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ABSTRAK 
 
Berbicara mengenai hukum pidana di Indonesia, menyangkut  pembahasan tentang alasan 
penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang 
yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak 
dipidana karena adanya alasan yang dibenarkan. Alasan penghapus pidana ini dapat dijadikan 
dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Alasan 
penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan 
perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana karena 
adanya alasan yang dibenarkan. Penelitian ini memaparkan Alasan Pembenar Sebagai 
Penghapus ‘Uqubat Studi Terhadap Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian 
meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasal 9 Qanun Jinayat Aceh tentang 
alasan pembenar dan  bagaimana kajian alasan pembenar dalam pasal 9 Qanun Jinayat Aceh. 
Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah dengan berusaha memaparkan 
tentang Alasan Pembenar Sebagai Penghapus ‘Uqubat Studi Terhadap Pasal 9 Qanun Aceh 
Nomor 6 Tahun 2014 pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikannya dengan 
pendekatan normatif yuridis. Berdasarkan hasil penelitian maka pada dasarnya alasan 
pembenar yang terdapat dalam Qanun Aceh itu belum sesuai dengan hukum Islam karena 
masih adanya perbedaan di antara kedua hukum tersebut, perbedaannya terletak pada jika 
hukum Islam dalam mengkaji tentang alasan pembenar itu lebih komprehensif dan signifikan 
sedangkan Qanun Aceh mengkaji alasan pembenar hanya sedikit. Disarankan agar Qanun 
Jinayah Aceh itu tidak mengadopsi dari KUHP akan tetapi lebih baik jika diambil dari hukum 
Islam karena hukum Islam itu lebih komprehensif.   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

1. Konsonan (Referensi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama 

RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 

No. 05436/U/1987 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 Tidak ا 1
dilamban 
angkan 

  ṭ ط 16 

 ẓ z dengan titik ظ B  17 ب 2
di bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

 ṡ s dengan titik ث 4
di atasnya 

  g غ 19

  f ف J  20 ج 5

 ḥ h dengan titik ح 6
di bawahnya 

  q ق 21

  k ك Kh  22 خ 7

  l ل D  23 د 8

 Ż s dengan titik ذ 9
di atasnya 

  m م 24

  n ن R  25 ر 10

  w و Z  26 ز 11

  h ه S  27 س 12

  ' ء Sy  28 ش 13

 ṣ s dengan titik ص 14
di bawahnya 

  y ي 29

 ḍ d dengan titik ض 15
di bawahnya 

    

 
 
 
 



2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong. 

 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

 

Tanda Nama Huruf Latin 

 َ◌ Fathah a 

 ِ◌ Kasrah i 

 ُ◌ Dammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda 

 Fathah dan ya ai َ◌ي



 Fathah dan wau au َ◌و

 

Contoh: 

  كيف  :kaifa   هول :haula 

3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda 

 Fathah dan alif atau َ◌ا/ي

ya 

ā 

 Kasrah dan ya ī ِ◌ي

 Dammah dan wau ū ُ◌ي

 

Contoh: 

 qāla: قَالَ 
 ramā: َرَمى
 qīla: ِقْيلَ 



 yakūlu: يـَُقْولُ 
4. Trasnliterasi untuk ta marbutah ada dua 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, trasnliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditrasnliterasikan dengan h. 

Contoh : 

لْ َفاْاَالطْ  َرْوَضةُ   :raudah al-atfā/raudatul atfāl 

َنُة اْلُمنَـّورَةْ   al-madīnah al-Munawwarah: اَْلَمِديـْ

  talhah:  طَْلَحةْ 

 

Catatan: 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 



2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti mesir, bukan misr, beirut bukan bayrut dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. contoh: Tasauf bukan Tasawuf 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berbicara mengenai hukum pidana di Indonesia, menyangkut  pembahasan 

tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan 

yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah 

memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana karena adanya alasan yang 

dibenarkan. Alasan penghapus pidana ini dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk 

tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan.  

Alasan penghapus pidana  dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan 

alasan pemaaf. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada alasan  

pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan 

hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang menjadi perbuatan 

yang patut dan benar.1 Lebih dari itu, jika membandingkan alasan pembenar yang 

ada dalam KUHP dengan Qanun Aceh, maka akan menemukan persamaan dan 

perbedaan di mana masing-masing diatur dalam Pasal 11 Qanun Aceh dan Pasal 

51 KUHP. Pembahasan tentang alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana 

menyangkut pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana.  

Pertanggungjawaban pidana ialah pembebanan seseorang akibat perbuatan 

yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-

maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Teori pemisahan antara tindak 
                                                            

1 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 137 
 

1 



2 
 

pidana dan pertanggungjawaban pidana memperkukuh pembedaan antara faktor-

faktor yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum tindak pidana dan 

faktor-faktor eksternal yang menghapuskan kesalahan.2 

Dalam keadaan tertentu pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung 

pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Faktor 

eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan 

kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan 

penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih 

ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan 

kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal 

tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan 

terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan 

itu.3 

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan 

tindak pidana yang disebabkan karena hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat  

melawan hukum suatu perbuatan tersebut maka dikatakanlah hal tersebut sebagai 

alasan pembenar. Alasan pembenar atau rechtsvaardigingsgrond ini bersifat 

menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan, yang di dalam KUHP 

dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka 

perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan 

demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar ini dapat dijumpai dalam: 

Pasal 49  KUHP (tentang pembelaan terpaksa), Pasal 50 KUHP (tentang 
                                                            

2Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, ( Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 118 

3 Chairul Huda, Ibid, Hal. 118 
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melaksanakan perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (tentang 

melaksanakan perintah jabatan).4  

Dalam hukum pidana Islam juga terdapat penyebab hapus atau gugurnya 

hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Namun sebab-

sebab hapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang ada dalam hukum 

pidana Islam berbeda dengan sebab-sebab hapusnya hukuman yang ada dalam 

KUHP. Dalam hukum pidana Islam, sebab-sebab hapusnya hukuman tidak 

berlaku sama untuk semua jenis jarimah, tetapi sebab-sebab itu kadangkala hanya 

berlaku untuk tindak pidana tertentu. Misalnya taubat pelaku jarimah hanya 

berlaku bagi jarimah hirabah (perampokan) saja. Sedangkan dalam KUHP, 

sebab-sebab hapusnya hukuman berlaku sama untuk semua jenis pidana. 

Perbedaan ini adalah salah satu yang wajar karena sumber hukum pidana Islam 

berbeda dengan sumber hukum yang ada dalam KUHP.5 

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam diartikan sebagai pembebanan 

seseorang akibat perbuatannya melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana 

dapat ditegakkan karena adanya tiga hal yaitu: a) adanya perbuatan yang dilarang, 

b) dikerjakan atas kemauan sendiri, c) pembuatnya mengetahui akibat dari 

perbuatan yang dikerjakan.6 Dengan adanya syarat tersebut maka dapat diketahui 

bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang 

berakal pikiran, dewasa, dan atas kemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka 
                                                            

4 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan  KUHAP,  Di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah 
Agung Dan Hoge Raad, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). Hlm. 42-45. 

5 Skripsi Cut Mutia, Gugurnya Hak Negara Untuk Menuntut Dalam KUHP Ditinjau Menurut 
Hukum Islam, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2012), Hlm. 43  

6Ahmad hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam Cetakan Ke 4, ( Jakarta: PT Bulan 
Bintang, 1990), Hlm. 173 
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tidaklah pantas seseorang dimintai pertanggungjawaban.7 Dalam Qanun Jinayat 

Aceh disebutkan juga tentang alasan pembenar. Alasan pembenar diartikan 

sebagai Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai 

dengan  peraturan perundang-undangan tidak dikenakan ‘Uqubat.8 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum di Indonesia ini merupakan 

warisan dari Belanda. Jadi, apa yang terdapat dalam KUHP  di Indonesia 

merupakan hasil dari KUHP belanda, sedangkan Qanun Jinayah Aceh 

berdasarkan dari al-Qur’an dan al-Sunnah, jadi apa yang termuat di dalamnya 

diambil dari hukum Islam. Akan tetapi, dalam Qanun tersebut terdapat beberapa  

kejanggalan yaitu dalam pasal 9 dan pasal 11 Qanun Jinayah Aceh yang 

membahas tentang alasan pembenar, karena isi dari kedua pasal tersebut sama 

dengan yang ada dalam KUHP. Oleh karena itu,  penulis tertarik untuk mengkaji, 

meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: “ Alasan 

pembenar sebagai penghapus ‘Uqubat (analisis  Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 

Tahun 2014).” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah alasan pembenar yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh  

diadopsi dari KUHP? 

                                                            
7Skripsi, M. Nurfaik, Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf Dalam KUHP Perspektif Hukum 

Islam, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011), Hlm. 2-3 
8Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 

(Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), Hlm. 19-20 
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2. Bagaim at Aceh jika ditinjau dari 

sudut pandang hukum pidana Islam? 

 

ana alasan pembenar dalam Qanun Jinay

1.3 Tujuan Penelitian  

lakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi 

tujuan

r dalam Qanun Jinayat Aceh 

anakah alasan pembenar dalam Qanun Jinayat 

1.4 Kajian Pustaka 

n yang telah penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-

Ranir

 mengenai alasan 

pengh

Berdasarkan latar be

 penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah alasan pembena

itu diadopsi dari KUHP  

2. Untuk mengetahui bagaim

Aceh jika ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam. 

 

Berdasarkan kajia

y dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, belum penulis temukan 

skripsi yang membahas tentang “Alasan Pembenar Sebagai Penghapus ‘Uqubat 

(Studi terhadap Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tanun 2014)”. 

Sejauh ini skripsi yang mengangkat secara langsung

apus pidana (alasan pembenar) yang ada dalam Qanun Jinayat Aceh dari 

sudut pandang hukum pidana Islam masih jarang. Sementara yang banyak 

dijumpai pembahasan yang terpisah antara keduanya atau yang membahas secara 

bersama tetapi masih dicampur dengan pembahasan-pembahasan yang lain. 

Beberapa karya tersebut di antaranya adalah: 
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Alasan Pembenar dan Pemaaf dalam KUHP Perspektif Hukum Islam.9 

Karya

 membahas tentang 

sebab

d Wardi Muslich 

yang 

                                                           

 M. Nurfaik yang membahas tentang alasan penghapus pidana yang ada 

dalam KUHP dan hukum Islam kemudian membahas tentang pembaharuan 

hukum pidana positif, kemudian membahas tentang perbedaan dan persamaan 

yang ada dalam hukum Islam dengan hukum pidana positif. 

Hukum Pidana Islam. Karya Rahman Hakim yang

-sebab terhapusnya pidana baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku 

tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. 

Oleh karena itu, tidak setiap pelaku perbuatan dapat dikenakan sanksi. Adapun 

terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri disebabkan 

karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh syara’. 

Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Karya Ahma

membahas tentang pertanggungjawaban pidana hapus karena hal-hal yang 

bertalian dengan perbuatan atau hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku. 

Dalam keadaan yang pertama perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak 

dilarang) sedangkan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap 

dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman. Sebab-sebab yang berkaitan 

dengan perbuatan disebut asbab al-ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan 

yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang bertalian dengan keadaan pelaku 

disebut raf’i al-uqubah atau sebab hapusnya hukuman. 

 

 
9 Skripsi, M. Nurfaik, Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf Dalam KUHP Perspektif Hukum 

Islam, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011) 
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Asas-asas Hukum Pidana. Karya Moeljatno yang membahas tentang alasan 

penghapus pidana yaitu tentang alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan 

penghapus tuntutan. Adapun pengertian tentang alasan pembenar adalah alasan 

yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga apa yang 

dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dan alasan 

pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang 

dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan 

pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan. 

Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam pembaharuan 

Hukum Pidana Di Indonesia.10 Tesis Budi Nugroho yang membahas tentang 

kebijakan formulasi untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan 

konsentrasi pada masalah alasan penghapus pidana. Tesis ini hanya membahas 

tentang kebijakan alasan penghapus pidana pada hukum positif dan tidak 

membahas tentang hukum Islam. 

Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer.11 Karya Ahmad Bahiej dkk 

ini membahas tentang hukum pidana Islam yang disesuaikan dengan konteks ke-

Indonesiaan. Di dalam terdapat sedikit pembahasan tentang alasan penghapus 

pidana dan masuk dalam bab ini. 

Hukum Pidana Islam.12 Karya Zainuddin Ali yang membahas tentang 

hukum pidana Islam secara umum dan luas, studi perbandingan antara hukum 

                                                            
10  Budi Nugraha, “Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan 

Hukum Pidana Di Indonesia,” tesis egister University Diponegoro (2004), Hlm. 54 
11 Ahmad Bahiej dkk, Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer,  (Yogyakarta: Pokja 

Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006). 
12 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm.  
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pidana Islam umum akan tetapi tidak ada bab yang khusus yang membahas 

tentang alasan penghapus pidana. 

 
1.5 Penjelasan Istilah 

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, perlu kiranya penulis 

menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Alasan Pembenar 

2.  Penghapus ‘Uqubat ( Hukuman ) 

3. Qanun  

1.5.1 Alasan pembenar 

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan 

hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi 

perbuatan yang patut dan benar.13 Alasan pembenar itu menghapuskan alasan-alasan 

yang menghilangkan kesalahan dalam arti luas hanya menghilangkan 

pertanggungjawaban pembuat atas peristiwa yang diadakannya.14 

 
1.5.2 Penghapus ‘Uqubat ( Hukuman ) 

Penghapus hukuman ( ‘Uqubat ) adalah suatu alasan yang diberikan kepada 

seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat 

dijatuhi hukuman, akan tetapi hukuman tersebut dihapuskan karena adanya sifat 

(keadaan)  tertentu  pada dirinya, tetapi bukan pada perbuatannya. Keadaan-

keadaan tertentu pada diri pembuat tersebut adalah: Paksaan (daya paksa), mabuk, 

                                                            
13Moeljatno, Ibid. Hlm. 137 
14 Utrecht, ibit., Hlm. 345 
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gila dan di bawah umur.15 Alasan penghapus ‘Uqubat (pidana) adalah alasan-

alasan yang membawa akibat bahwa sekalipun perbuatan telah memenuhi unsur 

rumusan ketentuan pidana, akan tetapi tidak dapat dipidana karena adanya alasan 

yang bisa dibenarkan atau dimaafkan oleh hakim.16 

Alasan penghapus hukuman (‘Uqubat) adalah suatu alasan yang dapat 

dijadikan bagi hakim untuk mempertimbangkan agar tidak langsung menjatuhkan 

hukuman pada seorang pelaku tindak pidana karena adanya alasan yang bisa 

dibenarkan atau dimaafkan oleh hakim. 

1.5.3 Qanun  

Kata Qanun dalam Ensiklopedi Islam disebutkan seakar dengan al-taqnin 

yang berarti ukuran segala sesuatu. Qanun berasal dari kata Yunani “Canon”. 

Selanjutnya qanun digunakan untuk menyebut suatu peraturan (al-qa’idah)17.  

Pengertian Qanun dalam skripsi ini adalah suatu aturan yang bersumber dari 

hukum Islam atau produk perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh 

pemerintah Aceh dan lembaga legislatif Aceh untuk di daerah Aceh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
15Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam Cetakan Ke 4, ( Jakarta: PT Bulan Bintang, 

1990), Hlm. 353 
16 Frans Maramas, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, cet I,  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012), Hlm. 133 
17 Rusdi Ali Muhammad, Konstelasi Syari’at Islam di Era Global, (Banda Aceh: Dinas 

Syari’at Islam, 2011), Hlm. 50 
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1.6 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh berasal dari literatur, 

berbagai buku tentang hukum pidana Islam, hukum positif serta Qanun Jinayat 

Aceh dan karya ilmiah lainnya, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research) atau jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian 

Kuantitatif yaitu berusaha mencari dan mengumpulkan data yang erat kaitannya 

dengan penelitian. 

2. Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), maka 

sumber data didapatkan dari beberapa buku, jurnal, artikel, kitab, kitab 

perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

dikaji.  

3. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan teknik pengolahan 

data deduktif yaitu data yang didapat dari sumber data primer, sekunder, tersier 

dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal 

yang bersifat khusus.  

Sementara untuk penyusunan dan penulisan berpedoman kepada buku 

Pedoman  Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab 

Latin, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh Tahun 2010.  
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan 

menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, dimana antara 

bab satu berhubungan dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasan dari 

penelitian ini terdiri dari: 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan 

istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua yang membahas tentang Alasan Pembenar Sebagai Penghapus ‘Uqubat 

dalam Hukum Pidana Islam, yang meliputi Pengertian Penghapus ‘Uqubat dalam 

Hukum Pidana Islam, Dasar Hukum Alasan Pembenar Sebagai Penghapus 

‘Uqubat, Sebab Hapusnya Hukuman, dan Sebab Diperbolehkannya Perbuatan 

Bab ketiga yang membahas tentang Alasan Pembenar dalam Qanun Jinayat Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014, yang menyangkut tentang Pengertian Qanun Jinayah Aceh, 

Sejarah Dan Latar Belakang Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Isi 

dan Kandungan Dalam Qanun Aceh No. 6 Thn. 2014 Tentang Hukum Jinayat, 

dan Pembagian Alasan Pembenar dalam Qanun Jinayat Aceh. 

Bab keempat merupakan bab penutup. di dalamnya penulis akan 

mengambil beberapa kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan akan mengajukan 

beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 

 

 

 



 
 

BAB DUA 

ALASAN PEMBENAR SEBAGAI PENGHAPUS ‘UQUBAT 

DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 

 

2.1 Pengertian  Penghapus ‘Uqubat Dalam Hukum Pidana Islam 

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu menimbulkan dijatuhkannya 

suatu tindak sanksi pidana terhadap pelaku. Undang-undang telah mengatur 

alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan mencapai derajat 

keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, ada yang bersifat objektif 

maupun subyektif yang mendorong dan memengaruhi seseorang mewujudkan 

suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. 

Pemikiran seperti inilah yang mendasari factor-faktor tidak dipidananya seorang 

pelaku. 

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berkaitan 

dengan perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang berkaitan diri pembuat. Dalam 

keadaan pertama, perbuatan yang dikerjakan adalah mubah (tidak dilarang) dan 

dalam keadaan kedua, perbuatan yang dikerjakan tetap dilarang tetapi tidak 

dijatuhi hukuman.  

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi 

atau tidak. 

12 
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Pertanggungjawaban (al-mas’uliyyah al-jinayah) dalam Islam diartikan 

sebagai pembebanan seseorang sebagai akibat perbuatannya melawan hokum. 

Pertanggungjawaban dapat ditegakkan karena adanya tiga hal yaitu: 1) adanya 

perbuatan yang dilarang, 2) dikerjakan atas kemauan sendiri, 3) pembuatnya 

mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakan. 

Dalam hokum positif hal-hal yang menghilangkan pertanggungjawaban 

pidana tersebut tidak dipisah-pisahkan karena kesamaannya dimasukkan dalam 

hal-hal yang menghapuskan hukuman, tanpa melihat apakah perbuatan-perbuatan 

yang dikerjakan karena hal-hal tersebut tetap dilarang, tetapi pembuatnya tidak 

dijatuhi hukuman. Alasan penghapus pidana dalam KUHP dimasukkan ke dalam 

Bab III dan digabungkan dengan alas an yang dapat mengurangi atau 

memberatkan pidana.    

Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum tindak pidana dalam 

kepustakaan disebut dengan alasan pembenar. Sedangkan alasan yang 

menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan 

pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. 

Adanya alasan pembenar berujung pada pembenaran atas tindak pidana yang 

sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada 

pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan 

hukum.18 

Alasan penghapus hukuman adalah sifat (keadaan) tertentu yang ada pada diri 

pelaku, sedangkan dasar pemboleh atau penghapusan adanya pertanggungjawaban 
                                                            

18  Skripsi, M. Nurfaik, Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf Dalam KUHP Perspektif 
Hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011), Hlm. 2-3 
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pidana atau kebolehan suatu perbuatan adalah adanya sifat (keadaan) dalam 

“perbuatan” yang menyebabkannya dilarang, atas dasar ini dapat dibedakan antara 

sebab-sebab pengampunan atau hapusnya hukuman yang disebut dengan alasan 

pemaaf dan sebab-sebab kebolehan dilakukannya suatu perbuatan disebut dengan 

alasan pembenar. Akan tetapi dalam skripsi ini penulis hanya meneliti tentang 

alasan pembenar saja.19   

Sebab-sebab terhapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam 

sama dengan sebab-sebab terhapusnya hukuman dalam hukum konvensional. Dari 

segi sebab-sebab hukumnya sama, baik dalam hukum Islam maupun dalam 

hukum konvensional. Ketika menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban, 

hukum Islam membolehkan suatu perbuatan yang dilarang. Hukum Islam dan 

hukum konvensional sama-sama memberikan pengampunan bagi orang yang 

terpaksa, mabuk, gila, dan anak kecil yang belum dewasa, tetapi tetap 

menganggap perbuatan itu sebagai tindak pidana. 

Hukum Islam dan hukum konvensional juga mengampuni sebagian tindak 

pidana yang besar bagi orang yang bertobat dan mengurungkan niatnya untuk 

melakukan tindak pidana tersebut sebelum ia ditangkap. Demikianlah ketentuan 

yang diterapkan oleh hukum konvensional modern. 

Satu-satunya perbedaan antara hukum Islam dengan hukum konvensional 

adalah bahwa sebab-sebab pembolehan dan sebab-sebab pengampunan dalam 

hukum Islam telah diketahui sejak kemunculan hukum ini, yakni sejak lebih dari 

tiga belas abad, sedangkan hukum-hukum konvensional baru mengenal ketetapan 

                                                            
19 Pembaca Ahli: Alie Yafie, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Buku Jilid II, (Bogor: PT 

Karisma Ilmu), Hlm. 221 
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ini di penghujung abad ke-18 dan pada abad ke-19. Lebih dari itu, untuk dapat 

mencapai ketetapan ini, hukum-hukum konvensional terlebih dahulu melewati 

beberapa langkah dan tahapan.20    

Penghapus ‘Uqubat (pidana) adalah alasan-alasan yang membawa akibat 

bahwa sekalipun perbuatan telah memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, 

akan tetapi tidak dapat dipidana karena adanya alasan yang bisa dibenarkan atau 

dimaafkan oleh hakim.21 Dalam masalah alasan penghapus pidana, ada 

pembagian antara: alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu 

dasar penghapus pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan 

sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, perbuatannya tidak dapat 

disebut pelaku tindak pidana. 

Alasan penghapus pidana atau yang juga biasa disebut dengan alasan-alasan 

menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku I KUHP, selain itu 

ada pula alasan penghapus pidana di luar KUHP yang ada dalam masyarakat, 

misalnya dalam hal terjadi suatu perbuatan yang oleh masyarakat dianggap tidak 

melawan hukum (tidak melawan hukum secara materiil). Dapat pula karena alasan 

mendidik, misalnya orang tua menuntut anaknya untuk mengajarkan kebaikan 

                                                            
20 Pembaca Ahli: Alie Yafie, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Buku Jilid II, (Bogor: PT 

Karisma Ilmu), Hlm. 262 
21 Frans Maramas, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, cet I,  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012),  Hlm. 133 
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juga dalam hal orang itu tidak punya kesalahan sama sekali misalnya karena 

keliru dalam fakta.22 

Alasan penghapus pidana merupakan petunjuk primer yang tertuju kepada 

hakim. Alasan-alasan tersebut menunjukkan keadaan dalam mana seorang pelaku 

tindak pidana yang telah memenuhi perumusan delik tidak dipidana. Pembuat 

undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan 

apakah memang terjadi keadaan khusus yang digambarkan undang-undang dalam 

alasan penghapus pidana tersebut.23   

 

 
2.2 Dasar Hukum Alasan Pembenar Sebagai Penghapus ‘Uqubat 

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam hanya membebankan 

hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukalaf. Hukum Islam juga 

mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang 

dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hukum Islam tidak menjatuhkan hukuman 

terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Hal ini 

berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 106. 

⎯ tΒ tx Ÿ2 «!$$ Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ⎯ÏμÏΖ≈ yϑƒÎ) ω Î) ô⎯ tΒ oνÌò2 é& … çμç6ù=s% uρ B⎦È⌡yϑôÜãΒ 

Ç⎯≈yϑƒ M}$$ Î/ ⎯ Å3≈ s9uρ ⎯ ¨Β yyuŸ° Ìø ä3ø9$$ Î/ # Y‘ô‰|¹ óΟ ÎγøŠn=yèsù Ò=ŸÒxî š∅ÏiΒ «!$# 

óΟ ßγs9uρ ëU# x‹tã ÒΟŠÏà tã   

                                                            
22 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy-Syamil Press, 2000), 

Hlm. 173-174 
23 Tesis Budi Nugraha, Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan 
Hukum Pidana di Indonesia, (Semarang:  Universitas Diponegoro, 2004), Hlm. 81 
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Artinya:“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia 

mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 

Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), 

akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka 

kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”  

 

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ulama telah sepakat mengatakan bahwa 

orang yang mengucapkan perkataan kafir atau berbuat seperti perbuatan orang 

kafir, misalnya menyembah berhala namun dilakukannya karena terpaksa atau 

dipaksa sedang hatinya tetap beriman kepada Allah, maka orang itu tidak 

dihukum kafir. 

Menurut mazhab Hasan al-Bashri, Auza’i, dan Syafi’i, kelonggaran ini hanya 

berlaku pada perbuatan saja, seperti dipaksa menyembah berhala, tetapi tidak ada 

kelonggaran pada perkataan seperti dipaksa mengucapkan kafir. Tetapi keterangan 

ini ditolak karena memerhatikan umumnya lafadz, yang tidak membedakan antara 

perbuatan dengan perkataan, asalkan hati tetap dalam beriman, kecuali kalau hati 

itu telah terbuka untuk kafir, maka kepadanya dijanjikan ahzab siksaan yang 

besar.24 Selanjutnya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173. 

$ yϑ̄Ρ Î) tΠ §ym ãΝà6ø‹n=tæ sπtGøŠyϑø9$# tΠ ¤$!$# uρ zΝóss9uρ Íƒ Ì“ΨÏ‚ø9$# !$ tΒuρ ¨≅Ïδ é& ⎯ÏμÎ/ Îö tóÏ9 

«!$# ( Ç⎯ yϑsù §äÜôÊ$# uö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$tã Iξsù zΝøO Î) Ïμø‹n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî íΟŠÏm§‘  

                                                            
24 Syekh. H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam Cetakan ke I, (Jakarta: Kencana, 2006), 

Hlm. 512 
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Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) 
selain Allah. tetapi Barang siapa dalam Keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.25 

 
 

 
2.3 Sebab Hapusnya Hukuman  

2.3.1 Paksaan  

Beberapa pengertian telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. 

Pertama, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena 

orang lain, dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi 

pilihannya. Kedua, paksaan ialah suatu perbuatan yang keluar dari orang yang 

memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang 

mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan daripadanya. 

Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas orang dengan sesuatu yang tidak 

disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya. 

Keempat, paksaan ialah apa yang ditimpakan pada orang lain, yaitu yang 

membahayakan  atau yang menyakitinya. Kelima, batasan tentang paksaan ialah 

apabila sesuatu hukuman (ancaman) segera yang cukup mempengaruhi orang 

yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, serta 

                                                            
25Pembaca Ahli: Alie Yafie, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Buku Jilid II, 

(Bogor: PT Karisma Ilmu), Hlm. 57 
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timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-

benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan padanya.26 

Jadi paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena 

orang lain, di mana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak 

diinginkannya  suatu perbuatan yang lakukannya. Paksaan dibagi menjadi dua 

yaitu yang pertama adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak 

pilihan, yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa, paksaan ini disebut 

“paksaan absolut”. Kedua, yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi 

tidak sampai merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan 

akan mengakibatkan hilangnya nyawa, paksaan tersebut dinamakan “paksaan 

relatif atau paksaan tidak berat”. Untuk terwujudnya paksaan maka diperlukan 

beberapa syarat yaitu, Pertama, ancaman yang menyertai paksaan adalah berat, 

sehingga dapat menghapuskan kerelaan, seperti membunuh, pukulan berat dan 

sebagainya.27 

 

 

 
2.3.2 Keadaan Darurat 

Keadaan darurat dipersamakan hukumnya dengan paksaan, perbedaannya 

hanya mengenai sebab-sebab timbulnya perbuatan, di mana dalam paksaan 

pembuat dipaksa oleh orang lain untuk berbuat, sedang dalam keadaan darurat 

pembuat sebenarnya tidak dipaksa oleh orang lain, akan tetapi ia mendapat 

                                                            
26Ahmad hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam Cetakan Ke 4, ( Jakarta: PT Bulan 

Bintang, 1990), Hlm. 354 
27 Ibid, Ahmad Hanafi, Hlm. 354 
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dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan dia untuk mengadakan 

perbuatan jarimah, agar dirinya atau orang lain terhindar dari bahaya. 

Adapun syarat-syarat untuk terdapatnya keadaan darurat yaitu, Pertama, 

keadaan darurat harus memaksa sekali sehingga pembuat mendapat dirinya atau 

orang lain dalam keadaan di mana jiwa atau bagian badan dikhawatirkan akan 

mengalami kebinasaan. Kedua, keadaan darurat benar-benar terjadi bukan hanya 

sekedar dinantikan terjadi. Ketiga, tidak ada jalan lain untuk menghindari keadaan 

darurat kecuali harus melakukan jarimah. Keempat, dalam menghindarkan 

keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebih-lebihan. 

 
2.3.3 Gila 

Seseorang dipandang sebagai mukallaf oleh Syari’at Islam, artinya dibebani 

pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan 

kekuatan memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari kedua perkara itu 

tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila 

tidak dikenakan hukum jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan 

memilih.28 

Adakalanya seseorang sejak lahirnya tidak mempunyai kekuatan berpikir dan 

akalnya ia dilahirkan dengan mempunyai kekuatan. Boleh jadi kekuatan berpikir 

tersebut terhenti perkembangannya karena halangan-halangan tertentu, seperti 

sakit atau cacat badan, dan boleh jadi berkembang sesuai dengan perkembangan 

jasmaninya sampai akhir perkembangannya. Ada kemungkinan pula pada sesuatu 

                                                            
28 Mustofa, Beni Ahmad Saebani, Ibid, Hlm. 82 
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waktu seseorang tertimpa sakit atau halangan-halangan jasmani lain yang 

menghilangkan seluruh atau sebagian kekuatan berpikir tersebut. 

Adapun dasar hukum gila adalah apabila gila menyertai perbuatan jarimah 

(yakni ketika memperbuat jarimah pembuatnya sudah gila), maka pembuatnya 

dibebaskan dari hukum karena ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. Keadaan 

gila tidak menjadikan sesuatu jarimah tidak berlawanan dengan hukum, 

melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pembuatnya. Hal ini sudah 

disepakati di kalangan para fuqaha dan sarjana-sarjana hukum positif. Dalam 

KUHP Indonesia yaitu dalam pasal 44 menyatakan bahwa hapusnya hukuman 

dari orang yang mengerjakan sesuatu jarimah dengan tidak disertai perasaan atau 

pilihan terhadap perbuatannya, baik karena gila atau karena ada cacat pada 

pikirannya.29 

 
2.3.4 Di Bawah Umur 

Konsep yang dikemukakan oleh Syari’at Islam tentang pertanggungjawaban 

anak yang masih di bawah umur merupakan konsep yang baik sekali, dan 

meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru di kalangan hukum 

positif. Hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada saat 

turunnya Syari’at Islam dan yang menjadi dasar Hukum-hukum Eropah modern, 

mengadakan pemisahan antara pertanggungjawaban anak-anak dengan 

pertanggungjawaban orang dewasa dalam batas yang sempit sekali, yaitu usia 

tujuh tahun. Jadi apabila anak telah berumur tujuh tahun ke atas, maka ia 

                                                            
29 Ahmad Hanafi, Ibid, Hlm. 382 
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dikenakan pertanggungjawaban pidana sedang kalau belum mencapai usia 

tersebut maka tidak dikenakan, kecuali kalau ketika memperbuat jarimah ia 

mempunyai niat untuk merugikan orang lain, maka dalam hal ini ia dikenakan 

pertanggungjawaban pidana. 

Menurut Syari’at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua 

perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (Iradah dan Ikhtiar). Oleh karena itu 

kedudukan angka kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui 

hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara 

tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada 

tiga. 

Masa yang pertama adalah, masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini 

dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan 

para fuqaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai 

kemampuan berpikir disebut dengan anak yang belum dewasa. Akan tetapi para 

fuqaha berpedoman dengan usia dalam menentukan batas-batas kemampuan 

berpikir, agar bisa berlaku untuk semua orang, dengan mendasarkan kepada 

keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Pembatasan tersebut 

diperlukan untuk jangan sampai terjadi kekacauan hukum bagi seseorang untuk 

meneliti apakah kemampuan berpikir sudah terdapat atau belum. 

Masa yang kedua, yaitu masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai 

sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh), dan kebanyakan 

fuqaha membatasinya dengan usia lima belas tahun. Kalau seseorang anak telah 

mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum 
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dewasa. Masa yang ketiga, yaitu masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini 

dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan, atau dengan perkataan 

lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun, menurut 

perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Pada masa ini seorang dikenakan 

pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya 

bagaimanapun juga macamnya.30Anak di bawah umur dipandang belum dibebani 

hukum atau tidak termasuk mukallaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum 

atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia 

mencapai dewasa.31 

 
2.4 Sebab Diperbolehkannya Perbuatan 

2.4.1 Pembelaan Yang Sah 

Dalam Syari’at Islam, pembelaan yang sah terbagi dalam dua bagian. 

Pertama, pembelaan yang bersifat khusus adalah kewajiban seseorang untuk 

mempertahankan atau menjaga diri atau nyawa, harta miliknya atau milik orang 

lain, dengan memakai tenaganya dari setiap serangan yang dilarang. Kedua, 

pembelaan umum adalah suatu pembelaan untuk kepentingan umum, yaitu dengan 

Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Hal itu merupakan suatu tugas yang dibebankan 

kepada setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim agar masyarakat selalu 

berdiri di atas kebenaran dan menjauhi segala bentuk keburukan. Untuk lebih 

jelasnya akan dijelaskan satu-per satu di bawah ini. 

 

                                                            
30 Ahmad Hanafi, Ibid, Hlm. 370 
31Ibid, Hlm. 82 
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1. Pembelaan Khusus (Daf’u Ash-Shail) 

Adapun yang dimaksud dengan pembelaan yang khusus menurut syari’at Islam 

adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya 

atau diri orang lain dan harta sendiri atau harta orang lain dengan memakai 

kekuatan yang diperlukan dari setiap serangan nyata yang tidak sah. Pembelaan 

khusus, baik yang bersifat wajib maupun mempertahankan hak hanya 

dimaksudkan untuk menolak serangan dan bukan sebagai hukuman atas serangan 

tersebut. Ini mengandung arti bahwa meskipun sudah ada pembelaan, namun 

penjatuhan hukuman atas penyerangannya masih bisa dilakukan. Dasar hukum 

untuk pembelaan khusus ini tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 

194: 

Ç⎯ yϑsù 3“ y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ (#ρß‰tFôã$$ sù Ïμø‹n=tã È≅÷VÏϑÎ/ $ tΒ 3“ y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ   

Artinya: Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, 

seimbang dengan serangannya terhadapmu.  

 

a) Hukum Membela Diri 

Para fuqaha telah sepakat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah 

untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, 

kehormatan, dan harta benda. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang 

hukumnya, apakah ia merupakan suatu kewajiban atau hak. Konsekuensinya 

apabila ia merupakan suatu hak maka seseorang boleh memilih antara 

mengerjakan atau meninggalkannya, dan ia tidak berdosa dalam memilih salah 
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satunya. Sebaliknya apabila membela diri merupakan suatu kewajiban maka 

seseorang tidak memiliki hak pilih dan ia berdosa ketika meninggalkannya. 

Serangan seseorang adakalanya ditujukan kepada kehormatan jiwa atau harta 

benda, untuk membela kehormatan para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah 

wajib. 

Misalnya, apabila seorang lelaki hendak memperkosa seorang perempuan, 

sedangkan jalan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali 

membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya. Begitu pula 

halnya bagi orang lain yang menyaksikan peristiwa itu. Untuk membela jiwa para 

fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan 

pendapat yang rajih (kuat) dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i membela 

jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang marjuh (lemah) 

membela jiwa itu hukumnya jaiz (boleh) bukan wajib berlandaskan hadis Nabi 

S.A.W: 

 

َاَخَر َفُكْن َعْبَداللَِّه ْن ِخْفَت َأْن يـَْبِهَرَك َشَعاَع السَّْيَف فـََغطِّ َوْجَهَك اَْو ِىف َلْفٍظ ْجِلْس ِىف بـَْيِتَك فَاِ ا

َْقتـُْوِل َوَال َتُكْن َعْبَداللَِّه الَقاِتِل  
 امل

 

Artinya: Duduklah di rumahmu, kalau engkau khawatir disilaukan oleh cahaya 

pedang maka tutuplah mukamu. Atau dengan perkataan lain “jadilah 

Engkau hamba Allah yang terbunuh dan jangan menjadi hamba Allah 

yang Membunuh. 
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Adapun pembelaan terhadap harta benda, kebanyakan fuqaha berpendapat 

hukumnya jaiz (boleh) dan bukan wajib. Dengan demikian, orang yang diserang 

boleh melakukan upaya pembelaan, dan boleh pula tidak melakukannya. 

Mengenai serangan dari anak kecil, orang gila, dan hewan, para ulama berbeda 

pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, orang yang 

diserang berada dalam posisi membela diri, bukan dalam keadaan memaksa. 

Dengan demikian, apabila untuk menangkis serangan tersebut tidak ada jalan lain 

kecuali dengan membunuh mereka maka orang yang membela diri tidak dibebani 

pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan murid-

muridnya kecuali Imam Abu Yusuf, apabila orang yang diserang sampai 

membunuh anak kecil, orang gila, atau hewan maka ia berada dalam keadaan 

yang memaksa. Dengan demikian, meskipun ia bebas dari hukuman pidana, tetapi 

ia tetap dibebani pertanggungjawaban perdata. Sedangkan menurut Imam Abu 

Yusuf, orang yang diserang tersebut hanya diwajibkan membayar harta sebagai 

pengganti hewan yang terbunuh. Adapun untuk anak kecil atau orang gila yang 

terbunuh, tidak ada kewajiban membayar diat, karena sebenarnya serangan 

mereka itu merupakan jarimah yang ditolak. 

 
b) Syarat-syarat Pembelaan Diri 

Untuk terwujudnya keadaan membela diri harus dipenuhi beberapa syarat 

yaitu, pertama adanya serangan atau tindakan melawan hukum. Kedua, 

penyerangan harus terjadi seketika. Ketiga, tidak adanya jalan lain untuk 

mengelakkan serangan. Keempat adalah penolakan serangan hanya boleh dengan 

kekuatan seperlunya. 
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1) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum 

Menurut syarat yang pertama ini, perbuatan yang menimpa orang yang yang 

diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut 

bukan perbuatan yang melawan hukum maka pembelaan atau penolakan tidak 

boleh dilakukan. Dengan demikian, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban, 

baik oleh individu maupun oleh penguasa, atau tindakan-tindakan yang 

diperbolehkannya oleh syara’ tidak disebut sebagai serangan. Seperti pemukulan 

oleh orang tua terhadap anaknya sebagai pengajaran dan pendidikan, atau algojo 

yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap terhukum sebagai 

pelaksanaan tugas. Untuk menilai apakah suatu perbuatan dianggap sebagai 

serangan, tidak ada batas-batas yang jelas dan pasti. Boleh jadi serangan itu berat 

dan boleh jadi ringan, namun keringanannya itu tidak menghalangi adanya 

pembalasan atau penolakan. 

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, penyerangan tidak 

perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan 

cukup dengan atau berupa perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula 

kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan 

anak kecil dapat dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, 

serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh 

orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila 

perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan 

hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka 

orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan yang terpaksa. Imam Abu 
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Yusuf berbeda pendapat dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Menurut Iman Abu 

Yusuf, perbuatan (serangan) disyaratkan harus berupa jarimah yang diancam 

dengan hukuman, tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana. 

Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang, bukan yang 

menyerang. Akan tetapi, kalau ia melebihi batas dalam melakukan pembelaan 

dirinya, kemudian orang yang pada mulanya sebagai penyerang mengadakan 

pembelaan diri juga, karena balasan serangan dari orang yang diserang semula 

sudah melampaui batas maka tindakan itu dapat dibenarkan.32   

2) Penyerangan harus terjadi seketika 

Syarat untuk dibolehkannya tindakan membela diri adalah bahwa 

penyerangan harus terjadi seketika. Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka 

perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang 

berlawanan dengan hukum. Hal ini oleh karena pembelaan baru boleh dilakukan 

apabila benar-benar telah terjadi serangan, atau diduga kuat akan terjadi. Dengan 

perkataan lain, terjadinya serangan itulah yang membuat situasi pembelaan diri.  

Dengan demikian serangan yang masih ditunda seperti ancaman, belum 

menjelma sebagai suatu bahaya yang perlu dihindari dengan pembelaan segera. 

Kalau ancaman itu sendiri sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya 

harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan 

adanya ancaman itu kepada pihak yang berwajib (berwenang). 

 

                                                            
32 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 90 
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3) Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan 

Syarat untuk dibolehkannya pembelaan diri adalah bahwa tidak ada cara lain 

yang dapat dilakukan untuk menolak serangan kecuali dengan cara pembelaan 

tersebut. Dengan demikian apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan 

maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, kalau seseorang masih bisa menolak 

serangan dengan teriakan, maka ia tidak perlu menggunakan pukulan senjata 

tajam yang melukai, atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang 

menyerang. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan, padahal tidak 

diperlukan maka perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan 

termasuk jarimah. 

Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari 

serangan. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah 

satu cara menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang 

paling mudah. Akan tetapi, menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan 

merupakan jalan untuk membela diri. 

4) Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya 

Syarat yang keempat untuk dibolehkannya membela diri adalah bahwa 

penolakan hanya boleh menggunakan kekuatan seperlunya. Apabila penolakan 

tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan 

melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus 

memakai cara pembelaan seringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa 

dilakukan maka tidak boleh digunakan cara yang lebih berat. 
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Misalnya, apabila seseorang memasuki rumah orang lain tanpa izin, untuk 

menolaknya cukup dengan menggertak atau menakut-nakuti dan tidak perlu 

dengan cara memukulnya. Kalau ia masih juga belum mau pergi maka boleh 

digunakan pukulan yang ringan yang diperkirakan dapat mengusirnya. Ukuran 

kekuatan seperlunya memang relatif, dan itu didasarkan atas dugaan orang yang 

diserang disesuaikan dengan perkiraan kerugian yang benar-benar terjadi atau 

dengan gerak-gerik serta perbuatan yang diniatkan oleh orang yang melakukan 

perbuatan. Kalau penyerang tidak menggunakan senjata maka untuk 

penolakannya tidak perlu memakai senjata. 

Apabila orang yang diserang menggunakan kekuatan yang lebih melebihi 

batas yang diperlukan, ia harus bertanggungjawab atas kelebihan perbuatannya 

itu. Dengan demikian apabila serangan bisa dihalau dengan ancaman atau 

gertakan, tetapi ia memakai pukulan maka ia bertanggungjawab atas pukulan 

tersebut beserta akibatnya. Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan 

yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan dan permulaan atau 

kesudahannya juga tergantung kepadanya. Akan tetapi, dalam perampasan harta, 

pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa serta 

harta rampasannya. Dalam hal ini orang yang diserang harus berupaya mencari 

dan menyelidikinya sampai ia berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh 

penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan, bahkan bila 

diperlukan ia dapat membunuhnya.  

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan pembelaan adalah perbuatan yang mubah 

dan oleh karenanya tidak dijatuhi hukuman. Akan tetapi, apabila perbuatan 
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pembelaan tersebut mengenai orang lain secara tidak sengaja, perbuatan tersebut 

tidak termasuk mubah dan pelaku (pembelaan) harus tetap bertanggungjawab atas 

akibat perbuatannya. 

c) Pembelaan Diri Dalam Hukum Positif 

Pandangan hukum positif tentang hukum atau status pembelaan diri 

mengalami berbagai perubahan. Pada masa dahulu pembelaan diri merupakan 

hak yang diambil dari hukum alami atau dengan sendirinya, bukan dari hukum 

positif. Pada abad pertengahan pembelaan diri tidak dianggap sebagai suatu 

keadaan yang menghindarkan hukuman, tetapi hanya memungkinkan untuk 

dibebaskan dari hukuman. Pada abad ke-18 pembelaan dianggap sebagai 

keadaan terpaksa yang membolehkan seseorang untuk membela dirinya sendiri. 

Keadaan terpaksa tersebut timbul sebagai akibat tidak adanya perlindungan dari 

masyarakat (negara).  

Pada abad ke-19 pembelaan diri dianggap sebagai keadaan terpaksa, 

karenanya bahaya yang telah mengepung korban menyebabkan dia tidak 

mempunyai pilihan lain, dan karena nalurinya mendorong dia untuk memelihara 

hidupnya. Kelemahan pendirian ini, adalah karena ia tidak dapat memberikan 

alasan tentang pembelaan terhadap orang lain dan harta benda. Pendapat paling 

baru dalam hukum positif menyatakan bahwa pembelaan diri merupakan 

pemakaian hak yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan tugas 

kewajiban, karena memang sudah merupakan hak dan bahkan kewajiban setiap 

orang untuk memelihara hidupnya, dan mempertahankan diri atau harta 

bendanya, dan masyarakat tidak memperoleh keuntungan dalam menjatuhkan 
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hukuman atas orang yang membela diri, karena ia bukanlah pembuat yang 

dikhawirkan kejahatannya.  

Pendapat yang terbaru dari hukum positif ini sudah menyamai pendirian 

syari’at Islam yang telah dikemukakan beberapa ratus tahun sebelumnya oleh 

para ulama. Syarat adanya serangan yang berupa perubahan jarimah, untuk 

menimbulkan keadaan membela diri, sebagaimana telah disebutkan dalam 

syari’at Islam juga dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. 

Akan tetapi, mengenai tindakan melampaui batas dalam pembelaan, dalam 

syari’at Islam harus dipertanggungjawabkan kepada pembuat, sedangkan dalam 

hukum positif di Indonesia tidak dikenakan hukuman.   

2. Pembelaan Umum (Amar Ma’ruf Nahi Munkar) 

Para fuqaha sudah sepakat bahwa pembelaan umum atau amar ma’ruf nahi 

munkar adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pembelaan diri 

tersebut diadakan dengan tujuan agar masyarakat berdiri di atas kebajikan dan 

pada diri individu-individu yang ada dalam masyarakat ditumbuhkan sifat-sifat 

keutamaan, sehingga dengan demikian volume jarimah dan penyelewengan akan 

menjadi berkurang. 

Akan tetapi, para fuqaha masih berbeda pendapat tentang ketentuan atau batas 

wajib tersebut dalam dua hal, yaitu tentang sifat dari kewajiban tersebut apakah 

wajib ain atau wajib kifayah dan tentang orang yang terkena kewajiban tersebut. 

Menurut sebagian fuqaha, hukum pembelaan umum adalah wajib ain yang 

dikenakan kepada setiap muslim. Menurut jumhur fuqaha hukum pembelaan 

umum adalah wajib kifayah, seperti halnya jihad atau berperang yang diwajibkan 
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juga atas setiap orang tetapi kewajiban tersebut menjadi terhapus apabila sudah 

ada orang yang lain yang menjalankannya.  

Di atas telah dikemukakan bahwa pembelaan umum adalah pembelaan untuk 

kepentingan umum atau dalam istilah lain disebut dengan amar ma’ruf nahi 

munkar. Oleh karenanya substansi dari pembelaan umum adalah amar ma’ruf 

nahi munkar itu sendiri, sehubungan dengan hal tersebut perlu dijelaskan apa arti 

ma’ruf dan arti munkar itu. 

Ma’ruf  atau kebaikan adalah setiap ucapan atau perbuatan yang perlu 

diucapkan atau diperbuat sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip umum 

syari’at Islam, seperti berakhlak mulia, berbuat baik kepada fakir dan miskin, 

bersedekah, dan sebagainya. Sedangkan munkar adalah setiap perbuatan yang 

dilarang terjadinya menurut syari’at Islam. Mereka menggunakan kata dilarang 

terjadinya dan tidak menggunakan kata maksiat, karena menurut mereka lafal 

munkar lebih umum daripada kata maksiat. Di samping itu, menurut mereka 

perbuatan anak kecil dan orang gila bukan merupakan perbuatan maksiat, sebuah 

perbuatan maksiat hanya bisa terjadi dari orang yang dengan sengaja melakukan 

perbuatan maksiat. 

Menyuruh kebaikan (amar ma’ruf ) kadang-kadang berupa perkataan, seperti 

ajakan untuk membantu korban gempa, atau dapat berupa perbuatan sebagai 

pemberian contoh kepada orang lain, dan kadang-kadang gabungan antara ucapan 

dan perbuatan, seperti mengajak untuk membayar zakat sekaligus juga 

mengeluarkannya. Demikian pula halnya melarang kemungkaran (nahi munkar) 

adakalanya berupa perkataan, seperti melarang orang lain minum minuman keras, 
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dan adakalanya berupa perbuatan seperti menghancurkan botol-botol minuman 

keras. Dengan demikian, menyuruh kebaikan adalah menganjurkan (membujuk) 

untuk mengerjakan atau mengucapkan apa yang seharusnya diperbuat atau 

diucapkan sesuai dengan ketentuan syara’. Sedangkan melarang keburukan adalah 

membujuk orang lain agar meninggalkan apa yang sebaiknya ditinggalkan.33 

Syarat-syarat pembelaan umum  adalah yang pertama, dewasa dan berakal sehat 

(mukallaf), kedua iman, ketiga adanya kesanggupan, keempat adil, dan kelima 

izin (persetujuan).  

 

   

 

 

 

 
33 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 95-96 
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ALASAN PEMBENAR DALAM QANUN JINAYAT 

ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  

 

3.1 Pengertian Qanun Jinayah Aceh 

Qanun Jinayah terdiri dari dua kata yaitu qanun dan jinayah, kata Qanun  

dalam Ensiklopedi Islam disebutkan seakar dengan al-taqnin  yang berarti ukuran 

segala sesuatu. Qanun berasal dari kata Yunani “Canon” , selanjutnya qanun 

digunakan untuk menyebut suatu perbuatan (al-qa’idah). Secara terminologi kata 

al-taqnin berarti kumpulan undang-undang yang ditetapkan penguasa dan 

mempunyai daya paksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu 

masyarakat.38 

Kata qanun menurut bahasa berarti undang-undang, hukum, qaidah, dan kitab 

undang-undang. Secara teknis qanun yang dijelaskan di sini adalah produk 

perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah Aceh dan 

lembaga legislatif Aceh untuk berlaku di Aceh.39 Qanun dari bahasa Arab dan 

kata qanun digunakan untuk menyebutkan suatu peraturan atau al-qa’idah. Secara 

istilah al-taqnin berarti kumpulan undang-undang yang ditetapkan penguasa dan 

mempunyai daya paksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu 

masyarakat.  

 

 
                                                            

38Abdul Gani Isa, Formalisasi Syari’at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan 
Hukum), (Banda Aceh: PeNa, 2013), Hlm. 341-342 

39 Rusdi Ali Muhammad, Konstelasi Syari’at Islam di Era Global, (Banda Aceh: Dinas 
Syari’at Islam, 2011), Hlm. 50 
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Sedangkan pengertian jinayah menurut istilah fuqaha, sebagaimana 

dikemukakan oleh Abdul Qadir al-Audah, “jinayah adalah suatu istilah untuk 

perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, 

dan lainnya.” Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud jinayah dalam istilah syara’ 

adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara’ untuk melakukannya, karena 

adanya bahaya bagi agama, akal, jiwa, harta dan kehormatan. Jadi jinayah adalah 

segala bentuk perusakan terhadap orang lain atau makhluk lain dilarang oleh 

agama atau semua bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah dan diancam 

pelakunya dengan hukuman. 

Aceh sebagai salah satu bagian dari NKRI secara otomatis harus tunduk dan 

mengikuti sistem dan prinsip perundang-undangan Indonesia. Salah satu prinsip 

yang dianut dalam sistem hukum Indonesia adalah prinsip positivism, di mana  

dalam prinsip tersebut disebutkan bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. 

Kemudian dalam perlakuan hukum, Aceh mendapatkan suatu perlakuan khusus, 

yaitu diberikan kewenangan untuk menerapkan kewenangan untuk menerapkan 

suatu sistem hukum yang bersifat lex specialist (hukum yang berlaku khusus), di 

mana dengan adanya prinsip tersebut, maka akan menafikan suatu ketentuan atau 

perundang-undangan yang bersifat umum, yang berlaku untuk seluruh wilayah 

Indonesia lainnya.40 

Masyarakat Aceh dalam sepanjang sejarah dikenal sangat dekat bahkan 

sangat fanatik terhadap Islam, sehingga sulit untuk dipisahkan antara adat istiadat 

dengan ajaran Islam di kalangan orang Aceh. Ini dibuktikan dari pernyataan 

                                                            
40 Jurnal Chairul Fahmi, Revitalisasi Penerapan Syari’at Islam di Aceh (Kajian Terhadap 

UU Nomor 11 Tahun 2006), ( Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2012), Hlm. 298 
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dalam pepatah Aceh, “hukum ngon adat lage zat ngon sifeut” (hubungan syari’at 

dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu 

melekat dan tidak bisa dipisahkan”. 41 

Dari beberapa uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa  yang 

dimaksud dengan Qanun Jinayah Aceh adalah aturan yang bersumber dari hukum 

Islam atau produk perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh 

pemerintah Aceh dan lembaga legislatif Aceh yang diberlakukan untuk daerah  

Aceh. 

3.2 Sejarah Dan Latar Belakang Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 

Seperti yang kita ketahui bahwa Aceh dinyatakan sebagai daerah Istimewa 

pada Tahun 1959, berdasarkan keputusan Waperdam (Wakil Perdana Mentri), 

ketika itu pemerintah pusat mengirim Mr. Hardi (Wakil Perdana Mentri RI) 

berunding dengan Wakil DI/TII, sebagai upaya penyelesaian kemelut Aceh yang 

muncul sejak tahun 1953. Kesepakatan yang dicapai adalah kepada Aceh yang 

diberikan “Otonomi yang seluas-luasnya terutama dalam lapangan keagamaan, 

peradatan, dan pendidikan”, ini dituangkan dalam keputusan Perdana Mentri RI 

Nomor 1/Missi/59 antara lain isinya: 

Daerah swatantra tingkat 1 Aceh dapat disebut “Daerah Istimewa Aceh, 
dengan catatan bahwa pada daerah itu tetap berlaku ketentuan mengenai 
daerah swatantra tingkat 1 seperti termuat dalam UU No. 1 Tahun 1957 
tentang pokok-pokok pemerintahan daerah begitu pula lain-lain 
peraturan perundangan yang berlaku untuk daerah swatantra tingkat 1 
mengenai otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan 
keagamaan, peradatan, dan pendidikan”.  
 

                                                            
41 Jurnal Hamdani, Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh, Hlm. 80 
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Keputusan perdana mentri tersebut tidak diiringi dengan peraturan 

pelaksanaannya yang formal. Tentang hal tersebut Tengku Daud Beureueh pernah 

mengirim surat kepada panglima Kodam 1 Iskandar Muda berikut konsep 

rancangannya. Panglima menganggap terlalu tergesa-gesa, menurut beliau waktu 

yang tepat adalah setelah keadaan Aceh aman betul. 

Dinas syari’at Islam merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur 

pelaksana syari’at Islam di lingkungan pemerintah daerah istimewa Aceh yang 

berada di bawah gubernur, ianya wujud dalam bentuk sebuah kantor yang 

mengurus persoalan-persoalan yang dimulai dari konsep syari’at Islam di Aceh 

sampai kepada operasional dan implementasinya, di satu sisi kita memperoleh 

kesan yang sangat menakjubkan di Aceh karena hanya satu-satunya provinsi yang 

memiliki Dinas Syari’at Islam di Indonesia hanyalah Aceh. Namun, di sisi lain, 

ketika dinas syari’at Islam yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, maka 

terkesanlan bahwa implementasi syari’at Islam di Aceh tergantung keinginan dan 

kehendak seorang Gubernur.42 

Semestinya dalam konsep yang normal dan komprehensif syari’at Islam di 

Aceh haruslah dimulai, dikelola, dipimpin, diarahkan, dan dijalankan langsung 

oleh seorang gubernur bersama dengan semua perangkatnya baik di peringkat 

provinsi maupun Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Kemukiman dan Gampong 

dengan sumber markas utamanya di kantor gubernur. Kalau tidak demikian 

                                                            
42 Hasanuddin Yusuf Adan, Syari’at Islam dan Politik Lokal di Aceh, (Banda Aceh: 

Perpustakaan Nasional, 2016), Hlm. 91 
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terpetik kesan seolah-olah urusan pelaksana syari’at Islam di aceh hanya tugas dan 

tanggung jawab Dinas Syari’at Islam yang memiliki skup yang sangat kecil.  

Sejarah implementasi syari’at Islam di Aceh terjadi tersendat-sendat dan 

tertunda-tunda mengikuti zaman dan waktu yang ada kaitannya dengan kejadian-

kejadian tertentu di Aceh, misalnya ia serius diperbincangkan ketika wilayah 

Aceh dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Pada masa-masa tersebut 

muslim Aceh sangat serius memperjuangkan berlakunya syari’at Islam dengan 

mengedepankan jihad fi sabilillah terhadap kafir penjajah. Seterusnya gema 

implementasi syari’at Islam di Aceh muncul lagi ketika negara sudah merdeka, 

dan ia lebih serius diperbincangkan ketika terjadinya peristiwa Darul 

Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).43 

Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No. 

44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan 

syari’at Islam secara menyeluruh (kaffah). Hal ini menandakan syari’at Islam 

adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, 

dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.44 

Dalam pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan 

syari’at Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh . keistimewaan ini merupakan 

bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, 

karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang tetap dipelihara secara 

turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan 
                                                            

43 Hasanuddin Yusuf Adan, Syari’at Islam dan Politik Lokal di Aceh, (Banda Aceh: 
Perpustakaan Nasional, 2016), Hlm. 32 

44 Dinas Syariat Islam Aceh, Ibid,  Hal. iii 
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yang dimiliki Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, 

pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. 

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk 

pelaksanaan syari’at Islam dilakukan secara menyeluruh. Artinya, seluruh dimensi 

kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syari’ah. Pengaturan 

tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, sosial-budaya, dan lain-lain. Oleh karenanya, hukum yang 

diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu 

syari’at Islam.   

Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh semenjak disahkan Undang-undang 

Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh sudah mendapatkan berbagai tanggapan sekaligus tantangan dari 

berbagai pihak. Tantangan-tantangan tersebut sering dari pihak-pihak yang 

berpaham sekuler, tidak paham tentang syari’at Islam dan benci terhadap hukum 

Allah tersebut. Tantangan yang menantang dan tidak setuju Aceh berlaku syari’at 

Islam datangnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun 1999 

yang menolak pemberlakuan syari’at Islam di Aceh dengan Aceh adalah bagian 

dari negara RI yang bukan negara Islam, oleh karenaya Aceh sebagai wilayah RI 

tidak boleh berlaku syari’at Islam.45 

Kontroversi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap Qanun 

Jinayah dimulai sejak pengesahan Qanun tersebut menjadi hukum positif oleh 

pihak DPRA pada tanggal 14 September 2009, sebagian mengatakan bahwa 

                                                            
45 Hasanuddin Yusuf Adan, Ibid, Hlm. 43 
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pengesahan tersebut dilakukan sepihak oleh legislatif Aceh. Kontroversi ini 

mencuat dikarenakan di dalam Hukum Jinayah memuat hukuman rajam bagi 

pelaku zina muhsan, dan dijilid 100 kali bagi pelaku ghairu muhsan. 

Hukum ini dianggap bertentangan dengan HAM, nilai-nilai kemanusiaan, dan 

bertentangan dengan undang-undang 1945, demikian pernyataan yang dilontarkan 

oleh kalangan yang menolak pemberlakuan Qanun ini. Ada juga kalangan yang 

mendukung pemberlakuan hukum rajam dalam Qanun Jinayah, dengan argumen 

bahwa Qanun Jinayah tidak bertentangan dengan HAM dikarenakan materi 

hukumnya sudah jelas bagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 125 yang menyatakan bahwa Aceh 

diberikan kewenangan untuk memberlakukan hukum pidana Islam (fiqh jinayah). 

Selain itu hukum jinayah bagi umat Islam merupakan keharusan yang harus 

dijalankan karena tuntutan ajaran Islam tidak ada perdebatan pada umat Islam 

tentang hal ini. 

Menjalankan Syari’at Islam merupakan hak fundamental dalam kebebasan 

beragama (freedom of religion). Syari’at Islam adalah hasil rekonstruksi sosial 

masyarakat Aceh, sebagaimana diatur dalam konvensi internasional, sehingga 

hukum tersebut dianggap tidak bertentangan dengan HAM. Secara hukum 

rancangan Qanun Aceh tersebut sudah sah dan wajib diundangkan dalam 

lembaran daerah, hal ini telah dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Perundang-undangan pasal 38 ayat 2, juga dalam Qanun Nomor 3 

Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.46 Dalam sistem 

                                                            
46 Jurnal Hamdani, Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh,  Hlm. 89-90 
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pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia jelas mengatakan 

bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

Pada tanggal 22 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh ini relatif 

banyak menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan baik akademisi, praktisi 

maupun masyarakat biasa. Pro kontra terhadap suatu kebijakan daerah, apalagi 

berkaitan dengan pembentukan materi hukum syari’ah adalah hal wajar yang 

perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pro-kontra terhadap Qanun Hukum 

Jinayat tidak hanya muncul di daerah, tetapi juga di tingkat nasional dan bahkan 

internasional. Pada taraf tertentu pro dan kontra tersebut mengarah pada 

penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di 

Aceh. 

Penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Aceh karena 

banyak pihak belum memahami dengan benar hakikat hukum jinayah, tujuan 

penghukuman dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dengan penegakan 

hukum jinayat. Bagi masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh, hukum jinayat sudah 

sangat mendesak diwujudkan di Aceh demi menjaga harkat dan martabat 

masyarakat. Hukum jinayat merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat 

Aceh dari berbagai perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah SWT dan 

Rasulullah SAW dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Masyarakat Aceh meyakini 
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bahwa dengan melaksanakan hukum jinayat, akan dapat terwujud kedamaian, 

ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.47    

Penolakan terhadap pemberlakuan hukum jinayat di Aceh gencar dilakukan 

oleh berbagai pihak yang merongrong perdamaian Aceh. Alasan penolakan cukup 

banyak diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan yang berkembang di 

dalam berbagai diskusi di Aceh, maupun di luar Aceh. Pada dasarnya, kritikan 

terhadap pemberlakuan hukum jinayat di Aceh sangat penting yang perlu dihargai 

dan dihormati. Kritikan ini sangat membantu pemerintah, aparat penegak hukum 

dan berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum jinayat agar tidak keluar 

dari ketentuan al-Qur’an dan al-Sunnah. Kritikan konstruktif juga berfungsi 

sebagai koridor pengawas bagi penegakan hukum jinayat sebagai bagian dari 

sistem penegakan hukum nasional. Pemberlakuan hukum jinayat tidak dilakukan 

secara serta merta, tanpa mempertimbangkan pengetahuan masyarakat. Ketiga 

aspek ini menjadi pertimbangan substansial pemberlakuan hukum jinayat dalam 

sejarah hukum Islam. Umar Ibn Khattab tidak menerapkan hukum potong tangan 

bagi pencuri, karena ekonomi yang paceklik, dan keadilan sosial yang tidak 

terjamin pada masa itu. Hukum jinayat sangat memperhatikan situasi dan kondisi 

masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.48 

Dasar penolakan yang sering dimunculkan adalah hukum jinayat melanggar 

Hak Asasi Manusia (HAM), hukum jinayat bersifat kejam dan berbaris karena 

menyiksa fisik manusia, sehingga hukum jinayat dianggap tidak layak tumbuh 

dalam kehidupan modern. Hukum jinayat hanya tepat berlaku pada masa jahilliah 

                                                            
47 Dinas Syariat Islam Aceh, Ibid,  Hal. xii 
48  Ibid,  Hal. xiii  
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14 abad yang lalu, dan tidak relevan  diberlakukan pada masa sekarang yang 

penuh dengan kehidupan beradab. Alasan ini perlu dicermati secara seksama, 

mengingat hukum jinayat tidak terlepas dari kehendak Allah SWT untuk 

memuliakan hambanya, melindungi, menjaga harkat dan martabat manusia serta 

memastikan kehidupan manusia berada dalam kondisi damai, adil, sejahtera dan 

bahagia dunia akhirat.49  

Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh sekarang ini telah menimbulkan pro dan 

kontra di kalangan masyarakat terutama mengenai skala prioritas penerapan 

syari’at Islam. Sebagian kalangan menilai bahwa aspek yang paling utama untuk 

dilaksanakan adalah aspek ibadah, seperti pengaturan shalat, terutama shalat 

Jum’at, menjaga waktu-waktu shalat agar pada waktu-waktu tersebut tidak ada 

kegiatan, terutama di kantor-kantor pemerintah dan swasta.  

Sebagian kalangan lain menilai bahwa pelaksanaan syari’at Islam yang perlu 

mendapat prioritas adalah pendidikan dan kehidupan ekonomi. Lewat pendidikan 

akan terbangun aqidah yang kuat dan ibadah yang baik di kalangan masyarakat 

Islam. Golongan ini memandang bahwa pemberlakuan hukum jinayah terhadap 

masyarakat belum cukup kuat tatanan pendidikan sebenarnya tidak tepat. 

Bagaimana menghukum orang-orang yang tidak memahami hukum syari’at yang 

baik. Bukankan itu suatu tindakan yang tergesa-gesa, dan bila merujuk kepada ere 

Rasulullah, diperoleh informasi Nabi menjalankan hukum Allah termasuk hukum 

pidana Islam, ketika masyarakat muslim memiliki aqidah yang kuat dan 

                                                            
49 Ibid,  Hal. xiii 
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pemahaman yang cukup terhadap syari’at Islam. Hal ini juga harus didukung 

dengan perbaikan tatanan ekonominya.50  

Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa pelaksanaan syari’at Islam terlalu 

cepat kepada pelaksanaan hudud. Selayaknya aspek sosialisasi dan pendidikan 

lebih diutamakan. Setelah selesai kedua aspek ini, kemudian dilanjutkan dengan 

aspek penegakan hukum. Sosialisasi dan pendidikan dimaksudkan agar semua 

masyarakat Aceh mengetahui dan memahami hakikat hukum Islam. Setelah 

masyarakat mengetahui dan memahami syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh 

dengan baik akan menumbuhkan rasa butuh terhadap seluruh aturan syari’at. 

Dengan demikian penegakan hukuman bagi pelanggar syari’at Islam mendapat 

dukungan dari semua lapisan masyarakat. Penegakan syari’at Islam bukan lagi 

didasarkan pada emosi semata, tetapi semata-mata karena kesadaran kepada 

ajaran agama.  

Hal seperti ini dapat menghilangkan sikap dan prilaku masyarakat yang 

bertindak berdasarkan emosi dan jauh dari aturan hukum, seperti laki-laki yang 

mengejar wanita yang tidak pakai jilbab dan menggunting rambut mereka, atau 

mengarak pelaku khalwat yang dituduh melakukan zina di depan umum dengan 

mengatasnamakan syari’at Islam. 51   

Pada prinsipnya setiap pembentukan berbagai aturan hukum termasuk hukum 

jinayah ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat. Syari’at Islam yang 

berlaku di Aceh ditujukan dan diberlakukan bagi semua lapisan masyarakat 
                                                            

50 Syahrizal Abbas, Syari’at Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2009), Hlm. 
96 

51 Syahrizal Abbas, Syari’at Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2009), Hlm. 
96 
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muslim yang berada di Aceh. Konsep ideal ini tidak dirasakan oleh masyarakat, 

sehingga cenderung muncul anggapan syari’at Islam yang berlaku di Aceh 

merupakan diskriminatif. Kesan yang diterima sebagian masyarakat selama ini 

adalah syari’at Islam hanya berlaku bagi orang kecil saja sementara orang besar 

tidak.  

Mereka mencontohkan selama ini yang dikenakan hukuman cambuk karena 

melakukan pidana khalwat, maisir, dan khamar adalah masyarakat bawah, padahal 

para pejabat juga melakukannya tetapi tidak dihukum. Realitas ini yang 

mendorong lahirnya tuntutan masyarakat agar terbentuknya Qanun Korupsi. 

Tuntutan ini digulirkan untuk menjerat para pejabat yang melakukan kejahatan 

(tindak pidana) korupsi. Tuntutan ini juga diarahkan agar kesan hukum Islam 

hanya bagi masyarakat kecil dapat dihilangkan. Pandangan hukum Islam tersebut 

juga lebih cocok dengan kehidupan masyarakat yang berlandaskan tolong 

menolong, kerja sama, dan mengerahkan tenaga untuk kepentingan masyarakat.52 

Dari uraian di atas tampak bahwa formalitas syari’at Islam di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam memiliki dinamika dalam wujud benturan gagasan 

dan kepentingan dari berbagai elemen masyarakat. Di satu sisi, elit memiliki 

kepentingan dalam konteks implementasi syari’at Islam. Sementara itu, di sisi 

lain, masyarakat juga memiliki aspirasi yang harus diakomodasi. Akan tetapi, 

dalam hal ini terdapat perbedaan gagasan antara kelompok konservatif dan 

moderat. 

                                                            
52 Syahrizal Abbas, Syari’at Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2009), Hlm. 
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  Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa formalisasi syari’at Islam di 

Aceh merupakan suatu proses yang sedang mencari bentuk. Dalam proses tersebut 

berbagai gagasan dan kritik muncul silih berganti. Semestinya semua gagasan dan 

kritik tersebut harus dijadikan sarana untuk mengevaluasi proses yang sedang 

berlangsung, sehingga pada urutannya formalisasi syari’at Islam tersebut akan 

mampu merealisir kemaslahatan bagi umat.53 

Satu hal penting yang menjadi perhatian kita yaitu yang berkenaan dengan 

dinamika pelaksanaan syari’at Islam di Aceh dalam konteks hukum nasional 

adalah, semua undang-undang, peraturan daerah/qanun yang sudah ada dan 

berlaku di Aceh sebagai komponen hukum bagi pelaksanaan syari’at Islam di 

Aceh berada dan tunduk sepenuhnya kepada lembaga hukum nasional seperti 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Konstitusi Negara Indonesia 

(UUD 1945) yang semua itu tidak syar’i. Artinya apapun keputusan hukum yang 

dihasilkan oleh sistem peradilan di Aceh kalau terjadi upaya banding atau kasasi 

akhir akan berujung ke Mahkamah Agung dengan perkara-perkara Pidana dan 

Perdata, serta berujung kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan perkara-

perkara politik. Ketika sudah sampai ke sana maka unsur-unsur syari’ah sudah 

sangat minim kalau tidak kita mengatakan tidak ada sama sekali. Itu merupakan 

sebuah dilema besar bagi pelaksanaan syari’at Islam untuk sebuah wilayah kecil 

bertaraf provinsi seperti Aceh dalam sebuah negara besar yang tidak menerapkan 

syari’at Islam seperti Indonesia.54   

 
                                                            

53 A. Hamid Sarong, Al-Yasa’ Abubakar dkk, Kontekstualisasi Syari’at Islam di Nanggroe 
Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003), Hlm. 94 

54 Hasanuddin Yusuf Adan, Ibid, Hlm. 44 
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Oleh karena itu, hukum jinayat yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah 

adalah kemuliaan bagi umat manusia, karena di dalamnya terkandung 

kemaslahatan yang hakiki, baik kemaslahatan Allah maupun kemaslahatan 

manusia (hamba). Kemaslahatan inilah yang menjadi inti  dari maqashid al-

syariah dalam hukum jinayah Aceh. 

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disusun dan 

berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. 

Al-Qur’an dan al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat 

bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat 

Aceh. Konsiden ini bermakna bahwa hukum jinayat yang dibentuk melalui Qanun 

Aceh harus mampu menghadirkan kemaslahatan dan menjadi rahmat bagi seluruh 

alam. 

Hukum jinayah di Aceh tidak ditujukan untuk mendatangkan kemudharatan, 

kesusahan dan kesulitan bagi manusia yang muslim maupun yang non muslim. 

Kehadiran Qanun Jinayat menciptakan kenyamanan lingkungan dan alam 

sekitarnya. Masyarakat Aceh meyakini benar bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah 

adalah pegangan hidup yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan 

kemuliaan. Hukum jinayah yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah adalah 

bagian ajaran agama Islam yang semestinya dilaksanakan dalam oleh masyarakat 

Aceh, demi menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Qanun Hukum Jinayah menjadi pelindung dan pedoman bagi masyarakat 

dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT di Bumi Serambi Mekkah. Hukum 

Jinayat di Aceh dilaksanakan dalam kerangka keistimewaan dan otonomi khusus 
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di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hukum jinayah bekerja 

dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penegakan Hukum Jinayat di Aceh 

dilakukan oleh lembaga penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang ada di Aceh. Lembaga penegak hukum seperti lembaga Kepolisian, 

Kejaksaan, maupun Mahkamah Syar’iyyah, memiliki kewenangan khusus dalam 

penegakan hukum jinayah di Aceh.55  

 
 
3.3 Isi dan Kandungan Dalam Qanun Aceh No. 6 Thn. 2014 Tentang Hukum 

Jinayat 

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdiri atas 10 

(sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) pasal. Qanun ini mengandung asas 

keislaman, legalitas, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak 

asasi manusia, dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Asas ini dirumuskan 

sebagai dasar filosofis bagi perumusan norma hukum Jinayat dalam batang tubuh 

qanun, sekaligus menjadi referensi dalam penegakan hukum Jinayat di tengah-

tengah masyarakat Aceh.56 

Pada dasarnya Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat 

mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (jarimah) dan 

ancaman pidana (‘uqubat). Pelaku jarimah yang dimaksud dalam Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2015 adalah mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dibebani 

hukum atau mahkum ‘alaihi yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. 
                                                            

55 Ibid, Hlm, xv 
56 Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 

(Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), Hlm. Xiv-xv 
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Dalam studi hukum, mukallaf  sering disebut dengan subjek hukum yaitu orang 

atau badan hukum yang mampu memikul hak dan kewajiban. Orang disebut 

mukallaf bila ia mampu mengetahui tuntutan Allah SWT dan mampu 

melaksanakan tuntutan tersebut secara hukum.  

Mengetahui tuntutan Allah SWT bermakna seseorang mengetahui dan 

memahami titah Allah SWT dan menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah 

baik berupa perintah, larangan maupun pilihan perbuatan. Seseorang mengetahui 

dan memahami titah atau hukum Allah SWT berdasarkan kemampuan akal. Akal 

merupakan instrumen penting bagi manusia untuk memahami dan mengetahui 

sesuatu termasuk agama. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rasulullah SAW yang 

artinya “agama itu didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang 

tidak berakal”.  

Akal seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan 

pertumbuhan fisiknya. Pembebanan hukum atas seseorang baru berlaku bila 

akalnya telah sempurna. Orang akan mencapai kesempurnaan akal, bila telah 

dewasa atau baligh, kecuali terdapat kelainan pada pertumbuhan akalnya. Dengan 

demikian, syarat untuk mukallaf atau subjek hukum untuk sebagai pelaku jarimah 

adalah baligh dan berakal. Oleh karena itu, bila syarat ini tidak dipenuhi 

seseorang, maka ia tidak dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang termaktub 

di dalam Qanun Jinayat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rasulullah SAW yang 

artinya “Diangkat kalam (tuntutan) dari tiga hal yaitu anak-anak sampai ia 
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dewasa, dari orang tidur sampai ia terjaga dan dari orang gila sampai ia 

waras.” 57  

Persyaratan kedua bagi mukallaf adalah mampu menerima beban taklif dan 

beban hukum. Kecakapan menerima beban hukum (ahliyat) adalah kepantasan 

menerima taklif baik kepantasan untuk menjalankan hukum. Kepantasan untuk 

menerima hukum disebut ahliyat al-wujub, yaitu kepantasan seorang manusia 

untuk menerima hak-haknya dan dikenai kewajiban. Kepantasan ini berlaku bagi 

manusia sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Kemudian ahliyat al-ada’ 

adalah kepantasan menjalankan hukum. 

Dalam Qanun Hukum Jinayah, badan usaha atau badan hukum dikategorikan 

juga sebagai subjek hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban 

pidana. Dalam studi hukum jinayah, badan hukum atau badan usaha secara 

institusi tidak dapat dihukum, karena ia tidak memiliki ahliyat al-wujub dan 

ahliayat al-ada’, namun orang yang bertindak atas nama badan hukum dapat 

dimintakan pertanggungjawaban pidana, apabila terjadi perbuatan yang dilarang. 

Qanun Hukum Jinayah di Aceh memaknai subjek hukum dengan orang pribadi 

dan badan usaha atau badan hukum. Oleh karenanya, bila mukallaf atau badan 

usaha dan badan hukum melakukan jarimah tidak dijatuhkan ‘uqubat.58  

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam 

dengan hukuman hudud dan/atau ta’zir. Perbuatan pidana atau jarimah yang 

diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 meliputi; zina, qadzaf, pemerkosaan, 

pelecehan seksual, khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, liwath dan musahaqah. 

                                                            
57 Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh, ibid, Hlm. xvii 
58 Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh, ibid, Hlm. Xviii-xix 
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Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Qanun Aceh ini, 

merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jenis dan jumlah perbuatan 

pidana yang diatur sebelumnya di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya, Qanun 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir 

(Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 

2003 tentang Khalwat (Mesum). Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014, maka ketiga qanun ini dinyatakan tidak berlaku. 

‘Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku 

jarimah hudud maupun ta’zir. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 

Jinayat memperkenalkan hukuman hudud dan hukuman ta’zir, sedangkan qishas-

diyat tidak diatur, karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur 

dalam Qanun Hukum Jinayat. ‘Uqubat hudud berbentuk hukuman cambuk. 

Sedangkan ‘uqubat ta’zir terdiri atas dua yaitu ‘uqubat ta’zir utama dan ‘uqubat 

ta’zir tambahan. ‘Uqubat ta’zir utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan 

restitusi. ‘Uqubat ta’zir tambahan terdiri atas pembinaan oleh Negara, restitusi 

oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, 

pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja 

sosial. 59 

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah 

berlandaskan pada 4 (empat) prinsip falsafah hukum syari’ah. Pertama, ketentuan 

pidana yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayah bersumber pada al-Qur’an dan 

                                                            
59 Dinas Syariat Islam Aceh, Ibid,  Hal. xx 
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al-Sunnah, dan beberapa praktik sahabat. Kedua, penafsiran atau pemahaman 

terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah tersebut dihubungkan dengan keadaan dan 

kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya, dan dunia Melayu 

Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam NKRI. 

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut diupayakan selalu berorientasi ke 

masa depan, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang 

membangun di awal abad kelima belas hijriyah atau abad kedua puluh satu 

masehi, serta mampu menyahuti semangat zaman modern seperti isu perlindungan 

Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender dan mempertimbangkan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama ilmu hukum yang perkembangannya 

relatif sangat pesat dan cepat. 

Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang 

dikandung dalam sebuah kaidah fiqhiyah kulliyah yang dikenal luas dengan al-

muhafhadhah ‘ala al-qadimi al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah yang 

artinya, memelihara dan memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih 

baik (relevan), serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih 

baik dan lebih unggul. 

Keempat prinsip ini menjadi dasar filosofis dan kerangka kerja perumusan 

Qanun Hukum Jinayah sebagai hukum (fiqh) positif di Aceh. Qanun Hukum 

Jinayah menjadi bagian dari sub sistem hukum nasional dan sistem peradilan 

nasional. Qanun Hukum Jinayah di Aceh tetap berada di bawah naungan al-

Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah SAW, sekaligus berada dalam bingkai sejarah 

panjang pemikiran fiqih dan penerapan syari’at Islam di berbagai belahan dunia. 
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Perumusan Qanun ini juga bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal 

masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, serta berkolaborasi dengan sistem hukum 

yang berlaku di dalam NKRI. 

Dengan demikian kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan 

sebuah tatanan hukum fiqh baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran 

hukum rakyat. Konstruksi hukum yang sedang dikerjakan ini, juga diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan 

kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM 

dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari al-

Qur’an, upaya ini sering dinyatakan sebagai ijtihad merumuskan aturan hukum 

yang “rahmatan lil ‘alamin”.60 

    
    
3. 4 Pembagian Alasan Pembenar dalam Qanun Jinayat Aceh  

3.4.1 menjalankan Peraturan Perundang-undangan 

Menjalankan peraturan perundang-undangan dalam Qanun Aceh di atur 

dalam pasal 9 yang menyatakan bahwa petugas yang sedang melaksanakan tugas 

atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenakan 

‘uqubat (hukuman). Maksudnya adalah setiap orang yang melaksanakan perintah 

perundang-undangan itu harus sesuai dengan prosedur tetap pelaksanaan tugas 

masing-masing institusi, dan setiap orang yang melaksanakan perintah jabatan 

harus sesuai dengan aturan dan kode etik profesi.61  

                                                            
60 Dinas Syariat Islam Aceh, Ibid,  Hal. xxv 
61 Ibid, Hlm, 19 
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Adapun melaksanakan ketentuan undang-undang juga diatur dalam pasal 50 

KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk 

melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Di dalam pasal ini 

terkandung suatu  pengertian bahwa terdapat orang-orang tertentu yang diberikan 

kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan itu hakekatnya 

merupakan perbuatan pidana, tetapi ketentuan undang-undang mewajibkan orang 

itu melakukan perbuatan itu, sehingga sifat melawan hukum perbuatan orang itu 

dihapus. Perbuatan orang itu dibenarkan oleh hukum. Misalnya seorang eksekutor 

yang oleh undang-undang yang ditugasi untuk menembak seorang terpidana yang 

dijatuhi pidana mati, hakikatnya perbuatan menembak itu merupakan perbuatan 

pidana, tetapi karena hal demikian merupakan perintah undang-undang maka, sifat 

melawan hukumnya menembak dihapus.62  

 
3.4.2 Melaksanakan Perintah Jabatan  

Perkataan perintah atasan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu 

perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, di mana kewenangan untuk 

memerintah semacam itu bersumber pada suatu kedudukan menurut jabatan, baik 

dari orang yang menerima perintah. Pelaksanaan perintah itu juga harus seimbang, 

patut, dan tidak boleh menyimpangi batas-batas keputusan pemerintah.63 

 

                                                            
62 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 153 
63 Mahrus Ali, Ibid, Hlm. 154 
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Ketentuan mengenai pelaksanaan perintah atasan diatur dalam pasal 51 ayat 

(1) KUHP yang menyatakan bahwa: barang siapa melakukan perbuatan untuk 

melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang 

tidak dipidana.64 asal ini menjelaskan bahwa seorang yang melakukan perbuatan 

yang bersifat melawan hukum karena melaksanakan perintah jabatan yang 

diberikan oleh penguasa yang berwenang, dibenarkan menurut hukum sehingga 

sifat melawan hukumnya perbuatan orang itu menjadi hapus. 

Dalam konsep KUHP hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan 

hukumnya suatu perbuatan atau yang termasuk dalam alasan pembenar meliputi 

melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah 

jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dan orang yang terpaksa 

melakukan perintah tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika 

atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri atau orang lain, 

kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, serta tidak adanya 

sifat melawan hukum karena tidak bertentangan dengan kesadaran hukum 

masyarakat.65   

Melaksanakan perintah jabatan juga diatur dalam pasal 11 Qanun Jinayah 

Aceh yang menyatakan bahwa: perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang 

tidak mengakibatkan hapusnya ‘uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan 

dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan 

wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.66  

                                                            
64 KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 22 
65 Mahrus Ali, Ibid, Hlm. 154 
66 Dinas Syariat Islam Aceh, Ibid, Hlm. 20 
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3.5 Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Alasan Pembenar 

Hukum secara umum dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri, dan berguna 

memberikan argumentasi yang kuat bahwa bila hukum diterapkan dalam suatu 

masyarakat maka mereka akan dapat merasakan kebenaran, kebaikan, keadilan 

dan kemaslahatan dalam hidup di dunia ini. Seperti hokum positif yang 

merupakan hasil interpretasi manusia terhadap peraturan dan perbuatan manusia 

di dunia, sedangkan hokum Islam menghubungkan antara dunia dan akhirat, 

seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Manfaat yang 

diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan kemudharatan yang diderita 

lantaran mengerjakan maksiat, kembali pada pelakunya sendiri. 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah S.A.W, di mana dasar dan konsepsi hukum Islam dan kerangka 

hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT, yang tidak mengatur manusia dengan 

dirinya sendiri tetapi mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Secara 

global, tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk 

kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) 

kelak. Hukum Islam bersifat universal, mencakup semua manusia di dunia ini, 

tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan sesuatu negara.  

Tinjauan hukum Islam terhadap alasan penghapusan pidana menunjukkan 

bahwa tidak setiap pelaku perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi 

pidana. Adapun penghapusan pidananya karena perbuatan itu sendiri dilakukan 

dalam kategori mubah atau tidak dilarang untuk melakukannya. Selanjutnya 

perbuatannya yang dilarang untuk melakukannya, namun pelakunya tidak dijatuhi 
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hukuman dihapuskan karena adanya suatu keadaan yang memungkinkan ia tidak 

dikenakan hukuman, yaitu karena Melaksanakan Ketentuan Undang-undang, dan 

Melaksanakan Perintah Jabatan. Dari hasil kajian tersebut sebenarnya Qanun 

Jinayah Aceh sedikit banyak telah melaksanakan ketetapannya sesuai dengan 

ketetapan dalam hukum Islam, tetapi masih kurang efektif dalam perinciannya 

terutama dalam Pasal 9 Qanun Jinayah Aceh. 

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Qanun Jinayah Aceh adalah secara 

keseluruhan isi dari Qanun Jinayah tersebut sama dengan hukum Islam, akan 

tetapi ada perbedaan yang terdapat dalam Qanun Aceh yaitu dalam pasal 9 di 

mana dalam pasal tersebut membahas tentang alasan pembenar. Alasan pembenar 

yang ada dalam Qanun tersebut belum sesuai dengan alasan pembenar yang ada 

dalam hukum Islam, karena dalam hukum Islam pembahasan tentang alasan 

pembenar lebih rinci, sedangkan dalam Qanun Aceh pembahasan tentang alasan 

pembenar hanya sedikit dan belum begitu rinci.  



BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan ada beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil yaitu: 

1. Qanun Jinayah Aceh adalah aturan yang bersumber dari hukum Islam atau produk 

perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah Aceh dan lembaga 

legislatif Aceh yang diberlakukan untuk daerah  Aceh. Jika ditinjau dari hukum 

Islam, bahwa alasan pembenar yang ada dalam Qanun  tersebut belum sesuai dengan 

hukum Islam, karena pengertian dan pembagian yang ada dalam Qanun tersebut 

hanya sedikit dan penjabarannya pun belum luas. 

2. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti luas hanya 

menghilangkan pertanggungjawaban pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Kajian 

tentang alasan pembenar yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh belum begitu 

rinci, karena penjelasan tentang alasan pembenar dalam Qanun tersebut hanya 

sedikit.  
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4.2 Saran 

Saran yang penyusun sampaikan dalam skripsi ini adalah sampai berikut: 

1. Disarankan agar aturan hukum tentang alasan pembenar yang ada dalam Qanun 

Jinayat Aceh tersebut seharusnya mengikuti aturan yang ada dalam hukum Islam. 

2. Disarankan agar Qanun Jinayah Aceh dalam membahas alasan pembenar lebih rinci 

lagi kemudian penjelasan dan pembagian tentang alasan pembenar tersebut lebih 

dijabarkan lagi. 
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