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        BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai 

masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga 

Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh 

menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian 

rupa sehingga menyatu dan terbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan 

dengan ungkapan Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut (Hubungan 

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

yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).1 

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah dilakukan sejak kerajaan 

Aceh Darussalam. Berlaku syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya 

untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara 

ini seperti Demak, Banten dan lain-lain. Sejak pendudukan Belanda, Syariat 

Islam berjalan dengan Kaffah di wilayah kerajaan Aceh, karena Pemerintah 

Belanda menjalankan politik hukum kolonial. 

Menurut Abdul Madjid, Secara Historis transformasi norma-norma 

Syariah ke dalam hukum Indonesia telah berlangsung sejak awal berdirinya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Muqaddimah Undang-Undang 

                                                           
1 Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat  
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Dasar yang terkenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tertanggal 22 

Juni 1945 merupakan data yang tak dapat dihapus hingga sekarang.2 

Tuntutan untuk melaksanakan Syariat Islam kemudian mendapatkan 

momentumnya di era reformasi. Khususnya untuk Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh. Kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan 

keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.  

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan yang 

Maha Esa, beradab, dan ber-perikemanusiaan tentu dalam usaha untuk 

mensejahterakan rakyat dan masyarakat yang adil dan makmur, diantaranya 

haruslah melalui upaya hukum yang dihasilkan oleh para wakil rakyat di DPR 

RI bersama pemerintah, atau DPRD bersama Pemerintah Daerah setempat. 

Sebagai wujud dari sila permusyawaratan perwakilan dalam rangka persatuan 

dan kesatuan negara Republik Indonesia. Salah satu perwujudannya adalah 

melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. 

Bagi masyarakat Aceh telah diundangkan berbagai peraturan perundang-

undangan yang memuatkan bahwa khusus bagi Propinsi Aceh berlaku syariat 

Islam, diantaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 

Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 

Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

                                                           
2 Abdul Madjid Fadjar, Transformasi Norma-Norma Syariah dalam Tata Hukum 

Indonesia, Dalam Penelitian sebelumnya, Akhmad Hidayat, Analisis Yuridis Terhadap 
Landasan Hukum Kompetensi Absolut Mahkamah Syar’iyah di Propinsi Naggroe Aceh 
Darussala: 2004,.Hal. 1  
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Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam, 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.  

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Bab III Tentang 

“Penyelenggaraan Keistimewaan” Bagian Kedua Tentang penyelenggaraan 

kehidupan beragama pasal 4 ayat 1 ditentukan bahwa penyelenggaraan 

kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk syariat Islam bagi 

pemeluknya dalam bermasyarakat. Ayat 2 menentukan bahwa “Daerah 

mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan tetap menjaga kerukunan antar-

umat beragama. 

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, Keistimewaan dan 

Otonomi khusus, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan 

di depan hukum. Dalam melaksanakan Hukum Jinayat, Hukum Acara Jinayat 

merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002, karena aturan 

yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegak hukum di Aceh; 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe 
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Aceh Darussalam, mengakui adanya peradilan Syariat Islam di Propinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional 

dilakukan oleh mahkamah syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak 

manapun.3 Kewenangan mahkamah Syari’yah didasarkan atas syariat Islam 

dalam sistem hukum nasional, diatur lebih lanjut dengan Qanun. Untuk 

melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 

tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2002 telah disahkan qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat 

Islam. Pasal 49 Qanun tersebut mengatur kewenangan mahkamah Syar’iyah 

yang meliputi bidang al-syaksyiah, muamallah, dan jinayat. Untuk dapat 

menjalankan kewenangan tersebut diperlukan adanya hukum formil (hukum 

acara). Baik muamalat maupun jinayat, Pasal 54 Qanun Nomor 10 tahun 

2002 menentukan bahwa hukum formil yang akan digunakan mahkamah 

adalah bersumber atau sesuai dengan syariat islam yang sesuai dengan 

Qanun. 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

sebagai hukum formil yang berlaku dilingkungan peradilan umum, belum 

menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana Islam sesuai 

dengan kebutuhan Peradilan Syariat Islam. Karenanya kehadiran hukum acara 

jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi mahkamah dalam menjalankan 

                                                           
3 Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Peradilan Syariat 

Islam 
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kekuasaan kehakiman. Dalam sistem Peradilan Syariat sebagaimana diatur.4 

Oleh karena itu maka disahkanlah Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang 

Hukum Acara Jinayat. Namun dalam Pasal 5 Qanun Nomor 7 tahun 2013  

berbunyi Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap 

orang yang berada di Aceh sehingga dapat dipahami bahwa keberadaan 

qanun ini diperuntukkan kepada seluruh masyarakat Aceh maupun orang di 

luar Aceh yang pada saat melakukan tindakan uqubat tengah berada di dalam 

wilayah Aceh. Hal ini yang kemudian menimbulkan perdebatan mengingat 

bahwa keberadaan sebagian masyarakat Aceh yang tidak memeluk agama 

Islam sehingga pemberlakuan Qanun Hukum Acara Jinayat ini dianggap 

kurang memperhatikan hak-hak masyarakat minoritas non Muslim di Aceh. 

Terkait keberadaan ruang lingkup Qanun Nomor 7 tahun 2013 yang 

menimbulkan perdebatan ini, ternyata diperkuat pula dengan keberadaan 

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dalam pasal 5 huruf 

b berbunyi Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di 

Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan 

diri secara suka rela pada hukum Jinayat. Pasal 5 huruf c berbunyi Setiap 

orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh 

yang tidak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.  

                                                           
4 Nur Moklis dan Agus Sanwani, Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayat 

Mahkamah Syar’iyah di Aceh, Edisi I, November 2012, hal. 13-14 
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Mengacu pada Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989, 

Asas Personalitas Keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan 

Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain di luar Pengadilan 

Agama. Menurut  Yahya Harahap, Asas Personalitas Keislaman adalah yang 

tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan 

agama, hanya mereka yang mengacu, menganut, dan memeluk agama Islam.5  

Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU  No.3 tahun 

2006, ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama pun 

bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat 

dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 adalah “Pengadilan Agama adalah salah 

satu pelaku  kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai  perkara tertentu   sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini”. Dalam definisi pengadilan agama tersebut kata 

“Perdata” dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dasar hukum kepada 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang 

perkawinan dan peraturan pelaksanaannya;  dan untuk memperkuat landasan 

hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang 

jinayah berdasarkan Qonun.6 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah di Propinsi Nanggroe Aceh 

                                                           
5 Nurjannatunnafis.wordpress.com, Sejarah Asas Personalitas Ke Islaman, dikutip 

pada Selasa, 27 April 2015 
6 Ibid,. 
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Darussalam menetapkan bahwa peradilan syariat di NAD akan dijalankan 

oleh sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah.7  

Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar’iyah akan 

melaksanakan kewenangan yang tadinya dilaksanakan oleh Pengadilan 

Agama, dengan demikian perkara yang tadinya diselesaikan oleh Pengadilan 

Agama, sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah. Pengakuan 

pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar’iyah untuk menjalankan 

syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan: “Mahkamah Syar’iyah 

merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada 

di Aceh.” Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar’iyah meliputi tugas 

dan fugsi di bidang justisial dan bidang non justisial. 

Di bidang  justisial Mahkamah Syar’iyah mempunyai tugas untuk 

menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di 

bidang al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan 

jinayah (pidana) Pasal 49 Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat 

Islam. Perkara bidang al-ahwal al-syakhshiyah meliputi masalah perkawinan, 

kewarisan dan wasiat.8 

Bidang muamalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, 

qiradh (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, 

                                                           
7 Aligeno.blogspot.com, Tugas dan Fungsi Mahkamah Syariyah dalam Menajalankan 

Peradilan di Aceh, dikutip Selasa, 27 April 2015 
8 Ibid,.  
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penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan. Untuk perkara jinayah 

termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman hudud, 

qishas, dan ta’zir. 

Setiap badan peradilan yang ada di Indonesia mempunyai batas 

kewenangan masing-masing dalam mengadili, begitu halnya untuk 

Mahkamah Syar’iyah di Nanggroe Aceh Darusssalam. Dalam Pasal 128 ayat 

(2) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang  Pemerintahan Aceh disebutkan 

Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang 

beragama Islam dan berada di Aceh. Pasal ini mengandung dua asas yaitu 

asas personalitas keislaman dan asas teritorial yang akhirnya melahirkan tiga 

pedoman dalam memperlakukan Hukum Syar’iyah yaitu:  

1. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di 

NAD secara otomatis Hukum Islam (qanun) diperlakukan bagi mereka. 

2. Untuk masyarakat muslim lainnya (masyarakat muslim bukan 

Aceh) yang melakukan tindak pidana di NAD tetap diberlakukan Hukum 

Islam. 

3. Untuk masyarakat NAD non muslim yang melakukan tindak 

pidana di NAD ataupun di luar NAD tidak diberlakukan Hukum Islam sama 

sekali. 

Lebih lanjut untuk melihat Kewenangan mengadili MS harus dilihat 

Pasal 3 ayat (1) Keppres No 11 Tahun 2003 menyebutkan: “Kekuasaan dan 

kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Propinsi adalah 
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kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi 

Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan 

dalam qanun”. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada 

Mahkamah Syar’iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 

KMA/070/SK/X/2004 mengatur melimpahkan sebagian kewenangan 

Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah dalam perkara-perkara 

muamalat dan jinayah yang ditetapkan dalam qanun Propinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam.9 

Penelitian sebelumnya tentang Qanun Jinayat oleh Mohajer Syarief 

yang diposting ke blog dengan alamat alhaditslover.blogspot.com dengan 

judul Efektifitas Regulasi Qanun Jinayat Islam untuk non muslim di Aceh 

yang membahas tentang alasan keberadaan Qanun Nomor 7 tahun 2013 yang 

diperuntukkan juga kepada orang non Muslim; respon masyarakat non 

muslim terhadap keberadaan Qanun ini; dan kedudukan masyarakat non 

muslim yang berada di wilayah Islam jika diperhadapkan dengan keharusan 

terikat dengan Qanun dipandang dari perspektif syariah.  

Namun demikian, di sini peneliti melakukan pembahasan yang berbeda 

dengan peneliti sebelumnya, yaitu peneliti melakakan penelitian dengan 

pendekatan yuridis normatif dan menekankan kepada relevansi Qanun Nomor 

7 tahun 2013 dengan aturan-aturan vertical di atasnya yang menjadi pedoman 

                                                           
9 Ibid ,. 
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keberadaan Qanun Hukum Acara Jinayat ini, selain itu peneliti juga meneliti 

terkait implementasi Qanun Hukum Acara Jinyat melalui putusan-putusan 

mahkamah syariah yang menggunakan Qanun Hukum Acara Jinayat. 

Persoalan-persoalan di atas yang kemudian menimbulkan kegelisahan 

penulis untuk meneliti lebih jauh sehingga penulis menuangkan ke dalam 

tulisan skripsi ini dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Ruang Lingkup 

Hukum Acara Jinayat Berdasar Asas Personalitas Keislaman. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan skripsi ini, berlandaskan pada uraian 

latar belakang di atas, penulis kemudian menentukan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Ruang Lingkup Pasal 5 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 

Tentang Hukum Acara Jinayat Aceh telah Sesuai dengan Aturan Per 

Undang-Undangan yang Berlaku? 

2. Apakah Ruang Lingkup Pasal 5 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 

Tentang Hukum Acara Jinayat Aceh telah Sesuai dengan Asas 

Personalitas Keislaman yang Berlaku? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dilihat tujuan penelitian 

skripsi ini adalah: 
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Untuk memaparkan apakah ketentuan dalam pasal 5 Qanun Nomor 7 

tahun 20013 Tentang Hukum Acara Jinayat Aceh telah sesuain dengan asas 

Personalitas Keislaman yang berlaku di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Penulis berharap, penelitian ini dapat menjadi bagian dari upaya meng 

up grade kualitas intelektual kami dalam melihat persoalan di sekitar 

sehingga tetap mampu menjaga kepekaan krisis penulis sebagai insan 

akademis sehingga keberadaan kami dapat memberikan dan dirasakan 

manfaatnya dalam upaya perbaikan dari hari ke hari.  

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Berawal dari keharusan menyelesaikan tugas akhir studi di kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang, penulis berharap agar penelitian ini 

dapat memperkaya ruang wacana dan wawasan akademis komunitas 

perguruan tinggi dalam menyikapi diskursus yang muncul sebagai respon 

akademis terhadap keberadaan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Hukum Acara Jinayat. 

3. Bagi Pihak Lain 

Bagi yang menganggap tulisan ini layak untuk dijadikan sebagai 

rujukan, memberikan sumbangsih pandangan, dan merefleksikan sikap kritis 
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dalam kerangka akademis ketika melihat realitas sosial di sekitar kita, semoga 

tulisan ini bermanfaat. 

E. Definisi Operasional 

Analisis Yuridis didefinisikan sebagai upaya menelaah secara 

mendalam terhadap sebuah persoalan menggunakan pendekatan normatif 

aturan yang berlaku. Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan hukum normatif untuk menelaah ruang lingkup Qanun Nomor 7 

Tahun 2013. 

Ruang Lingkup berlakunya Qanun, pasal 5 Qanun Nomor 7 Tahun 

2013  berbunyi Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan 

setiap orang yang berada di Aceh. Hal ini berarti bahwa peruntukkan Qanun 

ini adalah lembaga penegak hukum yang berada di Aceh yang disebutkan 

dalam Qanun tersebut yakni, Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota, 

Mahkamah Syariah Aceh, Polri, Wilayatul Hisbah, penuntut umum, dan 

Pejabat Penyidik; dan setiap orang yang berada di Aceh atau orang luar Aceh 

yang pada saat melakukan pelanggaran terhadap hukum Jinayat tengah berada 

di Aceh. Dalam penelitian ini, penulis mengerucutkan pembahasan hanya 

kepada setiap orang yang berada di Aceh  atau orang luar Aceh yang pada 

saat melakukan pelanggaran terhadap hukum jinayat tengah berada di Aceh 

sehingga dapat fokus menggunakan asas personalitas ke-Islaman untuk 

mengukur ruang lingkup pasal 5 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 

Acara Jinayat adalah perangkat hukum formil yang digunakan untuk 

melaksanakan hukum Jinayat materil.  
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Asas Personalitas Keislaman adalah sebuah asas dalam pengadilan 

agama yang mengatur kompetensi absolute pengadilan agama untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang 

beragama Islam. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan untuk 

menggunakan asas ini untuk mengukur ruang lingkup pasal 5 Qanun Hukum 

Acara Jinayat 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan tugas akhir ini metode dapat diartikan sebagai cara 

yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan penelitian, sehingga 

pembahasannya dapat menghasilkan suatu penelitian yang mendekati 

kebenaran optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.10 Sedangkan metode 

penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.11 

Untuk mengemukakan pengertian metode penelitian hukum, penulis 

mengemukakan kerangka berfikir ahli hukum berkenaan hal itu, untuk 

mewakili ahli hukum lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum 

merupkan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, 

dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu 

juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut 

                                                           
10 Dalam penelitian terdahulu, Bangbang Suganda, Representasi Nilai-nilai 

Keislaman dalam Wujud Ideologi Bangsa Meyikapi Gerakan Makar Bertendensi Islam, 
2012, hal.  

11 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 17 
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untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahn yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.12 

Menurut Soetando Wignyosoebroto, penelitian hukum adalah seluruh 

upaya untuk mencari dan meneukan jawaban yang benar (right answer) 

dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu 

permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum 

diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sahih untuk 

menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.13 

1. Pendekatan 

Penyusunan skripi ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Yaitu 

yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan.14 Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum 

normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data 

atau fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta 

sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau 

mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan 

konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah 

normatif.15   

                                                           
12 Soerjono Soekanto dalam Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2013) hal. 18 
13 Soetandyo Wignyosoebroto dalam Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 18 
14 Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Banyumedia, 2006), 

hal.  
15 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 

2008) ,hal. 87 
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Penelitian hukum normative atau kepustakaan yang kami gunakan di 

sini adalah Penelitian terhadap taraf singkronisasi vertical Ruang lingkup 

Qanun Hukum Acara Jinayat di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam.  

Penelitian ini digunakan untuk menganalisa kaidah hukum positif tentang 

penerapan hukum terhadap subyek hukum sesuai dengan keyakinan yang 

dianut oleh subyek hukum bersangkutan. Hal ini dikenal dengan asas 

personalitas keislaman. Asas ini yang kami gunakan untuk menelaah Ruang 

Lingkup Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh sehingga diharapkan dapat 

menemukan kesimpulan dari diskursus pemberlakuan Qanun Hukum acara 

Jinayat Aceh. 

2. Bahan Hukum 

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus 

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyianya, peneliti memerlukan 

sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer 

maupun hukum sekunder.16 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas: a) Peraturan 

perundang-undangan, yang mana dalam penelitian ini kami 

menggunakan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, 

                                                           
16 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 47 

 



16 
 

Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh 

Darusalam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 

Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara 

jinayat, dan sebagainya; b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya Rancangan 

Qanun Nomor 7 tahun 2013, penjelasan rancangan Qanun Hukum 

Jinayat c) Putusan Hakim, misalnya Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan 

dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Propinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : KMA/070/SK/X/2004. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri 

atas: a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, b) 

Kamus-kamus Hukum, c) Jurnal-jurnal Hukum, dan d) Komentar-

komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk 

atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum 

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan 

sebagainya.17 

c) Bahan Hukum Tersier 

                                                           
17 Ibid,. hal. 54 
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Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan yang relevan untuk melengkapi data dalam 

penelitian ini, yaitu seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan 

internet serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang berkaitan guna 

melengkapi data.18 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan rujukan atau acuan dipakai untuk mendapatkan informasi 

tertentu yang langsung memberikan manfaat, sehingga dalam membaca 

rujukan atau acuan seseorang peneliti tidak perlu membaca keseluruhan isi 

buku yang bersangkutan. Bahan rujukan atau acuan dapat memberikan 

data dengan cara memberikan informasi secara langsung dan menunjukkan 

tempat dari informasi yang diperlukan.19 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah studi kepustakaan, artinya data-data dapat diperoleh dari bahan-

bahan pustaka dengan menelusuri tulisan-tulisan yang terkait dengan 

permasalahan sebagai objek analisis untuk dapat diinfentarisir.20  

4. Analisa Bahan Hukum 

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik content analysis yaitu dengan cara mencari gambaran 

secara rinci dan menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti 

                                                           
18 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Peneloitian Hukum Normatif, (Jakarta: 

Bayumedia, 2005), hal. 340 
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers,  2010), hal. 53 
20 Abdul Kadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004), hal. 82 
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kemudian di analisa. Metode ini merupakan teknik untuk membuat 

kesimpulan dengan mengidentifikasi secara detail karakteristik materi 

yang mengikat secara obyektif dan sistematik.21 

 5. Sistematika Penulisan 

  Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun 

sistematika penulisan skripsi ini menjadi 4 bab: 

  BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

   BAB II KAJIAN PUSTAKA yang mana pada bab ini menguraikan 

batasan istilah dan batasan teori sesuai dengan judul penelitian yang kami 

angkat meliputi: kajian tentang pengertian dan sistem hukum Islam; kajian 

tentang sistem hukum acara pidana nasional; kajian tentang asas 

personalitas ke Islaman  

  BAB III PEMBAHASAN yang mana pada bab ini menjelaskan dan 

menguraikan apa yang menjadi pembahasan sebagai objek kajian-kajian 

teori serta serta landasan yuridis yang mengaturnya sehingga akan 

menjunjang kesempurnaan pembahasan ini dengan tetap pada pendekatan 

penelitian yuridis normatif . 

                                                           
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (cetakan III; Jakarta: Rajawali 

Press, 2001), hal. 21 
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  BAB IV PENUTUP merupakan kesimpulan yang berisi hasil dari 

penelitian yang telah dilaksanakan, saran, rekomendasi terkait penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 


