II (Senarai Negeri)

supaya tidak ada sekatan atas Badan Perundangan Negeri membuat

undang-undang jinayah Islam dan tidak diadakan lagi undang-undang

Persekutuan menyekat bidangkuasa Mahkamah Syari’ah dalam perkara

itu. Dengan merevisi ini Badan Perundangan Negeri mempunyai kuasa

penuh membuat undang-undang jinayah Islam.

3. Di kalangan ulama Islam dam pemikir Islam hendaklah memberikan suatu

gambaran positif terhadap pelaksanaan undang-undang jinayah Islam

kepada umat Islam dan masyarakat bukan Islam agar mereka mendapat

gambaran bahwa hukum Islam bukan hukuman yang zalim dan kejam.


