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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pada Bab ini  dibahas hasil penelitian tentang kedudukan Qanun Aceh sebagai 

peraturan daerah dalam sistem peraturan dan perundang-undangan. Pembahasan  

meliputi: (i) Prosedur penerbitan Qanun Aceh pascadiberlakukan Undang-Undang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; (ii) Kedudukan 

Qanun Aceh dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan; dan (iii) 

Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Qanun Aceh.   

 

A. Prosedur Penerbitan Qanun Aceh Pascadiberlakukan Undang-Undang  

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

Provinsi Daerah Istimewa Aceh atau dengan sebutan lain Propinsi Daerah 

Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disebut 

Provinsi Aceh) merupakan salah satu  daerah khusus istimewa yang ada di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun demikian, 

keistimewaan Provinsi Aceh berbeda dengan provinsi lainnya dengan 

kekhususannya diberi wewenang untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah 

melalui penerbitan Qanun Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Qanun 

Aceh merupakan produk hukum antara Badan Legislatif (Dewan Perwakilan 

Rakyat Aceh/DPRA) bersama dengan Badan Eksekutif (Gubernur Kepala Daerah) 

setingkat Peraturan Daerah (Perda) dalam perspektif sistem hukum nasional, 

tetapi menjadi hukum nasional dalam pemerintahan Aceh.  

Legitimasi keistimewaan Provinsi Aceh tercantum dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yaitu: (i) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; (ii) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah 

Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (iii) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan (iv) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan 
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Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan 

Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai implementasinya diterbitkan Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang 

Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan 

perundang-undangan tersebut menjadi landasan hukum 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. 

Dalam Pasal 3 UU Nomor 44 Tahun 1999 dinyakan bahwa pelaksanaan 

Syari’at Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan 

bagian dari pengakuan negara 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 

yang dimiliki Aceh meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, 

pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah Aceh.  

 Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk 

pelaksanaan Syari’at Islam dilakukan secara menyeluruh – yang beratti seluruh 

dimensi kehidupan masyarakat Aceh 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 syariat Islam di wilayah Aceh ini secara legal formal 

dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) bahwa: 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaannya itu”.  
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 Kata ‘menjamin’ dalam Pasal 29 UUD 1945 tersebut sangat jelas bermakna 

imperatif. Hal ini berarti negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar setiap 

pendududuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya 

itu. Keaktivan negara ini dengan memberikan jaminan kepada penduduk dapat 

memeluk dan menjalankan agamanya yang sesuai dengan keyakinannya. Dalam 

konteks Syari’at Islam di Aceh, negara bukan hanya berperan menfasilitasi 

kehidupan keberagamaan, tetapi juga negara terlibat mendesain formulasi-

formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan 

legislasinya (taqnin). Keikutsertaan negara dalam menjalankan Syari’at Islam di 

Aceh sebagai kewajiban konstitusional. 

 Peran yang ditampilkan negara dalam rangka pelaksanaan Syari’at Islam di 

Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan 

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau 

istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan 

Syari’at Islam - yang menjadi pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat 

Aceh dikenal sebagai komunitas agamis yang menjadikan syariat Islam sebagai 

dasar dan standar menata hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. 

Setiap muslim meyakini bahwa syari’at Islam merupakan jalan hidup yang dapat 

mengantarkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di 

akhirat.  

 Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disebutkan 

bahwa syari’at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. 

Oleh karena itu, pelaksanaan syari’at Islam di Aceh tidak hanya dalam aspek 

aqidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas 

dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi Syari’at Islam ini, ada tidak 

yang memerlukan kekuasaan negara demikian juga sebaliknya ada yang 

memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaanya. Sebagai contoh dalam 

bidang akidah dan ibadah tidak memerlukan kekuasaan negara, sedangkan dalam 

bidang pidana (jinayah) sangat memerlukan kekuasaan negara untuk 

penegakkannya. Dengan demikian, pelaksanaan syari’at Islam di Aceh berada 
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dalam kekusaan negara, dimana negara berperan penting dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan syari’at Islam di Aceh secara kaffah. 

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syari’at Islam di Aceh dalam 

konteks hukum negara terdapat dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai payung hukum 

pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam undang-undang ini syari’at Islam sudah 

menjadi hukum nasional di Aceh, dalam Proses penyusunan materi hukum, 

kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum 

syari’ah. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang  bermateri syariah, 

pengaturan Mahkamah syar’iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayatul Hisbah, 

Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang syari’ah. 

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menghendaki adanya 

sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh 

dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan yang bersifat teknis operasional 

untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintah Aceh. Antara Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam 

bentuk Qanun Aceh. Legitimasi dalam bentuk Qanun – qanun inilah yang akan 

menjadi hukum material dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syari’at 

Islam di Aceh. 

Sesungguhnya upaya penerbitan Qanu Aceh telah dilakukan sejak 

diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini diperkenalkan Qanun 

untuk menjalankan syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh yang menjadi 

bagian dari sistem hukum nasional. Dalam undang-undang  ini juga diperkenalkan 

Peradilan Syariat Islam di Aceh yang diberlakukan oleh Mahkamah Syar’iyah 

sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan 

Kejaksaan. Kemudian undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku dan digantikan 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Secara historis-yuridis bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, 

menetapkan bidang dan langkah kerja serta menyusun Rancangan Qanun Aceh 

tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, 

Panitia menetapkan tiga bidang penyusunan Rancangan Qanun yaitu: (i) Bidang 
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pertama penyusunan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (al-qadha’) dan  

Qanun di bidang aqidah, ibadat (shalat, puasa, zakat, dan rumah ibadat/masjid) 

serta syiar Islam; (ii) Bidang kedua penyusunan Qanun di bidang jinayat (pidana) 

materil dan formil; dan (iii) Bidang ketiga penyusunan Qanun di bidang muamalat 

(perdata keharta-bendaan) materil dan formil.  

Menurut Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA dalam tulisan “Paragdima Baru 

Hukum di Aceh”
1
 menjelaskan bahwa Prinsip pertama, yang menjadi pegangan 

serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari’at Islam dari 

persepektif Ushul Fiqh dengan empat prinsip. Kedua, penafsiran atau pemahaman 

atas al-Qur’an dan al-Sunnah yang dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan 

lokal (adat) masyarakat Aceh khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada 

umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Ketiga, 

penafsiran dan pemahaman akan diupayakan selalu berorientasi ke masa depan. 

Keempat, guna melengkapi tiga prinsip tersebut dipedomani prinsip yang 

terkandung dalam sebuah kaidah Fikih kuliah yang dikenal luas, al-muhafazhah 

‘ala-l qadim-Ish wa-l al akhdzu bi-l jadid-il ashlah, yang artinya “tetap memakai 

ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha 

mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul”. 

Selanjutnya Abbas,
2
 menjelaskan konsep syari’at Islam yang universal 

memerlukan derivasi aplikatif sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sesuai 

masyarakat Aceh. Upaya melakukan derivasi terhadap sumber ajaran Islam yaitu 

al-Qur’an dan al – Sunnah sudah dilakukan oleh para ulama melalui ijtihad (legal 

reasoning), dan hasilnya telah disusun didalam berbagai buku fiqh. Namun, 

materi fiqh tidak semuanya aplikatif dalam konteks pelaksanaan Syari’at Islam di 

Aceh, terutama ketika berhadapan dengan problematika kekinian dan sistem 

hukum nasional. Oleh karenanya, materi fiqh yang terdapat dalam sejumlah kitab 

fiqh sudah semestinya dilakukan re-interprestasi, penyesuaian, pengembangan dan 

positivikasi yang sesuai dengan kebutuhan hukum di Aceh. Materi fiqh yang telah 

menjalani proses taqmin dan dituangkan dalam Qanun Aceh adalah hukum 

nasional yang hanya berlaku di Aceh.  

                                                 
1
 Syahrizal Abbas, Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum 

Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat, Dinas Syariat Islam, Aceh, ix.  
2
 Syahrizal Abbas, Paradigma Baru …, Ibid.  
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Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah melalui kekuasaan 

negara, Pemerintah Aceh telah menerbitkan berbagai Qanun Aceh untuk  

mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum 

acara). Qanun Aceh yang diterbitkan yaitu: (i) Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di 

Provinsi Daerah Istimewa Aceh; (ii) Qanun Aceh Nomor 10 Than 2002 tentang 

Peradilan Syari’at Islam; (iii) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pelaksanaan Syari’at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam; (iv) Qanun 

Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; (v) 

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); (vi) Qanun Aceh 

Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum); (vii) Qanun Aceh Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat; (viii) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 

tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam; (ix) 

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun  2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat 

Istiadat; (x) Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat; (xi) 

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama; (xii) 

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal; (xiii) Qanun Aceh Nomor 

7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat; (xiv) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Hukum Jinayat; dan (xv) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Pokok-pokok Syariat Islam. 

Pembentukan berbagai Qanun tersebut tentu saja dilakukan melalui 

mekanisme dan prosedur pembentukan Qanun Aceh sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; dan  Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pembentukan Qanun. Untuk menilai kesesuaian prosedur pembentukan sebuah 

qanun dapat dijelaskan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

mengatur prosedur pembentukan perda provinsi sebagai berikut: Pertama, Tahap 

Perencanaan, antara lain: (i) Prolegda provinsi dirancang DPRD dan pemda (Pasal 

32, 34). Disahkan menjadi prolegda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna 

(Pasal 37). (ii) Naskah akademik yang isinya: (a) latar belakang dan tujuan 

penyusunan, (b) sasaran yang ingin  diwujudkan, (c) pokok pikiran, lingkup, atau 

objek yang akan diatur, dan (d) jangkauan dan arah pengaturan (Pasal 33).  
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Kedua, Tahap Penyusunan. Rancangan perda provinsi dapat berasal dari 

DPRD atau gubernur (Pasal 56). Rancangan perda provinsi yang telah disiapkan 

oleh gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan 

DPRD provinsi, begitupun sebaliknya (Pasal  61). Ketiga, Tahap Pembahasan. 

Dimulai dengan pembahasan rancangan perda provinsi dilakukan oleh DPRD 

provinsi bersama gubernur (Pasal 75 ayat (1). Pembahasan bersama dilakukan 

melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dilakukan dengan rapat komisi/panitia/ 

badan/alat kelengkapan DPRD provinsi (Pasal 75 ayat (3). Seterusnya 

pembahasan bersama tingkat pembicaraan rapat paripurna (Pasal 75 ayat (3).  

Keempat, Tahap Penetapan. Rancangan perda provinsi yang telah disetujui 

bersama disampaikan  oleh  pimpinan  DPRD  provinsi  kepada  gubernur  untuk  

ditetapkan  menjadi   perda provinsi (Pasal 78 ayat (1), dilakukan dalam jangka 

waktu maksimal 7 hari sejak tanggal persetujuan (Pasal 78 ayat (2). Kemudian 

rancangan perda yang telah disetujui ditetapkan gubernur dengan membubuhkan 

tanda tangan paling lama 30 hari sejak rancangan perda disetujui bersama (Pasal 

79). Kelima, Tahap Pengundangan. Perda provinsi diundangkan dalam lembaran 

daerah (Pasal  86 ayat (1). 

Sedangkan prosedur penyusunan Qanun Aceh berdasarkan Qanun Aceh 

Nomor 5 Tahun 2011 mengatur prosedur pembentukan Qanun Aceh sebagai 

berikut: Pertama, Tahap Perencanaan. Perencanaan qanun dilakukan dalam 

prolega yang disusun oleh Banleg DPRA berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh 

(Pasal 7 ayat (1) dan (3). Prolega ditetapkan dengan keputusan DPRA dengan 

persetujuan Gubernur Aceh.  

Kedua, Tahap Penyiapan. Rancangan qanun dapat berasal dari DPRA atau 

Gubernur Aceh (Pasal 10 ayat (4). Pra rancangan qanun disertai naskah akademik 

dan disertakan dalam setiap pembahasan (Pasal 12 ayat (1) dan (5). Terhadap pra 

rancangan qanun dilakukan pengkajian dan penyelarasan (Pasal 14 ayat (1). 

Masyarakat berhak memberikan masukan lisan dan/atau tertulis terhadap 

rancangan qanun melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, 

sosialisasi, dan forum seminar, lokakarya, atau fokus grup diskusi (Pasal 22 ayat 

(1) dan (2).  
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Ketiga, Tahap Penyampaian. Gubernur mengajukan rancangan qanun 

kepada pimpinan DPRA disertai naskah akademik dengan surat pengantar (Pasal 

26 ayat (1) dan (2). Rancangan qanun oleh Pimpinan DPRA disampaikan pada 

Banleg DPRA untuk mendapatkan kajian klarifikasi dan evaluasi (Pasal 29 ayat 

(2). Banleg DPRA berdasarkan hasil kajian memberi pertimbangan kepada 

Pimpinan DPRA untuk dibahas oleh komisi/gabungan komisi/pansus/banleg 

(Pasal 29 ayat (3). Hasil pembahasan komisi/gabungan komisi/pansus/banleg 

disampaikan kepada Banleg DPRA melalui Pimpinan DPRA (Pasal 29 ayat (4). 

Banleg DPRA melakukan klarifikasi dan evaluasi berupa pertimbangan tindak 

lanjut rancangan qanun. Rancangan qanun ditindak lanjuti ke sidang paripurna 

(Pasal 30 ayat (1) dan (2).  

Keempat, Tahap Pembahasan. Pembahasan rancangan qanun dilakukan 

DPRA bersama Gubernur Aceh (Pasal 36 ayat (1). Pembahasan dilakukan dalam 

dua tingkat pembicaraan, tingkat I dilakukan dalam rapat komisi/gabungan 

komisi/banleg/pansus. Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Kelima, Tahap 

Persetujuan. Persetujuan rancangan qanun dilakukan oleh DPRA bersama 

Gubernur Aceh (Pasal 38 ayat (3). Keenam, Tahap Pengesahan. Rancangan qanun 

yang telah disetujui bersama, disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Gubernur 

Aceh untuk disahkan menjadi qanun paling lama tujuh hari sejak disetujui 

bersama (Pasal 39 ayat (1) dan (2). Rancangan qanun ditetapkan oleh Gubernur 

Aceh dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

rancangan qanun disetujui bersama (Pasal 40 ayat (1). Ketujuh, Tahap 

Pengundangan. Qanun diundangkan  dalam  lembaran Aceh (Pasal 46   ayat (1). 

Berdasarkan prosedur pembentukan Qanun Aceh yang diatur dalam Qanun 

Aceh Nomor 5 Tahun 2011, alurnya seperti Gambar 4.1 di bawah ini.  
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Prosedur Penyusunan Qanun Aceh, diadaptasi dari Endri Ismail (Kanun 

Jurnal Ilmu Hukum, April 2018: 123-147) 

Sesuai dengan teori Trias Politika yang menganut paham tiga kelembagaan 

hukum dalam sistem ketatanegaraan dapat dinyakan bahwa penyusunan, 

penerbitan, dan pengundangan Qanun di Aceh dan daerah sekitarnya dapat 

dibenarkan secara teori yang pada intinya setiap penyelenggaraan pemerintahan di 

tingkat mana pun harus berlandaskan hukum yang dilaksanakan oleh Badan 

Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.   

Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa ”Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum”.  Penerapan prinsip-prinsip negara hukum pada 

teori rechtstaat, yaitu adanya pengakuan hak-hak asasi, trias politica, 

pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan administrasi. Pada teori 

rule of law, adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, 

persamaan menurut hukum bagi semua orang, dan prinsip bahwa hukum 

mengatasi segala-galanya.
3
 

 

                                                 
3
 Padmo Wahjono,  Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1986, hlm. 10.  
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Teori pemisahan kekuasaan ini kali pertama dipopulerkan oleh seorang 

sarjana berkebangsaan Inggris bernama John Lokce. Menurut pendapatnya bahwa 

negara terdiri atas tiga fungsi, yaitu
4
 legislatif, eksekutif, dan federatif. Sementara 

fungsi mengadili adalah termasuk tugas dari eksekutif. Teori John Lokce 

kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dengan membagi negara menjadi tiga 

fungsi terpisah yang dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah. Menurut 

pendapatnya tiga fungsi negara yaitu: legislatif,  eksekutif; dan yudikatif. 

Sementara fungsi federatif disatukan dengan eksekutif dan fungsi mengadili 

dijadikan fungsi yang berdiri sendiri.
5
 Hal tersebut untuk memperkenalkan trias 

politica merupakan kebebasan berpolitik untuk melindungi hak-hak asasi 

manusia.
6
 

 

Menurut ajaran Trias Politica tersebut, kekuasaan negara itu harus 

dipisahkan dan masing-masing dilakukan oleh lembaga tersendiri. Pemisahan 

kekuasaan itu bersifat mutlak dalam arti bahwa kekuasaan-kekusaan itu bukan 

hanya bedakan atau dipisahkan satu sama lain, tetapi harus pula diserahkan dan 

dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang terpisah. Adanya pemisahan 

kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah supaya kekuasaan negara itu tidak 

berada pada satu kekuasaan atau lembaga saja.
7
  

 

Indonesia tidak menganut atau mengadopsi teori pemisahan kekuasaan 

menjadi tiga  kekuasaan berdasarkan konsep dari Montesqiueu berdasarkan atas 

ajaran ”Trias Politica” Montesquieu yang memisahkan secara tegas antara 

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. Istilah pemisahan kekuasaan sendiri 

juga diidentikan dengan ajaran Trias Politica model Monstesqueiu itu sehingga 

UUD 1945 dianggap tidak mengenal ajaran pemisahan kekuasaan melainkan 

mengatur prinsip pembagian kekuasaan.  

Dalam pasal 20 ayat (1) UUD NRIT sebelum diubah dinyatakan, bahwa: 

”DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. artinya kekuasaan 

legislatif berada di tangan DPR, meskipun dalam ayat (2) ditentukan bahwa: 

                                                 
4
 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001,hlm. 84.  

5
 Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung, 2009, hlm. 649.  

6
 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Ibid, hlm. 85. 

7
 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan 

Pembentukannya, Kanisius, Jakarta, 1998, hlm. 113.  
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”Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama.” Untuk lebih menegaskan kekuatan kekuasaan 

DPR dalam pembentukan undang-undang, bahkan dalam Pasal 20 ayat (5) 

sebagaia tambahan yang disepakati dalam Perubahan kedua UUD 1945 pada 

tahun 2000 dinyatakan bahwa: ”Dalam hal rancangan undang-undang yang telah 

disetujui tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 

semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-

undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” 
 

Dengan demikian, Negara Republik Indonesia tidak mengenal adanya 

pemisahan kekuasaan secara tegas menurut konsep Montesquieu yang membagi 

secara tegas antara lembaga kekuasaan yang satu dan lainnya. Hal ini terlihat 

salah satunya dari pembuatan undang-undang yang tidak murni disusun oleh DPR 

sebagai fungsi legislatif. Akan tetapi, setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) 

untuk menjadi undang-undang harus dibahas bersama dengan Presiden sebagai 

fungsi eksekutif. Konsep pemisahan kekuasaan secara tegas tidak dianut oleh 

UUD 1945 sebelum maupun sesudah perubahan. Negara Indonesia lebih tepat 

menganut paham ”pembagian kekuasaan” (Division of Powers) karena antara 

lembaga kekuasaan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki fungsi 

check and balances  untuk saling kontrol dan mengimbangi antara masing-masing 

fungsi. 

Demikian juga menurut Teori Sistem Parlementer yang menyatakan adanya 

kewenangan dalam penyusunan dan pensahan terhadap produk peraturan 

perundang-undangan dalam mewujudkan perwakilan kehendak rakyat yang 

dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan termasuk Qanun di 

dalamnya. Istilah lembaga perwakilan rakyat atau parlemen di setiap negara 

disebut dengan berbagai macam nama sesuai dengan bahasa yang dipakai. Begitu 

pun dengan bentuk, susunan, kedudukan, dan kewenangannya sangat beragam 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan setiap negara. Hal ini karena lembaga 

perwakilan rakyat dipandang sebagai representasi mutlak warga negara dalam 

rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan.
8
 Apa yang diputuskan 

                                                 
8
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parlemen, itulah yang dianggap sebagai putusan rakyat yang berdaulat sebagai 

doktrin supremasi parlemen (the principle of supremacy of parliament). Dengan 

demikian, undang-undang sebagai produk parlemen tidak dapat diganggugugat 

apalagi dinilai oleh hakim, karenanya hakim hanya berwenang menerapkannya 

bukan menilai apalagi membatalkannya.
9
 

 

Parlemen yang terdiri atas satu lembaga perwakilan disebut sistem 

unikameral, sedangkan yang terdiri atas dua lembaga disebut bikamarel. Ada 

negara yang hanya memiliki satu kamar atau lembaga parlemen, misalnya negara-

negara tetangga Indonesia pada umumnya unikameral. Sebagian besar negara-

negara yang berbentuk negara kesatuan cenderung memiliki parlemen satu kamar 

(unikameral atau monokameral), tetapi semua negara federal memiliki struktur 

parlemen dua kamar. Namun, ada pula negara kesatuan yang besar memiliki 

bentuk parlemen bikameral, meskipun kedudukannya tidak setara satu sama lain. 

Karena itu, sistem bikameral itu dibedakan antara (i) bikameral yang kuat (strong 

bicameralism) dan (ii) bikameral yang sederhana atau lemah (soft 

bicameralism).
10

 
 

Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang sangat luas 

wilayahnya dan sangat besar jumlah penduduknya. Karena itu, UUD 1945 yang 

sejak semula menganut prinsip “semua harus terwakili” yang melembagakan 

ketiga prinsip perwakilan politik, perwakilan teritorial, dan perwakilan fungsional 

sekaligus dalam keanggotaannya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

seperti dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang lama berbunyi: “MPR 

terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-

daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-

undang” 

Perwakilan politik, perwakilan teritorial/daerah dan perwakilan fungsional 

sama-sama tercermin dalam keanggotaan MPR. Adanya lembaga MPR selain 

DPR tidak menyebabkan struktur parlemen Indonesia disebut sebagai parlemen 

dua kamar atau bikameral, karena MPR sendiri tidak menjalankan fungsi legislasi 
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dalam arti terlibat dalam proses pembentukan undang-undang…”
11

 Amandemen 

UUD 1945 merubah susunan ketatanegaraan Indonesia yaitu perubahan 

kelembagaan MPR yang sebelumnya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga 

tinggi negara setara dengan DPR, DPD, Presiden, dan lembaga tinggi lainnya. 

Tidak ada negara di dunia yang memiliki tiga lembaga yang terpisah seperti DPR, 

DPD, dan MPR dalam cabang kekuasaan legislatif dalam arti luas. Dalam arti 

sempit, MPR memang tidak terlibat dalam pembentukan undang-undang, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak termasuk ke 

dalam pengertian cabang kekuasaan legislatif.  

Akan tetapi, fungsi konstituante yang membentuk peraturan dasar atau 

norma dasar berupa perubahan undang-undang dasar juga berada dalam ranah 

legislatif. Struktur kelembagaan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat seperti 

ini biasanya hanya bersifat unikameral atau bikameral. Dikatakan unikameral 

apabila struktur parlemennya hanya terdiri atas satu lembaga. Dikatakan 

bikameral apabila struktur parlemennya terdiri atas dua lembaga. Indonesia 

sekarang justru menentukan adanya DPR, DPD, dan MPR secara sendiri-sendiri. 

Karena itu, Jimly Asshiddiqie biasa menamakan struktur parlemen yang terdiri 

dari tiga lembaga ini sebagai sistem “Trikameral” sebagai satu-satunya di dunia 

dewasa ini.
12

  

 

B. Kedudukan Qanun Aceh dalam hierarkhi peraturan perundang-

undangan 

Kedudukan Qanun Aceh dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan 

perlu dilakukan kajian secara yuridis-formal karena berkaitan dengan kedudukan 

peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Amandemen Ketiga menyebutkan “Negara 

Indonesia adalah negara hukum. ”Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 

1945 Amandemen Ketiga di atas menegaskan negara Indonesia adalah negara 
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 Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum …, Ibid. hlm. 156.  
12

 Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum …, Ibid. hlm. 159. 
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yang berpedoman pada asas hukum yang disebut asas negara hukum. Asas negara 

hukum adalah salah satu dari asas-asas hukum utama dalam sistem hukum positif 

Indonesia.
13

  

Salah satu asas hukum sebagai turunan (derivat) asas negara hukum adalah 

asas legalitas. Asas legalitas mengandung prinsip, setiap tindakan pemerintah 

harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang sudah 

dibentuk lebih dahulu sebelum tindakan pemerintahan tersebut dilakukan.
14

 

Prinsip dalam asas legalitas adalah prinsip pembatasan kekuasaan penguasa 

(pemerintah) terhadap aspek kehidupan individu warga negara. Pembatasan 

kekuasaan penguasa tersebut dilakukan dengan berdasarkan undang-undang 

(wetmatigeheid van bestuur) maupun berdasarkan hukum (rechtmatigeheid van 

bestuur). Asas legalitas mencerminkan suatu metode (cara) pembatasan kekuasaan 

dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-

wenang yang melahirkan penindasan.  

Sebagai konsekuensi asas legalitas, berbagai macam bentuk norma-norma 

hukum dan peraturan perundang-undangan perlu dibentuk dalam suatu negara.
15

 

Terminologi peraturan perundang-undangan mengandung pengertian yang lebih 

luas daripada undang-undang dalam arti formal. Dalam frasa peraturan 

perundang-undangan tercakup pengertian undang-undang dalam arti formal dan 

undang-undang dalam arti materiil yang mencakup segenap bentuk peraturan 

perundang-undangan. Abdul Hamid Attamimi mengemukakan pandangannya 

tentang pengertian frasa peraturan perundang-undangan, bahwa “Peraturan 

perundang-undangan (wettelijke-regels) secara harfiah dapat diartikan peraturan 

yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang 

sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun 

delegasian undang-undang  . . .”
16

 

Berdasarkan teori itu maka Qanun Aceh sebagai Peraturan Daerah Provinsi 

Aceh yang bernuansa syariah perlu dlakukan kajian berkenaan dengan kedudukan 

atau hierarki peraturan perundang-undangan seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terdapat berbagai asumsi atau beberapa 

alternatif tentang kedudukan QANUN dalam hierarki peraturan perundang-

undangan Indonesia. QANUN dapat diposisikan sejajar dengan undang-undang 

(dalam arti formal) atau dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Akan tetapi, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur tempat kedudukan 

QANUN yang mengandung materi-muatan peraturan perundang-undangan dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.  

 Dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dinyatakan 

bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan 

daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan 

masyarakat Aceh. Menurut pendapat Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA,
17

 bahwa 

Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua 

katagori yaitu (i) qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan 

(ii) qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. 

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang- 

undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) 

disebut Qanun Aceh. Namun, Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari’ah 

memiliki kekhususan dan perbedaan, bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang 

mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Qanun Aceh yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah 

(Perda) pada umumnya.  

Dalam negara Indonesia sebagai negara hukum juga terdapat berbagai 

macam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi asas legalitas 

sebagai salah satu unsur negara hukum. Berbagai jenis  peraturan perundang-

undangan tersebut disusun secara hierarkis (berjenjang). Hierarki peraturan 

perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyebutkan sebagai berikut:  

                                                 
17

 Syahrizal Abbas, Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum 

Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat, Dinas Syariat Islam, Aceh, tt, hlm., ix.  
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“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas (i) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat; (iii) Undang-undang/Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang, (iv) Peraturan Pemerintah, (v) 

Peraturan Presiden, (vi) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota.”  

 

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia selain yang disebut 

dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut terdapat juga  berbagai 

bentuk peraturan perundang-undangan lainnya  seperti yang disebut dalam Pasal 8 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai 

berikut: 

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan  peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 

komisi yang setingkat  yang dibentuk dengan Undang-undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 

8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, Indonesia mengenal berbagai macam 

bentuk peraturan perundang-undangan dengan materi-muatan dan karakteristik 

masing-masing. Dalam garis besar, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, bentuk 

peraturan perundangan tersebut terdiri atas (1) Undang-Undang Dasar 

1945, (ii) Ketetapan MPR/MPRS, (iii) Undang-undang/Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang, (iv) Peraturan Pemerintah, (v) 
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Peraturan Presiden, (vi) Peraturan Daerah Provinsi dan (vii) Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota,  

 

2. Berdasarkan Pasal Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, bentuk 

peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas (i) Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, (ii) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, (iii) 

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, (iv) Peraturan Mahkamah Agung, 

(v) Peraturan Mahkamah Konstitusi, (vi) Peraturan Badan Pemeriksa 

Keuangan, (vii) Peraturan Komisi Yudisial, (viii) Peraturan Bank 

Indonesia, (ix) Peraturan Menteri, (x) Peraturan Badan atau Peraturan 

lembaga atau Peraturan Komisi yang setingkat  yang dibentuk dengan 

undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, (xi) 

Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, (xii) Peraturan 

Gubernur, (xiii) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, (xiv) Peraturan Bupati/Walikota dan (xv) Peraturan 

Kepala Desa.   

 

Bentuk-bentuk peratuan perundang-undangan yang disebut harus ditata 

secara hierarki atas dasar tiga alasan penting. Pertama, masing-masing bentuk 

peraturan perundang-undangan memiliki hubungan fungsional dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih rendah kecuali UUD NRI Tahun 

1945. Sebagai contoh, undang-undang dalam arti formal memiliki hubungan 

fungsional yang bersifat hierarkis yakni ke atas dengan UUD NRI Tahun 1945 

dan ke bawah dengan Peraturan Pemerintah.  

Kedua, masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan memiliki 

ruang lingkup materi-muatan yang berbeda sehingga setiap bentuk peraturan 

perundang-undangan harus memenuhi prinsip atau persyaratan kesesuaian bentuk 

dengan materi-muatan. Sebagai contoh, materi-muatan bentuk peraturan 

perundang-undangan yang disebut UUD NRI Tahun 1945 berbeda dengan materi-

muatan undang-undang dalam arti formal. Demikian pula dengan ruang lingkup 

materi-muatan Peraturan Pemerintah berbeda dengan ruang lingkup materi-

muatan Peraturan Presiden. Perbedaan materi-muatan tiap-tiap bentuk peraturan 
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perundang-undangan terjadi karena masing-masing peraturan perundang-

undangan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. 

Ketiga, masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan memiliki 

fungsi yang berbeda. Fungsi UUD NRI Tahun 1945 mengatur hal-hal pokok yang 

berkaitan dengan negara seperti lembaga-lembaga negara, hak-hak warga negara, 

hak-hak asasi manusia, sistem pemerintahan dan lain-lain. Materi muatan UUD 

NRI Tahun 1945 tersebut berbeda dari materi-muatan Undang-undang dalam arti 

formal karena fungsi undang-undang dalam arti formal sebagai bentuk peraturan 

perundang-undangan berbeda dari fungsi UUD NRI Tahun 1945. Masing-masing 

bentuk peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik fungsi yang berbeda 

dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks perbedaan fungsi tiap 

bentuk peraturan perundang-undangan tersebut disampaikan oleh Abdul Hamid 

Saleh Attamimi mengemukakan komentar sebagai berikut: 

“Masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai 

fungsinya sendiri-sendiri. Undang-undang umpamanya, berfungsi antara 

lain mengatur lebih lanjut hal-hal yang tegas-tegas ‘diminta’ oleh ketentuan 

UUD dan Ketetapan MPR. Juga yang tidak tegas ‘dimintanya’ namun 

mengatur lebih lanjut hukum dasar tersebut. Oleh karena itu, Undang-

undang merupakan wadah pengaturan hal-hal yang merupakan materi-

muatan yang khas baginya.”
18

 

 

Perbedaan fungsi juga terdapat pada berbagai macam bentuk peraturan 

perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD 1945 dan UU dalam arti 

formal seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden atau Peraturan 

Menteri. Abdul Hamid Saleh Attamimi lebih lanjut mengemukakan pendapatnya 

sebagai berikut: 

“Peraturan Pemerintah umpamanya, berfungsi mengatur lebih lanjut hal-hal 

yang diatur oleh undang-undang baik tegas-tegas ‘dimintanya’ maupun 

tidak. Keputusan Presiden (maksudnya: sekarang disebut dengan nama 

Peraturan Presiden menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 . . . pen.) 

umpamanya, mengatur hal-hal yang didelegasikan oleh Peraturan 
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Pemerintah dan hal-hal lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan negara 

yang tidak diatur dalam Undang-undang atau dalam Peraturan Pemerintah. 

Demikian seterusnya.”
19

 

 

Secara teorits khirarkhi peraturan perundang-undangan itu tersusun secara 

bertingkat yang terdiri atas norma-norma hukum. Norma-norma hukum yang 

berbentuk piramida ini sebagai susunan norma dalam norma hukum tertulis 

disebut dengan piramida perundang-undangan
20

 atau secara substansi disebut 

hierarki perundang-undangan.
21

 Untuk mengetahui teori umum tentang piramida 

perundang-undangan terlebih dahulu diketahui Teori Stufenbau (Stufenbau des 

rechts theorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, sebagai berikut:
22

 

“Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah 

(Stufenbau des rechts theorie) … di puncak stufenbeu terdapat kaidah dasar 

dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah 

dasar tersebut  grundnorm atau ursprungnorm. Grundnorm merupakan asas-

asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak 

ke generallenorm (kaidah hukum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi 

norma nyata (concrettenorm).” 

Norma-norma hukum berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata 

susunan, dan suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar 

pada norma yang lebih tinggi.
23

 Hal ini disebabkan supaya tidak ada peraturan 

perundang-undangan yang saling bertentangan satu sama lainnya secara vertikal 

(peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan yang 

lebih tinggi tingkat hierarkinya) maupun secara horizontal (peraturan perundang-

undangan yang derajatnya sejajar saling bertentangan satu sama lainnya). 
 

Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky 

(muridnya) dalam teorinya yang disebut die lehre vom dem Stufenaufbeu der 

Rechtsordnung atau die Stufenordnung der Rechtsnormen. Menurut Hans 
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Nawiasky, norma-norma hukum dalam negara selalu berjenjang, yakni sebagai 

berikut: (i) Norma fundamental negara (staatsfundamental-norm); (ii) Aturan-

aturan dasar negara/aturan-aturan pokok negara (staatsgrundgesetz); (iii) Undang-

Undang (formal) (formallegesetz); dan (iv) Peraturan Pelaksanaan serta Peraturan 

Otonom (verordnung & autonomi satzung). 
 

Menurut Nawiasky, isi staatsfundamentalnorm ialah norma yang 

merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu 

negara (staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu 

staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya konstitusi atau undang-

undang dasar. Ia terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Di bawah norma 

fundamental negara (staatsfundamentalnorm) terdapat aturan pokok negara 

(staatsgrundgesetz), yang biasanya dituangkan ke dalam batang tubuh suatu 

undang-undang dasar atau konstitusi. Di bawah  staatsgrundgesetz terdapat norma 

yang konkret, yakni formellegesetz (undang-undang formal), sedangkan norma 

yang berada di bawah formellegesetz adalah Verordnung & autonomie satzung 

(peraturan pelaksanaan atau peraturan otonomi).
24

 

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya seperti Qanun Aceh dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki fungsi yang berbeda dari 

Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Secara umum jelas 

dengan mudah dapat diketahui perbedaan fungsi bentuk-bentuk peraturan 

perundang-undangan yang disebut di atas dari segi lembaga-lembaga negara yang 

membentuk dan dari segi luas wilayah cakupan masing-masing bentuk peraturan 

perundang-undangan tersebut.  

Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa Qanun Aceh atau Qanun 

lain di bawahnya dianggap sama dengan Peraturan daerah Provinsi dan Paraturan 

Daerah Kabupaten/Kota walaupun tidak disebut secara ekplisit di dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Argumentasi yuridis yang menyatakan bahwa Qanu sejajar dengan 

Peraturan Daerah ini diperkuat oleh Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia 

nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah – yang 

dinyatakan sebagai berikut: 
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Pasal 1 angka 1 

Pembentukan produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan 

perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, 

persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan 

penyebarluasan. 

 

Pasal 1 angka 5 

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan 

persetujuan bersama Kepala Daerah. 

 

C. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menguji Qanun sebagai Produk 

Hukum  

Qanun sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat pihak 

lain memiliki potensi untuk diuji secara materil oleh pihak yang merasa dirugikan 

sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya. Secara teoretis, pengujian 

secara materil terhadap Qanun sangat mungkin dapat dilakukan jika ada pihak lain 

yang berpandangan haknya sebagai warga negara dirugikan oleh pemberlakuan 

Qanun. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dalam tradisi hukum 

global dikenal dengan istilah toetsingsrecht dan Judicial review. Secara 

terminologis, toetsingsrecht berarti hak menguji sedangkan judicial review berarti 

peninjauan oleh lembaga pengadilan. Kedua istilah ini pada dasarnya mengandung 

pengertian sama yaitu kewenangan menguji atau meninjau. Perbedaannya dalam 

istilah judicial review secara spesifik ditentukan bahwa kewenangan menguji 

dimiliki oleh lembaga pengadilan sementara toetsingsrecht  dapat dilakukan oleh 

otoritas lain di luar lembaga peradilan.
25

   
 

Menurut Sri Soemantri terdapat  dua macam hak menguji (toetsingsrecht) 

yaitu:
26

 (i) Hak menguji formal (formele toetsingsrecht) adalah wewenang untuk 

menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang. Hal ini dilakukan melalui 
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prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Pengujian secara formal biasanya terkait dengan masalah prosedural dan 

berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuat peraturan 

perundang-undangannya; dan (ii) Hak menguji materil (materiele toetsingsrecht) 

adalah suatu kewenangan untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-

undangan dengan yang lebih tinggi derajatnya serta kekuasaan tertentu 

(verordenende macht) berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan 

tertentu. Pengujian secara materil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan 

materi suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi ataupun 

menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan 

dengan norma-norma yang berlaku umum. 
 

Negara Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya mempunyai kelembagaan 

yang unik dibidang pengujian peraturan perundang-undangan. Untuk menguji 

peraturan perundang-undangan dilakukan oleh dua lembaga peradilan yang diberi 

kewenangan khusus. Mahkamah Agung diberi kewenangan menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A UUD 1945, bahwa:  

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.  

 

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap 

UUD 1945. Apabila ada hak konstitusional warga negara yang dilanggar dengan 

terbitnya suatu undang-undang tertentu maka Mahkamah Konstitusi ini untuk 

mangadilinya. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) 

bahwa:  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum.  
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Sedangkan lembaga yang diberi kewenangan menguji Peraturan Daerah 

yang secara spesifik disebut “klarifikasi” secara yuridis-formal tercantum di 

dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah. Prosedur dan lembaga yang diberi hak menguji terhadap Peraturan 

Daerah atau sebutan lainnya seperti Qanun tercantum dalam Pasal 80. Peraturan 

Daerah yang dimaksud dalam Permendagri tersebut adalah  Peraturan Daerah 

Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Kabupaten/Kota atau nama lainnya, 

yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. (Pasal 1, angka 

5) 

Namun secara faktual bahwa penerapan qanun sejak 2003 sering dikritik 

orang, tetapi menurut Prof. Faisal A. Rany, (FH Unsyiah) Banda Aceh belum 

pernah satu pun Qanun Aceh yang dibatalkan MA melalui hak uji materil. 

Judicial review merupakan upaya hukum yang sah untuk mempersoalkan Qanun 

termasuk Qanun Jinayah. Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2006 tentang 

pemerintahan Aceh menegaskan pemerintah dapat melakukan pengawasan 

terhadap Qanun. Bahkan rancangan Qanun (Raqan) bisa dievaluasi sebelum 

disetujui bersama kepala daerah dan legislatif. Evaluasi dan hasil evaluasi yang 

bersifat mengikat itu dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pembentukan Qanun Jo. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pembentukan Qanun. Selain pengawasan (executive preview) tersebut 

dikenal mekanisme judicial review. Pasal 235 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh 

menegaskan khusus Qanun pelaksanaan syariat Islam diuji oleh MA. Bahkan frasa 

yang dipakai dalam norma ini adalah ‘hanya dapat dibatalkan melalui uji materi 

oleh Mahkamah Agung.’ Ketentuan ini yang membuat rancangan Qanun jinayat 

sulit diutak-atik kementerian dalam negeri dan sampai saat ini belum ada Qanun 

yang dibatalkan MA. Demikian juga kata Prof. Al Yasa Abu Bakar mantan 

Kepala Dinas Syariat Aceh, bahwa tidak ada yang mengajukan. 

Di era otonomi daerah seluasnya-luasnya berdasarkan Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal pengawasan  

yang dilakukan pemerintah pusat bersifat represif. Pengawasan bersifat represif 

ini terlihat dalam kewenangan pembatalan terhadap berbagai Peraturan Daerah 
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yang dilakukan oleh Pemerintah pusat. Demikian pula terhadap Qanun-Qanun di 

Aceh, jika Qanun tersebut bersifat umum atau tidak mengatur perihal pelaksanaan 

syari’at Islam maka terhadap Qanun tersebut berlaku pengawasan represif. Hal ini 

sebagaimana diatur Pasal 235 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006, disebutkan “Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan 

dengan: (i) kepentingan umum, (ii) antarqanun, (iii) peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini. Qanun 

dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.” 

Pemerintah Pusat dapat membatalkan Qanun yang bersifat umum layaknya 

perda-perda di daerah lain sebagai bentuk pengawasan represif berdasarkan alasan 

yang dibenarkan undang-undang. Walaupun demikian dalam konteks otonomi 

khusus Aceh pengawasan represif ini tidak dapat diberlakukan terhadap 

keseluruhan Qanun. Otonomi khusus syari’at Islam di Aceh menghendaki 

pembatalan terhadap Qanun-Qanun pelaksanaan syari’at Islam di Aceh hanya 

dapat dilakukan dengan mekanisme judicial review ke Mahkamah Agung. 

Pengaturaan ini disebutkan Pasal 235 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006: 

“Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya dapat dibatalkan 

melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.” Hal ini berlaku pula untuk Qanun 

Jinayah karena Qanun Jinayah merupakan salah satu Qanun pelaksanaan syari’at 

Islam di Aceh. Pembatalan terhadap Qanun Jinayah hanya dapat dilakukan 

melalui judicial review ke Mahkamah Agung.  

Menurut pendapat Endri Ismail, bahwa hal sangat penting lainnya terkait 

judicial review oleh Mahkamah Agung ialah konsep otonomi khusus yang 

diadopsi Indonesia menimbulkan konsekuensi logis. Mahkamah Agung harus 

menopang setiap produk hukum daerah khusus dalam rangka memperkokoh 

makna dari otonomi khusus tersebut. Apabila Mahkamah Agung melakukan 

pembatalan terhadap qanun-qanun pelaksanaan syari’at Islam di wilayah Aceh itu 
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maka sama artinya dengan membatalkan otonomi khusus pelaksanaan syari’at 

Islam di Aceh yang diatur melalui qanun.
27

 

Apabila terjadi pembatalan terhadap qanun-qanun sebagai pelaksanaan 

syari’at Islam di Aceh maka sama artinya dengan menghilangkan kemandirian 

dan kekhususan Pemerintah Aceh dalam memberlakukan syari’at Islam yang 

dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dengan demikian, judicial 

review yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap qanun-qanun pelaksanaan 

Syari’at Islam di Aceh harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2006. Inilah bentuk otonomi khusus Aceh yang mengesampingkan 

aturan lainnya dapat dibatalkannya perda oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk 

pengawasan represif.
28

 

Meskipun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan 

memungkinkan Qanun sebagai sebuah perda diuji terhadap peraturan perundang-

undangan di atasnya, terkhusus Qanun Jinayah sebagai salah satu Qanun 

pelaksanaan syari’at Islam dalam kaitannya dengan peraturan perundangan di 

bawah undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menjadi 

landasan pembentukan Qanun Jinayah sudah menegaskan dalam Pasal 269 ayat 

(2): “Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan 

secara langsung denagan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan 

kabupaten/kota disesuaikan dengan undang-undang ini.” 

Pasal ini mempertegas bahwa semua peraturan yang berada di bawah 

undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden, harus 

terlebih dulu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, jika itu 

berkaitan dengan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Bila ada ketentuan 

peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang bertentangan dengan Qanun 

Jinayah, tidak serta merta qanun langsung dapat dibatalkan, melainkan terlebih 

dahulu harus dilihat kesesuaian peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden  
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tersebut  dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang   menjadi 

landasan formil dan materiil Qanun Jinayah.
29

 

Bagir Manan sebagaimana dikutip Abdul Gani Isa,
30

 (2013: 157) 

menyatakan: Kedudukan perda begitu kuat sehingga tidak semua perda yang 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bisa dibatalkan dengan judicial 

review, kecuali bertentangan dengan UUD atau UU/perpu. Jika perda 

bertentangan dengan PP atau perpres, bisa saja ia tetap berlaku sementara yang 

dibatalkan adalah PP atau perpres bersangkutan, yakni dalam hal PP atau perpres 

itu mengatur masalah yang oleh undang-undang telah diserahkan  sebagai urusan 

daerah, seperti otonomi atau tugas pembantuan. Ini bisa dipahami dengan alasan 

bahwa peraturan pemerintah atau peraturan presiden itu mengandung ultra vires 

(mengatur hal yang di luar kewenangannya). 

Selanjutnya Bagir Manan seperti dikutif oleh Abdul Gani Isa, mengatakan: 

“mengingat bahwa qanun dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri 

(otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam 

pengujiannya terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi tidak boleh 

semata-mata berdasarkan “pertingkatan”, melainkan  juga  pada  “lingkungan  

wewenangnya”.  Qanun   yang  bertentangan  dengan peraturan perundang-

undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD), belum tentu salah, kalau ternyata 

peraturan perundang-undangan tingkat tinggi melanggar hak dan kewajiban 

daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah.
31

 

Demikian juga pendapat Jimly Asshiddiqie,
32

 menyatakan: Kedudukan 

perda (dalam hal ini qanun) berdasarkan lembaga pembuatnya dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan setara dengan undang-undang, karena perda 

merupakan produk hukum lembaga legislatif dan eksekutif. Namun dari segi 

isinya, memang  seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam 

ruang lingkup daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 
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peraturan yang lebih tinggi. Tetapi sebagai konsekuensi dari penegasan prinsip-

prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam naskah perubahan 

pertama UUD 1945, maka produk legislatif daerah ini dapat saja bertentangan 

dengan produk eksekutif di tingkat pusat. Maka pengadilan haruslah mencermati   

dan   memutuskan   bahwa   qanun   itulah   yang   berlaku   sepanjang     untuk 

daerahnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak menguji 

untuk membatalkan Qanun Aceh yang disetarakan dengan hukum nasional di 

wilayah otonomi keistimewaan Aceh dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, 

Qanun aceh yang bersifat umum dapat diuji dan dilakukan pembatalannya oleh 

Presiden atas hasil evaluasi dan klarifikasi dari Kemendagri sebagaimana diatur 

dalam Permendagri Nomor 53 tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Peraturan 

daerah. Kedua, Qanun Aceh yang bersifat khusus hanya dapat dilakukan 

pembatalannya melalui judicial review oleh mahkamah Agung sebagaimana 

diatur dalam Pasal 235 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 bahwa Qanun yang 

mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji 

materi oleh Mahkamah Agung. Hal ini berlaku pula untuk Qanun Jinayah sebagai 

salah satu qanun pelaksanaan pidana syari’at Islam di Aceh maka pembatalan 

terhadap Qanun Jinayah hanya dapat dilakukan melalui judicial review ke 

Mahkamah Agung.  

 


