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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penegakan syariat Islam dalam persepektif hak asasi manusia di 

Mahkamah Syariah Takengon Aceh Tengah Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun 

nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/perbuatan mesum), dalam kategori baik, hal 

ini diketahui dari hasil rekapitulasi jawaban masing-masing responden memiliki 

skor angket antara 37 – 47 dalam kategori baik. Walaupun ada sebagian aktifis 

dikalangan masyarakat yang beranggapan tindakan-tindakan mempermalukan, 

disiksa atau diperlakukan secara kejam, dihukum secara tidak manusiawi atau 

dihina, jelas bertentangan dengan HAM karena  tidak boleh ada siksaan dan 

hukuman yang merendahkan martabat manusia. Namun kenyataannya proses 

hukum hingga kini masih berjalan.  

 

B. Saran-Saran 

1. Kepada warga masyarakat Kabupaten Aceh Tengah hendaknya dapat 

mematuhi peraturan yang tertuang dalam qanun nomor 14 Tahun 2003 

tentang khalwat/perbuatan mesum  

2. Kepada penegak syariat Islam hendaknya dalam menghukum terhadap 

orang yang bersalah tidak pandang buluh, artinya jika yang bersalah harus 

diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. 
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3. Kepada pemerintah setempat senantiasa mengawasi dan mengantisipasi  

keberadaan  praktek prostitusi dan perbuatan mesum agar pembangunan 

manusia  seutuhnya dapat direalisasikan.  
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DAFTAR ANGKET 

 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Terlebih dahulu bapak/ibu membaca pertanyaan di bawah ini. 

2. Piihlah jawaban yang telah tersedia sesuai dengan pendapat bapak/ibu 

3. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang bapak/ibu anggap paling benar 

4. Berilah jawaban bapak/ibu yang sebenarnya. 

5. Jawaban yang bapak/ibu berikan tidak akan berakibat apa-apa bagi 

bapak/ibu dan dijamin kerahasiannya. 

6. Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dalam penyusunan 

skripsi. 

7. Atas kesediaan bapak/ibu menjawab angket ini penulis terlebih dahulu 

mengucapkan terima kasih. 

 

B. Identitas Responden 

     Nama  : 

     Pekerjaan  : 

     Umur  : 

 

C. Pertanyaan 

1. Menurut bapak/ibu apakah penegakan syariat Islam telah terlaksana 

dengan baik ? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Kurang baik 
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2. Menurut bapak/ibu apakah yariat Islam dapat membawa dampak 

kedamaian bagu masyarakat Aceh Tengah jika dilihat dari persepektif 

HAM ? 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak  

3. Menurut bapak/ibu, adakah manfaat penegakan syariat Islam di Aceh 

Tengah ini ? 

a. Sangat bermanfaat 

b. Kurang bermanfaat 

c. Tidak bermanfaat 

4. Menurut bapak/ibu apakah syariat Islam cocok diterapkan di Aceh Tengah 

ini ? 

a. Sangat cocok 

b. Kurang cocok 

c. Tidak cocok 

5. Apakah bapak/ibu mendukung dengan dilaksanakannya syariat Islam ? 

a. Sangat mendukung 

b. Kurang mendukung 

c. Tidak mendukung 

6. Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan syariat Islam sudah tepat sasaran ? 

a. Sangat tepat 

b. Kurang tepat 

c. Tidak tepat 
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7. Menurut bapak/ibu apakah masyarakat sudah ikut berperan dalam 

pelaksanaan  syariat Islam  ? 

a. Berperan 

b. Kurang berperan 

c. Tidak berperan 

8. Apakah  dilingkungan  bapak/ibu  telah  terlaksana  penerapan syariat 

Islam ? 

a. Terlaksana 

b. Kurang terlaksana 

c. Tidak terlaksana 

9. Menurut bapak/ibu apakah ada manfaat dengan dilaksanakannya syariat 

Islam bagi bapak/ibu sendiri ? 

a. Ada manfaat 

b. Kurang bermanfaat 

c. Tidak bermanfaat 

10. Menurut bapak/ibu penegakan  syariat Islam sudah terlaksana sesuai 

dengan Qanun Nomor 14 tahun 2003 yang berlaku di Aceh Tengah ini ? 

a. Terlaksana  

b. Kurang terlaksana 

c. Tidak terlaksana 

11. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 

2003 

a. Baik 

b. Kurang baik 

c. Tidak baik 
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12. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi terdakwa setelah menerima hukum 

cambuk ? 

a. Baik 

b. Kurang baik 

c. Tidak baik 

13. Menurut bapak/ibu, apakah hukuman cambuk sudah efisien terhadap 

pelaku yang berbuat mesum ? 

a. Efisien  

b. Kurang efisien 

c. Tidak efisien 

14. Menurut bapak/ibu, apakah dengan dilaksanakannya hukuman cambuk, 

maka hukum Islam telah berlaku di Aceh ? 

a. Berlaku 

b. Kurang berlaku 

c. Tidak berlaku 

15. Menurut bapak/ibu, bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan 

hukuman cambuk ? 

a. Baik 

b. Kurang baik 

c. Tidak baik 
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