
Lampiran I 

BORANG TEMUBUAL 

Implementasi Hukuman Sebat di Bandar Bireuen, Nanggroe Aceh 

Darussalam, Indonesia 

Hasir Budiman Ritonga (IGA 080005) 

Soalan temubual ini dijalankan untuk memperoleh maklumat yang tepat 

daripada informan mengenai pelaksanaan hukuman sebat di Bandar Bireuen 

1. Nama   : …………………………………………………….. 

2. Alamat   : ……………………………………………………. 

3. Umur   : ……………………………………………………. 

4. Jabatan/Pekerjaan  : ……………………………………………………. 

5. Tarikh   : ………………. Masa ………… tempat ……......... 

 

 

A. Soalan Temubual ini diajukan kepada informan dari Institusi Penguatkuasa 

Kanun Jenayah di bandar Bireuen 

 

1. Apa peruntukan undang-undang dalam pelaksanaan hukuman sebat di bandar 

Bireuen? 

2. Institusi apa sahaja yang terlibat secara langsung dalam penguatkuasaan kanun 

jenayah Islam di bandar Bireuen ? 

3. Sejauh mana perkembangan pelaksanaan hukuman sebat di bandar Bireuen? 



4. Bagaimana respon masyarat terhadap pelaksanaan hukuman sebat di bandar 

Bireuen? 

5. Bagaimana keberkesanan pelaksanaan hukuman sebat pada tahun 2005 terhadap 

sosio-agama masyarakat bandar Bireuen? 

6. Bagaimana keadaan fasiliti dan kemudahan di dalam pejabat Penguat kuasa kanun 

jenayah di bandar Bireuen? 

7. Bagaimana kaedah pelaksanaan hukuman sebat di bandar Bireuen ini? 

8. Apakah punca daripada tidak dilaksanakannya hukuman sebat di bandar Bireuen 

pada masa ini? 

9. Adakah masalah dan cabaran yang menjadi penghalang kepada pelaksanaan 

hukuman sebat di bandar Bireuen hingga ke hari ini? Jika ada, apakah masalah 

dan cabaran tersebut?  

10. Adakah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan institusi-institusi Penguat 

kuasa kanun jenayah dalam pelaksaan hukuman sebat di bandar Bireuen? 

11. Bagaimana penilaian anda terhadap sokongan Pemerintah Daerah terhadap 

pelaksanaan hukuman sebat di bandar Bireuen? 

12. Apa harapan anda sama ada terhadap Kerajaan Nanggroe Aceh Darussalam 

mahupun Kerajaan Bireuen terhadap pelaksanaan hukuman sebat di bandar 

Bireuen? 

 

B. Soalan Temubual ini Diajukan Kepada Masyarat Awam di Bandar Bireuen 

 

1. Bagaimana penilaian anda terhadap pelaksanaan hukuman sebat di bandar 

Bireuen? 



2. Bagaimana penilaian anda terhadap peranan Penguat kuasa kanun jenayah dalam 

melaksanakan tugasnya? 

3. Bagaimana penilaian anda mengenai sokongan Pemerintah Daerah (Bupati) 

terhadap pelaksanaan hukuman sebat di bandar Bireuen? 

4. Bagaimana respon masyarakat awam terhadap pelaksanaan hukuman sebat di 

bandar Bireuen? 

5. Apakah anda bersetuju hukuman sebat di bandar Bireuen dilaksanakan? Kalao 

anda bersetuju, apa alasan anda? 

6. Adakah pelaksanaan hukuman sebat di bandar Bireuen berjalan dengan baik? 

7. Adakah pelaksanaan hukuman sebat di Bandar Bireuen pada masa ini menciri 

khaskan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat? 

8. Apa harapan dan candangan anda kepada pihak Penguat kuasa kanun dan 

Pemerintah mengenai pelaksaaan hukuman sebat di bandar Bireuen? 

 

C. Soalan Temubual ini Diajukan  Kepada Pelanggar Kanun Jenayah Islam di 

Bandar Bireuen 

 

1. Pernahkah anda dikenakan hukuman sebat? 

2. Apa bentuk kesalahan yang anda lakukan sehingg anda dihukum sebat? 

3. Berapa kali anda melakukan pelanggaran terhadap kanun jenayah Islam di bandar 

Bireuen? 

4. Berapa bilangan sebatan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah kerana 

kesalahan yang anda perbuat? 



5. Adakah hukuman sebat yang dikenakan kepada anda membawa kesan positif 

terhadap perilaku dan kesedaran agama anda? 

6. Bagaimana penilaian anda terhadap pelaksanaan hukuman sebat di bandar Bireuen 

pada masa ini? 

7. Apakah pelaksanaan hukuman sebat di bandar Bireuen menciri khaskan rasa 

keadilan dalam masyarakat? Jika tidak apa harapan anda? 

8. Adakah pelaksanaan hukuman sebat di bandar Bireuen membawa kesan kepada 

keagamaan dan keamanan masyarakat? 

9. Apa harapan anda terhadap pihak Penguat kuasa kanun jenayah dan kerajaan 

Bireuen untuk mempertingkatkan pelaksanaan hukuman sebat di bandar Bireuen? 

 

 


