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Aqidah: 

(QS 5 AI Maaidah: 3) 

Pads llari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Kucdcupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai 
Islam itu jadi agama bagimu. 

This day have I perfected your religion for you, completed My 
Favour upon you, and have chosen for you Islam as your 
religion. 
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Abstrak 

Islam dengan segala aspeknya, termasuk hukumnya diakui oleh Allah 

SWT sebagai agama yang sempurna yang diridhai oleb-Nya serta diyakini 

kebenarannya oleh kawn Muslim yang beriman, yang telah pernah dilaksanakan 

dengan baik dalam praktik ketatanegaraan di dalam Negara Madinah (622-661 

M), yang telah menegakkan suatu negara hukum berdasarkan A1 Quran, hadis dan 

ijtihad, yang melindungi hak dan kewajiban asasi manusia. 

Mazhab Barat yang selalu beranggapan bahwa hukum tentang hak dan 

kewajiban asasi manusia adalah hasil pemikiran mereka karena masyarakat Islam 

itu, kata mereka, adalah masyarakat barbar. 

Berhubung dengan ha1 itu, merljadi pennasalahan adalah apakah hukurn 

tentang hi dan kewajiban asasi manusia itu adalah hukum Islam atau hfikum 

Barat. yang kalau h d m  Islam adalah h u b  yang ditetapkan oleh Allah SWT 

dan rasul-Nya, sedangkan kalau h u h  Barat, menurut mereka, berarti hukum 

yang berdasarkan hasil pemikiran manusia. 

Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan 

utarnanya dan pendekatan politis, historis, dan komparatif sebagai pendekatan 

tambahan, ternyata hukum Islam lebih dahulu dan sempuma menegakkan hak dan 

kewajiban asasi manusia daripada Dunia Barat. 

Kesimpulannya, hukum tentang hak dan kewajiban asasi manusia adalah 

liukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya. 

... 
Vlll  



ABSTRACT 

Islam with the various aspects that it covers, including its Law is 

acknowledged by Allah SWT as the most perfect oj'all religions, which is blessed 

and believed to be undoubtfully true to faithful M~lslims. This religion has been 

implemented to practice in the fields of constitution in the Medina State (622-661, 

h4). enforcing a state of law with the a1 Qunm, hadis, and ijtihad as its 

fbundation, resulting in the protection of rights and obligations of the people. 

Western Schools of thought always seem to assume that law concerning 

rights and obligations are products of their own ~houghts because they regard 

Islamic societies' as barbaric or an uncivilized. 

Based on the above explanations, the underlying issue could be identified 

as whether laws about rights and obligations are products of lslamic Law or of 

Western Law? Each Law of course has its own spzcifications as Islamic Law is 

basr:d on the divine Laws originating from Allah SWT and the prophet 

Muhammad SAW. Western Law in the contrary, are derived from the 

manifestations of hum m thought. 

By approaching this issue through a judicial-normative approach as its 

main approach and political, historical, and compar;ltive as additional approaches, 

Islam proves to be the earlier and perfect pioneer i n  upholding human rights and 

obligations rather than the west. 

In conclusion, Laws concerning human rights and obligations are within 

the scope of lslamic Law originating from AJah SWT and the prophet 

Muhammad SAW. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Allah S WT berfinnan: 

"Manusia itu adalah umat yang satu".' 

"Wahai manusia, sesungguhnya K m i  menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersukx-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, 
Maha ~ e n ~ e n a l " . ~  

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rallmat 
bagi semesta a~am" .~  

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu s1.u-i teladan yang baik 
bagimu".4 

Mencennati inakria ayat-ayat di atas. seiian~s!iya ~ne~nbeiikan kesan balnva 

asas-asas kemerdekaan, persainaan dan persaudarasn ~nanusia telah tercantunl 

dalan A1 Q~lran yang ~nulai pellanu ditun~nkari di %lt.C;al~ pada 0 Agust 11s 6 10 M. 



yang secara berangsur-angsur selama 22 tahun, dua bulan, 22 hari? hingga pada 

saat turunnya ayat terakhir ajaran Islam sudah sempurna. 

Penelitan yang dilakukan oleh beberapa penulis mendukung tesis di atas: 

akan tetapi peneliti yang berpendapat lain yang menganggap Islam tidak akan bisa 

melahirkan masyarakat rasional yang modem, dan bahwa kemerdekaan politik 

tidak memiliki akar hukum di dunia Islam, yang menganggap Islam identik 

dengan fundamentalisme, keterbelakangan bahkan terorisme juga banyak 

jurnlahnya. 

Terlalu panjang untuk mengungkapkan satu persatu pencitraan jelek atas 

Islam. 

Cukup yang belakangan marak dan menuai protes dari komunitas Muslim 

adalah kuliah yang diucapkan oleh Paus Benediktus XVI pada Selasa, 12 

September 2006, bertempat di University of Regensburg, Jerman. 

Di depan civitas academica uuiversitas tersebut Paus dengan mengutip 

Kaisar Byzantium, Manuel I1 Paleologos, mengatakan, "Tunjukkan pad& apa 

yang baru dari Muhammad, dan yang kau temukan hanyalah ha1 yang berbau iblis 

dan tak manusiawi, seperti perintahnya untuk menyebarkan agama dengan 

pedang". 

5 Lihat A1 Quran dan Terjemahnqwl Departernen Agama RI, Jakarta, 1986, halaman 17. 
Antara lain Jean Claude Vatin, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Harus Nasution dan 

Bachtiar Effendi (Penyunting), Hak Asasi Manusia dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995; 
Robert Nabi Bellah, Tokugawa Religion (New York 1962) yang dikutip oleh Nurcholish Majid, 
Tradisi Islam, Paramadina, Jakarta, 1997, dan lain-lain 

7 5  J Rousseau. John Stuart Mill, dan Ernest Renan, menurut Jean Claude Vatin, dalam 



Karena menuai protes keras dari berbagai belahan Dunia Islam, barulah 

pada Ahad, 17 September 2006, Paus menyatakan penyesalan yang diucapkannya 

di Istana Musim Panasnya (Caste1 Gandolfo). 

Dari dua versi yang berbeda tersebut agaknya dalam kepustakaan yang 

ditulis oleh para penulis yang menganut Mazhab Barat, kecenderungannya terlihat 

berpendapat bahwa hak asasi manusia itu adalah hasil pernikiran Mazhab Barat, 

dan karena itu berasal dari Dunia Barat, dan bukan dari ajaran Islam. 

Hal itu dapat diamati dari uraian mereka yang menganggap bahwa 

tonggak-tonggak pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia pertama dirnulai 

dari Magna Charta (Piagam Agung, 1215), yaitu dokumen yang mencatat 

beberapa hak yang diberikan oleh Raja John Lackland dari Inggris kepada 

bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi 

kekuasaan raja tersebut. Kemudian yang k2dua adalah Habeas Corpus Act 

1679; lalu ketigc, Rill of Rights (Rancangan Undang-Undaog Hak, 1689) yang 

kemudian merupakan suatu undang-undang yang diterirna oleh Parlemen Inggris, 

setelah dalam tahun 1688 melakukan Revolusi Gemilang atau Revolusi Tak 

Berdarah (The Glorious Revolution) dan berhasil melakukan perlawanan terhadap 

Raja James I I . ~  Menyusul lagi yang keempat, Deklarasi Kemerdekaan Amerika, 

- - - - 

Menurut Miriam Budiardjo. Dosnr-Dosor Iimu Poiitik, Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 2000, halaman 97: Habeas Corpus Acr. adalah pemberian perlindungan terhadap 
penangkapan sewenang-wenang dan peradilan yang cepat, atau menurut Kamus Inggris Indonesia 
oleh John M .  Echols clan Hasan Shadily. PT. Grarnedia Jakarta, 1995, halarnan 285 yaitu hak 
untuk diperiksa di muka hakim, artinya diadili secara jujur. adil, dan fair. 

Mirian Budiardjo, op. cit, halaman 120-11 1 .  Lihat juga Marcel A. Boisard, Humanisme 
Dolam Islam, tejemahan H . M .  Rasjidi, Bulan Bintang. Jakarta, 1980, halaman 17; Baharuddin 
Lopa, A1 Quran h Hak-Hak Asasi Manusia, Dana Bhaliii Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, halaman 
2-41 Murad W. Hafmann, Islam: The Al~ernative. Amana Publications, Beltsville, 1999, 
terjemahan Rahmani AsMi dengan judul Menengok Kembali Islom Kira, Pustaka Hidayah, . . 
Bandung, 2UU2, haiaman iwj: Scon vaviason. i i v  

3 



4 Juli 1776 (Declaration of Independence) dibarengi dengan Deklarasi Hak-Hak 

Virginia, 1776 (Virginia Declaration of ~ i ~ h t s ) . ' '  Seterusnya, yang kelima, 

Pemyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (Declaration des Droits de 

1 'Homme et du Citoyen) 1789 suatu naskah yang dicetuskan pada awal Revolusi 

Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan raja dengan 

kekuasaan yang absolut." Pada tahun yang sama dengan Revolusi Perancis, maka 

yang keenam, Bill of Rights (Rancangan Undang-Undang Hak) yang disusun 

oleh Amerika Serikat pada tahun 1789, kemudian naskah tersebut dimasukkan 

atau ditambahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat 

pada tahun 1791,'~ sebagai Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. 

Setelah Perang Dunia 11 berakhir m k a  pada tanggal 10 Desember 1948 

Majelis Umum (General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa 

memproklamasikan Pemyataan Hak-hak Asasi Manusia Sedunia (The Universal 

Declar~tion of Human Rights). 

Perbedaan, kalaulah tidak dapat dikatakan pertentangan pendapat itulah 

dengan maksud mengungkapkan kebenaran, menjadi latar belakang penelitian 

dalam disertasi ini. 

- - 

Buckingham, 1993 terjemahan A. Hadyana Pudjaatmaka dengan judul Hak Asasi Manusia, 
Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1994, halaman 2; Jawahir Thontowi, Hukum Internasional di 
Indonesia, Madyan Press, Yogyakarta, 2002, halaman 2 menganggap Bill ofRights (1689) sebagai 
awal hak asasi manusia di 1nggris;Hany P. Haryono, Declarasi Universal Hak Asasi Mnusia dun 
Konvensi-konvensi Inrernasional, dalam Kumpulan Makalah Yang Berkaitan Dengan Hak Asmi 
Mnnusia. Mahliamah Agung, Jakarta, 2000, halaman 190; Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 
Hukum Tata Negnra Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia dan CVI Sinar Baldit', Jakarta, 1988, halaman 307 dan lain-lain. 

10 Lihat Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights, Westview Press, Colorado, 
USA, 1999, halaman 39. 

' Miriam Budiardjo, op. cit, halaman 12 1. 
l2 Ibid, Lihat juga Ann Elizabeth Mayer, 1oc.cit; Bagir Manan, Teori dan Polirik 

KOnsIIIusl, 1 
A 



B. Rumusan Masalah 

Berhubung adanya dua versi pendapat yang berbeda secara integral seperti 

yang dikutip di muka, ditambah lagi hal mendasar yang tak sama antara ajaran 

Islam dan pernikiran Mazhab Barat yakni bahwa dalam pandangan Islam, Tuhan 

Allah SWT berada pada posisi sentral (theocentric)13 dalam segala urusan, 

menjadi surnber dari semua sumber, sedangkan Mazhab Barat yang pemikirannya 

selalu menempatkan manusia pada posisi sentral (anthr~~ocentric), '~ bahkan 

kadang lebih sempit l a g  yakni dengan menempatkan bangsa Barat dalam posisi 

sentral (ethnocentric)," merupakan ha1 yang hams mendapat perhatian dan 

koreksi. 

Untuk mengungkap hak dan kewajiban asasi dalam Negara Madinah, 

masalah-masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Dari manakah sumber-sumber h&m tentang hak dan kewajiban asasi 

manusia dalam Negara Madinah? 

2. Substansi apa saja yang diatur di dalamnya? 

3. Terpadu, searah dan sempurnakah peraturan dan pelaksanaan hak dan 

kewajiban asasi manusia tersebut? 

l3 Lihat M. Tahir A 7 h ~ .  h'egara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, haiaman 23. 
Lihat juga Boisard, Humanrsme dolam Islam, terjernahan H. M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, 
1980, halaman 163. 

l4 Lihat Ali Syariati. H~manjsme: Antarn Islam dan Mozhnb Barat, terjemahan Affif 
Muhammad, Pustaka ~ i d a ~ a h  Bandung. 19%. haiarnan 45 

I /; 
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C. Pemba tasan Masalah 

Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Negara Madinah yang menjadi 

judul disertasi ini akan diberikan batasan dan pembatasan masalahnya. 

Hak dan kewajiban asasi manusia seperti kita ketahui diatur di dalam 

hukum. Hukum yang dimaksud ddam disertasi ini adalah hukum Islam yang 

bersumber dari Allah SWT sebagaimana yang tertera di dalam A1 Quran. 

Hak dan kewajiban asasi manusia yang dimaksud dalam disertasi ini 

adalah hak-hak asasi yang ditetapkan oleh Allah SWT,'~ dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW serta Al Khulafa' a r  Rasyidun, hak-hak yang dikaruniakan 

kepada manusia secara universal, bukan hak asasi manusia yang dianugerahkan 

oleh seorang raja atau penguasa, bl-lkan pula hak asasi yang berdasarkan 

pemikiran manusia yang kemungkinan bisa bersifat parsial dan subyektif. 

Hak dan kewajiban asasi manusia" dalam Negara Madinah merupakan 

hukum syariat utuk dilaksanakan sebagai amal ibadah.I8 

Hak d m  kewajiban asasi yang dunaksud antara lain, adalah hak hidup, hak 

kemerdekaan atau kebebasan, yang meliputi: kebebasan beragama, kebebasan 

berbicara dan mengelwkan pendapat, kebebasan dari kerniskinan, kebebasan dari 

l6  Menurut Maududi, dalam Hak Asasi Manusia dalam Islam, te jemahan Bambang Iriana 
Djajaatmadja, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, halaman 10, Yika kita berbicara tentang hak-hak asasi 
manusia dalam Islam maka yang kita maksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan". 

" Dalam ketentuan Al Quran tidak dipergunakan kata hak asasi atau hak-hak dasar, yang 
dipakai adalah hak-hak rnanusia seperti tersebut antara lain dalam Quran surah 11 Huud: 85 yang 
melarang merugkan hak-hak orang lain, apalagi, tentunyq haLhak asasi manusia. 

Lihat Baharuddin Lopa, A1 Quran B Hak-Hak Asasi Manusia, Dana Bhahji Prima 
Yasa, Yogyahu@ 1996, halaman 31. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Islam dan Kehulatan 
Rakyat. Gema Insani Press, Jakarta, 1995, halaman 18, dalam filsafat hukum Islam, hulium ada 
sebelum tenvujudnya negara Artinya negara itu dibentuk dan dijalanlian atas dasar hukurn yang 



ketakutan, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan memilih pekerjaan, 

dan kebebasan memilih tempat tinggal. 

Kemudian tentang persamaan hak yang di antaranya meliputi: kesetaraan 

pria dan wanita, hak atas suaka politik, hak kepemilikan, hak dan kewajiban 

membela negara, hak memperoleh pendidikan, hak atas lingkungan hidup yang 

sehat dan baik, hak atas kesejahteraan dan hak atas perlindungan kebebasan 

pribadi. 

Mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena uaian 

pokok disertasi ini kebanyakan mengenai lingkungan hidup sosial budaya, maka 

tibk berat yang akan dibahas adalah lingkungan hidup fisik yang aturan dasarnya 

secara normatif disebutkan dalarn A1 Quran dan hi~dis. '~ 

Dalam pada itu, hukum tata lingkungan yang bidang garapannya meliputi 

tata ruang, tata gma tanah. tata cara peran seita masyarakat, tata cara peningkatan 

upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan 

pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata 

cara ganti kerugian dan pernulihan lingkungan serta penataan keterpaduan 

pengelolaan lingkungan hidup serta hal-hal khusus yang lebih terperinci ditangani 

oleh aspek-aspek lainnya dari Hukum Lingkungan misalnya seperti Hukum 

Kesehatan Lingkungan, Hukum Perlindungan Lingkungan, Hukum Pencemaran 

Lingkungan, Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional dan Hukum 

~ - -- 

l9  Menurut Koesnadi Hardjasoemantri dalam buh-nya Hukum Tala Lingkungnn, Gajah 
Mada University Press, Yoeakarta 1999. halaman 42, hukum tata lingkungan mengatur penataan 

- linakungan guna mencapai keselarasan hubungan antara rnanusia dan lingkungan hidup, baik 
linah-ngan hidup fisik maupun hngirungan 



Sengketa ~ i n g k u n ~ a n ~ '  yang merupakan Hukum Tata Lingkungan yang maju dan 

modern, tidaklah termasuk yang dibahas secara detil dalam disertasi ini. 

Pembahasan hanya rhengenai pemnan manusia sebagai khalifah di muka bumi2' 

yang diberi amanah untuk memakmurkan karena manusia diciptakan dari 

bumi atau tanah, di tanah manusia hidup, mati dan dibanglutkan?' serta air yang 

segala sesuatu mahluk hidup diciptakan pula dari padanya.24 Semua ciptaan Allah 

S WT ada m a n f a a t ~ ~ ~ a ? ~  yang diperuntukkan seluruhnya buat m a n ~ s i a , ~ ~  sehmgga 

manusia dilarang untuk merusak di muka bumi karena selain untuk kepentingan 

mereka Allah SWT juga tidak menyukai keru~akan.~' Jadi hanya pokok-pokoknya 

saja yang menunjuk kepedulian Islam atas lingkungan hidup yang 

pengembangannya lebih lanjut sesuai dengan tingkat kemajuan yang dicapai oleh 

manusia. 

Pelaksanaan beberapa dari hak-hak dan kewajiban asasi manusia yang 

ditulis dalam disetasi ini akan dilihat dalam praktik pemerintahan, 

permusyawaratan dan peradilan. 

Mengenai Negara Madinah yang penulis maksudkan adalah negara yang 

didirikan oleh RasuIullah Muhammad SAW, beserta Muhajirin d m  Ansar serta 

sekutu-sekutu mereka, setelah terlebih dahulu ada Perjanjjan AI Aqabah Pertama 

20 Koesnadi Hadjasoemantri, ibid, halaman 42 
2' QS 2 A1 Baqarah: 30: QS 27 AnNaml: 62. 
22 QS 1 1  Huud: 61. 
23 QS 7 Al A'raaf: 25. 
2J QS 21 Al Anbiyaah: 30. 
25 QS 3 Ali Imran: 19. 
26 QS 45 Al Jaatsiyah: 13. 

"Ii . ,  7: . . 
Q " 



(620), Perjanjian A1 Aqabah Kedua (621);' disusul dengan pembuatan Piagam 

Madinah pada masa awal hijrah, sekitar tahun 622, dan negara tersebut 

dilanjutkan hingga masa A1 Khulafa' ar Rasyidun, yakni sampai tahun 661 

~aseh i? '  masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian in. bertujuan mengungkapkan dengan terang aturan dan praktik 

penegakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam Negara Madinah sehingga 

dengan demikian bisa terbukti kebenaran dari dua statemen, yaitu dari Allah SWT 

bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna ataukah statemen yang mengatakan 

bahwa Islam tidak akan melahirkan suatu masyarakat yang rasional dan modem, 

atau masyarakat yang menj-mjung tinggi hak dm kewajiban asasi manusia. 

Kebenaran salah satu dari kedua versi pendapat itu akan merupakan bukti 

kebohongan pendapat lainnya, sehingga diharzipkan pendapat-pendapat yang 

banyak dijejakan kepada umat manusia, terutarna terhadap m a t  Islam, dapat 

diseleksi secara teliti, mengujinya dengan firman Allah SWT dan sunah 

Rasulullah SAW agar tidak menyesatkan.30 

" ~ e n u r u t  Muhammad Tahir A z h ~ ,  op. cit, halaman 11, Pejanjian A1 Aqabah I dan I1 
adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan delegasi penduduk Madinah yang telah 
memilih Nabi sebagai pemimpin politik maupun sebagai pernimpin keagamaan. 

29~bid .  
-- 

'O Lihat Muhammad Faiz Almath, IIOO Hadia Terpilih, Gerna Insani Press, Jakarta, 
1991, halaman I Y .  

n 



E. Tinjauan Teori 

Sebagaimana yang telah diterangkan di muka, Islam menempatkan Allah 

SWT dalam posisi sentral. Allah SWT menjadi sumber dari segala sumber, 

termasuk sumber hukurn yang mengatur tentang hak dan kewajiban asasi manusia. 

Sumber hukum dari Allah SWT itu dapat dibaca dalam A1 ~ u r a n . ~ '  

Di dalam A1 Qiran itu ditenhikan antara lain bahwa Allah SWT-la11 yang 

berhak menetapkan hukurn. 

Ke~nudian dalan A1 Quran juga diberikan selnacaln pelin~pahan 

wewenang (delegation o f  authority) kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk 

inenetapkan hukum sesuai dengan firman-Nya: 

"Apa yang dibenkan Rasul kepadamu maka tenmalah dia. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah".32 

A1 Quran dan sunah Rasulullah SAW itu di da!am ajaran islam disebut 

syariah yang bersifat kekal dan universal ber1d-m pada sztiap waktu dan semua 

tempat kapan pun dan dimana pun. 

Syariah menurut Majid ~hadduri~%dalah semacam Islan~ic corplr.rjuris. 

Di dalam A1 Quran juga Allah SWT berfinnan: 

5 1 Al Quran menurut Abdoerraoef, dalam A1 Qrdron d m  I~ I I : IJ  flr~lilrm. Bulan Bintang. 
Jakarta, 1970, halaman 39. adalah Ursprurigsnortt~, Grrmdnor~t~ yang n~rnjadi dasar LaSsahm d m  
seluruh hukum Islam. 

" QS 59 A1  has?^: 7. 
" Lihat Majid Khadduri, The Islflmic C'onccption q/ Jusriid. 1 Iir John Hopklns Lin~\rrslty 

Press, Baltimore and London, 1984, halaman 136. 
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"Hai orang-orang yang berirnan, taatilah Allah dail taatilah Rasill-Nya, dan 
ulil ~ r n r i ~ ~  di antara k a i n i ~ . ~ ~  

Berdasarkan ayat di atas, terlihat d e n g ~  jelas bahwa r~mat Islam yang 

beriman diperiiitallkan ole11 Allali SWT unhk taat kepada Allali, taat kepada rasul 

dan tilil arnri, yaitu antara lain kepala pemerintahan yang taat kepada Allah dan 

Rasulullali SAW seperti keelripat khalifali awal setelah lneninggal~ya Rasulullali 

Muhammad SAW yang lazi~ii disebut A/ A'llrrlu/u ' ur I ? ~ J . Y ~ V ~ L ~ I I ~ I .  

Al ~ u r a n . ' ~  sunah Rasulullali SAW yang disebi~t syariali. berbagai 

konvensi ketatanegaraai yailg dilakxkaii ole11 keeinpat Al Kclzilafb ' ar f?a.c.yidtin, 

serta ketentuan para ahli huktun *qcha) ternama dalam kepustakaan Islmi~ 

disebut sebagai surnber liukuni kcnstihisi IsIam. 

Konstitusi Islam atau ~onstitusi Negva Madinah seperti tersebut di atas 

dalam disertasi ini &an dijadikau sebagai grmd theory. 

Dalam suatu konstitusi, pada urnumnyz Seiisi tiga ha1 pokok, yaitu: 

Pertama, jarninan hak asasi rnanusia da.n warga negara. 

. Kedua, susunan ketatanegeram suatu negara yang bersifat fundamental, clan 

34 Ulil arnri berasal dari bahasa Arab uli a1 nmr. Uli artinya pemegang, yang berhak. A! 
amr berarti perintah, urusan, perkara, sesuatu, keputusan. Jadi "yang mempunyai urusan" 
kemudian menjadi "pimpinan dalam suatu negara". Ulama tafsir dan filih politik m e m b e r i h  
uraian bah\\ra yang dimaksud ulil amri yakni ( I )  raja dan kepala pe~r~erintahan yang taat kepada 
Allah SWT dan Rasulullah SAW; (2) para raja dan ulama; (3) amir dl zaman Rasulullah SAW, 
atau setelah itu kadi (hakimj, komand& militer dan merelca yang mernerintah anggots masyarakat 
untuk taat atas dasar kebenaran; dan (4) Para mujtahid yang dikenal dengan sebutan nhl a1 hall wn 
a/ aqd, yang memililri otoritas d a l m  menetapkan hukuman (Lihat Ensiklopedi i f l h ~ m  Isinm. PT. 
Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, jilid 6, halaman 1842). 

35 QS 4 An Nisaa: 59. Menurut Jawahir T h a i t o ~ l  dalam Pesarl Per~'citzaian Islnm, 
Madyan Press, Yogyakarta, 2001, halaman 225, ayat tersebut mencrangkan secara herarkis 
kewenan an membuat peratufan h u h m  dalam Islam. ' Menurut AM Elizabeth Meyer dalam bukunya yang bejudul. -7slom and Hwnnn 
Rights", West\.ie\\: Colorado, 1999, halaman 36, hingga tahun 1992, Arab Saudi 

-. 

aaaan AJ Q 

Program Magster (S-2) Ilrnu Hukurn Uil Yogyakarta 22 Oktober 2000. 
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Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat 

fundatne11tal,3~ atau minimal sekali adanya rule of law.38 

Sebagai isi minimum dari suatu konstitusi, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh K C Wheare di atas, A V Dicey, seorang mahaguru hukum 

Inggeris yang terkenal menyebutkan tiga unsur utama dari pemerintahan yang 

kekuasaaunya diatur berdasarkan rule of law, yakni: 

Pertama, the absolute supremacy or predominance of law, artinya 

kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum atau kedaulatan huku~n.~' 

Kedua, equality before the law, ialah persamaan kedudukan di muka 

hukum4 bagi semua subyek hukum, baik sebagai pribadi maupun dalam 

kualiflkasi sebagai subyek hukum yang mewakili negara atau pemerintah. 

Ketiga, constiktion based on individual lights, maksudnya bahwa 

konstitusi didasarkan pada hak-hak individy sehingga hak asasi manusia yang 

tertera di dalam konstitusi itu adalah sebagai penegasan bahwa hak a a s i  manusia 

dilindungi oleh undang-undang, bahkan unhang-undang tertinggi (konstitusi), 

37 Lihai Sri Soemantri Martosoewignyo, Persepsi Terhadap Prosedur dun Sistem 
Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Alumni, Bandung, 
1987, halaman 5 1. 

38 KC. Wheare, Modern Constitutions. Oxford University Press, London, 1966, halaman 
33-34. 

39 Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi yang dapat bersifat eksternal 
dalam hubungan antara satu negara dengan negara lain dan &pat pula bersifat internal dalam 
negara (yang diwakili aparatnya) dengan rakyat. Jadi kedaulatan hukum artinya kekuasaan 
tertinggi adalah hukum (Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat &lam Konstitusi &n 
Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, halaman 22). Di 
kalangan sajana hukurn Belanda teori kedaulatan hukum baru diperkenalkan oleh Karabbe clan 
dipopulerkan oleh muridnya yang bemama Kranenburg pada akhir abad ke-19 (Lihat Gouw Giok 
Siong, Pengertian Tentang Negara H u h ,  Keng Po, Jakarta, 1955, halaman 20). 

40 Dalam alinea kedua, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat rnengakui bahwa semua 
manusia dciptakan sama dan dianugerahi oleh Khaliq-nya beberapa hak yang tidak dapat 
diasingkan dari padanya 
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sebagaimana juga yang ditetapkan dan ditegakkan dalam putusan-putusan 

pengadilan. 

Sedikit berbeda dengan Rule of Law, di negara-negara Eropa Kontinen, 

negara hukum dikenal dengan istilah Rechtsstaat yang menurut Friedrich Julius 

Stahl ciri-cirinya adalah:4' 

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia. 

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan. 

3. Asas legalitas artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan p e r a m  

perundang-undangan. 

4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri. 

The rule of law sebagai isi m g a t  minim dari suatu konstitusi dan 

Rechtsstaat yang keduanya menetapkan perlindungan hak asasi manusia sebagai 

salah satu clrmya, akan dijadikan middle range theoty dalam disertasi ini. 

IIak dan kewajiban asasi manusia yang merupakan suatu bagian dari isi 

suatu konstitusi seperti disebut di atas serta asas-asas hukum Islam yang juga 

merupakan bagian integral dari hak dan kewajiban asasi .manusia, dalam disertasi 

ini akan dijadikan applied theory. 

Teori tentang terbentuknya masyarakat politik atau negara sebagai suatu 

keharusan untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan keamanan bersarna akan 

didasarkan pada teori Ibnu Khaldun (1332-1406) yang dibentangkan dalam 

~p p~ - 

4 1 Hasan Zaini. Penganfar Hlikum Tafa Negara Indonesia. Alumni, Bandung, 1971, 
halaman 154-155, dikutip dari Dahlan Thaib. Kedaularan Rakyar. Negara Hukum dun Konstlrusi, 
Libeq, Yogyakarta, 1999. halaman 23. Lihat juga Umar Senoadji, "Prasaran" dalam Seminar 
Ketatanegaraan UUD 19-15: Serding Masa, Jakarta, 1966, halaman 24, dikutip dari Moh. Mahfud 
MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demobasi. Gama Media Yogyakarta, 1999, halaman 23, juga Moh. 
Mahfud MDI Demokrasi don Konsrirtlsi di lndonesia. ~ ~ Y k i n e k a  Cipta, Jakarta, 2000, halaman 
77-7R 



bukunya yang berjudul Muqaddimah. Teori tersebut akan ditulis bersama dengan 

teori Aristoteles (384-322 SM); Ibnu Taimiyah (1263-1328 M); Hugo de Groot 

alias Grotius ( 1583-1645 M); Thomas Habbes (1588-1679 M) dan Jean Jacques 

Rousseau (1 712-1778). 

Unsur-unsur negara4* menurut Ibnu Khaldun yang terdiri dari (1) ada 

rakyat atau masyarakatnya yang bersatu, (2) ada pemerintah yang berkuasa 

(mulk), dan (3) ada wilayah tempat tinggal (untuk membangun kernajuan dan 

peradaban, umran, madaniah hadarah), akan dihubungkan dengan teori 

oppenheim-~auterpacht~~ dan Konfensi Pan Arnerika yang berlangsung di 

Montevideo, Uruguay, 1933 yang lazim dikenal dengan nama Konvensi Mengenai 

Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara (Convention on Rights and Duties of 

Pembahasan tentang teori terbentuknya negara dan unsur-unsur negara ini 

terasa pentingnya sebab disertasi ini menyangkut masalah hak dan kewajiban 

asasi rnanusia dalam Negara Madinah. Selain itu ada yang berpendapat4' bahwa 

Nabi Muhammad SAW tidizk membentuk atau mendirikan negara. 

Selanjutnya negara yang diwakili oleh pemerintah sebagai pernegang 

kekuasaan diharapkan menjadi pelindung dan penegak hak dan kewajiban asasi 

manusia. 

" Yang dimahud dengan unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan 
negara itu ada (Lihat Moh. Kusnvdi dan Bintan R. Saragh, Ilmu negara. Gaya Media Pratama 
Jakarta, 2000, halaman 105). 

43 Lihat M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Mandar MajhBandung , 1990, halaman 2. 
44 Lihat F. Isjwara, Penganrar Ilmu Polirik, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, halaman 

95 ~ 

4s Ali Abdur Raziq, Khilafah dun Pemerintahan Dalam Islam. terjemahan Afif 
Mohammad. Penerbit PUSTAKA, Bandung, 1985, halaman YY. 
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Pelurusan kebenaran atas anggapan bahwa imsur-unsur negara. adalah teori 

dari Oppenheim-Lauterpaclit atau Konferensi Pan .Amerika 1933, perlu dikaji 

ulang karena teori tersebut apakah merupakan teori Oppenlleim-Lauterpacht yang 

kemudian dibenarkan dalam Konfiensi Pan Amerika di Montevidio (1933) 

ataukah ia adalah teori Ibnu Khaldun, aka11 dikemukakan yada Bab I1  ketika 

membahas teori Ibnu Kl~aldun. 

Dalam pada itu, tata unltan pemndang-undangan menunlt llokum l ~ l a r n ~ ~  

sesuai teori Muaz bin Jabal yang dibenarkan oleh Nabi SAW dan diikuti oleh para 

Imam Mazhab Empat akan dicoba dikaitkan dengan teori pirarnida (siujiwiheorie) 

atau stufenbau des Recht yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (1 881 - 1  973) dalan 

bukunya General Theory af Lau and State. 

Akhirnya untuk semua teori yang dijadkan dasar pijakan, akan diuji 

dengan prinsip-prinsip .41 Quran, kwena jan,oankan teori-teori pendapat manusia, 

hadis Nabi Muhammad SAW,'" bdhkan Kitab Suci lain pun hams diuji clan 

sebagai batu ujiannya adalah A1 Quran. 

* H d u m  lslani dari Al Quran. hadis dan ijtihad dapat dibaca juga da1,a.m buku Ahmad 
Sjalaby Sejarah Pembinaan Hukun~ Is!arn. Djajamumi. Jdana 1061. halaman 73. Lihzt juga 
Muhammad Muslehuddin. Filsafor H u h ~ n ~  Islorn don Pemikircln Oricntcitis. tejemahan Yudian 
Wahyudi Asmin, PT. Tiara Wacana. Yogyakarlrta. 1997. llalaman. 5.5. R. Abdul Djaniali dalam 
bdunya yang berjudul Huhut~ Iskclm. h4andar Maju. Bmdung. 1907. halaman 0 7 - 7 0  rnen!,ebut 
tata urutan ketiga atau ijtihad dengan rj,tin. !.aitu kebulatan pendapat (lonsensus) para ulana besar 
pada suatu masa ddam merumuslrai suatu !.ang baru sebagai hukum Islam. Begitu pula AMul 
Wahhab Khallaf dalam Poli~ik H~~kutn Islntn. tejemahan Zainuddin Adnan, Tiara Wacana 
Yogyakarta, 1994. halaman 2. 

" ~ e n w u t  Maulana Muhammad Ali. dalam Iskut~ologi (Din111 Islnm). PT. Ichtiar B m  
v v N a h ~  SAW bersabdz "Ban\'ak orang rneri\vayatkan .. . 
nad . .  - h'dis cocolr decgan Qur'm. maka 
t er i m ~  
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"Dan Kami telah turunkan kepadamu A1 Quran dengan membawa 
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang 
diturunkan, sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain 
ituu.48 

F. Orishalitas Penelitian 

Kalau kita memperhatikan karya-karya tulis tentang hak asasi manusia 

dalam Islam, terdapat beberapa buku yang beredar di Indonesia, baik itu tulisan 

penulis dari luar negeri atau dalam negeri. Ada yang merupakan buku yang ditulis 

lengkap oleh seorang penulis, dan ada pula yang merupakan tulisan dari beberapa 

penulis kemudian disunting oleh penyunting dan diterbitkan dalam satu buku. 

Selain itu, terdapat pula buku-buku yang ditulis dalam bahasa penulisnya dan ada 

juga ymg diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

Buku-buku tersebut antara lain: 

1. Al Quran & Hak-hak Asasi Manusia, oleh Baharuddin Lopa, Dana Bhak* 
Prima Yasa, Yogyakarta, 1996. 

2. Hak Asasi Manusia dalam Islam, oleh Abul A'la Maududi, Bumi Aksara, 
Jakarta, 2000. 

3. Humanisme dalam Islam, oleh Marcel A. Boisard, Bulan Bintang, Jakarta, 
1980. 

4. Hak Azasi Manusia &lam Islam, oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendy 
(Penyunting), Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995. 

5. Islam and Human Rights, oleh Ann Elizabeth Mayer, Westview Press, 
Colorado, USA, 1999. 

Dari uraian yang terdapat dalam buku-buku yang membahas hak asasi 

manusia dalam Islam itu, hanya menguraikan substansi hak asasi manusia, dan itu 

48 Q S  5 A1 Maa'idah: 48. Dengan menerapkan A1 Quran sebagai batu ujian bagi Kitab- 
f i tab  yang diturunkan sebelumnya memberikan petunjuk bahwa lembaga yang mempunyai 

ya di Indonesia, y a h i  Mahkamah Agung 
di bawah undang-undang dan Mahkamah 
undang-undang dasar, mempunyai dasar 

hukum dalam tata h u h m  Isiam, chbm+&wn 
/ 
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pun ada yang diteliti dalam disertasi ini tetapi tidak disinggung di dalarn buku- 

buku tersebut. 

Selain itu, asas-asas hukum Islam yang pernah diteliti oleh Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman yang telah menetapkan Tim 

Pengkajian Hukum Islam dalam laporannya hanya melaporkan asas-asas hukum 

Islam yang terdiri dari (1) asas-asas umum yang hanya meliputi (a) asas keadilan, 

(b) asas kepastian hukurn, dan (c) asas kemanfaatan, kemudian asas-asas dalarn 

bidang hukum pidana yang terdiri dari (1) asas legalitas, (2) asas larangan 

mzmindahkan kesalahan pada orang lain, dan (3) asas praduga tak bersalah, lalu 

asas-asas dalarn lapangan hukum perdata yang terdiri dari (1) asas kebolehan atau 

mubah, (2) asas kemaslahatan hidup, (3) asas kebebasan dan kesukarelaan, (4) 

asas menolak muduat, mengambil manfaat, (5) asas kebajikan, (6) asas 

kekeluargaan, (7) asas adil dan berimbang, (8) asas mendahulukan kewajiban 

daripada hak, (9) asas larangan men~gtkan diri sendiri atau orang lain, (10) asas 

kemampuan berbuat, (1 1) asas kebebasan berusaha, (12) asas mendapatkan hak 

karena usaha dan jasa, (13) asas perlindungan hak, (14) asas melindungi itikad 

baik, (15) asas risiko atas bmda atau harta, bukan tenaga atau pekerja, (16) asas 

mengatur sebagai petunjuk, dan (17) asas perjanjian tertulis atau diucapkan di 

depan saksi, tanpa menyinggung sama sekali mengenai asas-asas hukum acara 

pidana dan hukum acara perdata serta menghubungkannya dengan asas-asas 

hukum menurut ilmu hukurn Barat, serta penerapan beberapa asas tersebut dalam 

beberapa kasus yang diadili dalam peradilan Negara Madinah merupakan hal-ha1 

yang membedakamya dengan disertasi ini. 



G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian dan penulisan ini berhubung titik tolaknya adalah ilmu 

hukum yakni hukum yang mengatur hak dan kewajiban asasi manusia, maka yang 

menjadi pendekatan utarnanya adalah pendekatan yuridis, normatif, analisis, 

karena hukum bekerja terutama dengan norma, bukan dengan fakta.49 Oleh karena 

norma sebagai obyek ilmu hukum, termasuk hukum tentang hak asasi yang jadi 

obyek dasar penelitian dan penulisan hi,  maka undang-undang dan 

yurisprudensi50 dijadikan sebagai primary research sources, sedangkan fakta dan 

prilaku, yang dalam ilmu sosial dijadikan sebagai data primer, dalam penelitian ini 

hanya dianggap sebagai secondary sources." 

Berhubung dengan itu maka penelitian yang dilakukan titik beratnya pada 

penelitiai pustaka (library research) dengan membaca teks-teks A1 Quran, hadis, 

uudang-undang d m  putusan pengadilan (yunsprudensi) serta buku-buku. 

Selanjutnya karena sesuai judul disertasi ini yaitu hak dan kewajiban asasi 

manusia dalam perspektif Negara Madinah maka selain pendekatan yuridis, 

normatif dan analisis juga pendekatan politis, sosiologis, empiris yakni bagaimana 

penerapan ketentuan yuridis di!aksanakan dalam pemerintahan, permusyawaratan, 

dan peradilan. 

Selain daripada itu sebab Negara Madinah berdiri tahun 622-661, suatu 

masa yang telah berlalu cukup lama, maka dilakukan pula pendekatan historis. 

49 Lihat Jacobstein, J. Myron er. a / ,  Legal Research Illusrrored, halaman 6, dikutip dari 
CFG Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung: 
1994, halaman 27-28. 

SO Penggunaan jurisprudensi sebagai sumber primer, hanya berlab di negara-negara 
dengan Common Law System seperti Inggris, sedang pada negara-negara yang menganut Civil Law 
Ct-va In ", donesia hanya undang-undang sebagai data primer. 

5 1  . ' lbd&&mm 28. 
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Perlunya pendekatan historis ini karena, "A1 Quran", tulis M. Qwaish 

Shihab, "adalah Kitab pertama yang dikenal umat manusia yang berbicara tentang 

h u h - h u k u m  sejarah dalam masyarakat, d m  bahwa hukum-hukum tersebut 

sebagaimana hukum-hukum alam, tidak munglun mengalami perubahan" (Baca 

antara lain: QS. 33 Al Ahzab: 62; QS. 35 Faathir: 43; QS 48 Al Fat.: 23)." 

Tidak mustahil bahwa hukum-hukum sejarah menurut Al Quran yang 

tidak berubah itulah yang mengilhami orang-orang yang berpe~dapat bahwa 

sejarah itu berulang, I 'histoire se repete. Selain itu dalam pandangan Islam sejarah 

itu adalah iktibar, Sushi contoh dalam kehidupan manusia, yang biasa disebut: 

Historia vitae magistra, artinya sejarah atau pengalaman adalah contoh terbaik 

kehidupan. 

Mwtadha ~u thahhar i j~  menulis bahwa banyak ayat-ayat A1 Quran yang 

mengajak manusia untuk men_&ji generasi dahulu dan menggambarkan bahwa 

kajian sepecti itu sebagai sumber iltnu pengetahuan. 

Selanjutnya menmt  penilaiannya dari sudut pandang Al Quran, 

perkembangan sejarah manusia itu berlangsung dengan mengh t i  h u h  dan 

norma yang sistematis. Semua kejadian sejarah yang melahirkan kehormatan dan 

aib, keberhasilan dan kegagalan, nasib baik d m  nasib buruk, mempunyai aturan 

yang pasti dan sempurna. Dengan pengetahuan aturan dan h u h - h u k u m  sejarah 

5 2  M. Qwaish Shihab. "Membumlhn" A1 Qur'on. Mizan Bandung, 1999, halaman 245. 
5:' Mwtadha Muthahhari, Man and Universe, tejemahan tlyas Hasan dengan judul 

-sta: Konrepsi blam Tentang Jngar Rayo. Penerbit Lentera ~ a s r i t a m ~  
4% 

n 
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ini, sejarah masa kini dapat dikendalikan ke arah yang lnenguntungkan generasi 

~ekarang.'~ 

Sebagai salah satu dalil Al Quran yang rnenegaskan bahwa Sunnahtullah 

telah berlalu atas umat sebelum kita dan agar kita memperhatikaii akibat dari 

orang-orang yang mendustakan kebenaran wahyu Allah, edalali Finnan Allah 

SWT: 

" Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-small Ailah; kxena itu 
berjalanlah kamu di muka bumi dan perhahkanlah bagaimana akibat 
orang-orang yang mendustakan (wahyu yang dibawa oleh para 
R~su~)".'' 

Hz1 yang dikemukakar~ ole11 M. Quraish Slihab dan Murtadha Muthahhari 

di atas sejalan dengan pendapat Karen Armstrong, "Nilai sejarah eksternal orang- 

orang Muslim buksn pusat perhatian kedua, karena salah satu karakteristik utalna 

Islam adalah pensakralan ~ejarah"?~ bersesuaiau pula dengan tulisan W. 

Montgomely watt,j7 bahwa bagi kaum Muslim, begitu pula orang Irlandia, 

sejarah mereka mash terus hidup. 

Selain itu, menurut iUi Syariati, orang tidak dapat mernilih hanya satu 

metode dari sekian banyak metode yang ada, oleh karenz Islam, dalam ha1 ini 

- - -  - - -- 

'' Lihat ihid. 
" QS 3 Ali Imran: 137. 
5G Karen Armstrong, Sepinms Sejnmh Islntn, terjemahan Ira Puspita Rini, Ikon Teialitera, 

Yogyakarta, 2002, halaman is. 
all 

. . Muntaha Azhari, der~gan judui Foirrrk isintn Dm'ntn i - r m n . p  . . 

Pengembangan Pesantren dan Masyzrakat, Jakarta, 1988, halaman 2 
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Negara Madinah yang didirikan dan diatur menurut dinul Islam, b:~kanlah agama 

uni dimensional (satu dirnensi) tetapi rnulri dimensional (berdimensi b a ~ i ~ a k ) . ~ ~  

Pendekatan k~mparatif ini tennasuk yang dianjurkan dalaln Al Quran: 

" . . . yang mendeiigarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di 
antarmya. Mereka itillah yang telah dillen' oleli Allah pcti~iijuk daii 
mereka itulah orang-orang yang ine~npunyai a~,al".~'  

Dalanl ~nelnilili barbagai pelidapat dan tcori llanis tetap berpedoman 

kepada A1 Quran, sebab sesuai dengan firman Allah SWT: 

"Kebenaran itu adalah dari Tuhan~nu, sebab itu jangan sekali-kali kainu 
termasuk orang-orang yang 

Jadi pendebtan-pendekatan yang penulis perbwnakan terutarna sekali 

pendekatan yuidis-nonnatif-analisis. lalu petidekatan politis. historis. dali 

komparatif sebagai pelengkap pendekatan utainaiiya. 

Dalarn pada itu dari segi filsafat ilmu, ayat-ayat -4i Quran dan hadis-hadis 

Rasulullah Muhammad SAW dikategorikan sebagai ilmu abadi (ul-'zrlzrm al- 

~aqliyait, peretu~ial kttow/edge)'" sedarigkari teol-i-teori i l ~n 11 y aiig laiiinya y ang 

-- 
58 Lihar hlohammad Daud 4 1 i .  H~ilorn?~ Islnm. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000. 

halaman 62-63. 
., . "QS 39 it7. Zun~ar:  l X. 

(,(I QS 1 .4l Baqarah: 147 =: QS 3 Ali InIran: 00. Lilial juga (2s I0 Y unus: 04. 
61 hlenurut Rl. Quraish S hihab, dalam -- I tfe~nbumik~~tl" ... .. op. c / f ,  k l aman  62-63, dalam, 

Seminar lntemasional Pendidikan lslarn di Mekah, pada tahun 1977, rnengklasifikasikan ilmu 
menjadi dua Lategoti: 

I .  llmu abadi (perennial kizowledge) yang berdasukan \ v a h y ~  Ilahi yang rertera dzlam 
'41 

. . diambil dari kedumya; 
L. . . .  v o w ; e d g e )  termasuk sains kealaman dan terapannya 

yang dapar berkembang secara halitatif dan penggandaan, variasi lerbatas dan pengallhan 
antarbudaya selama tidak bertentangan dengan syariah sebagai su~nbzr  nilai. Lihaf juga Del ix  
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disebut ilmu yang dicari (al-'ulum al-muktasabah, acquired knowledge), yang 

sifatnya tidak kekal, artinya setiap saat, bila ada penemuan baru, bisa saja 

menurnbangkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, akan disebut ilmu 

pengetahuan, dengan syarat ilmu yang terakhir ini tidak bertentangan dengan 

syariah. 

Penting juga dilakukan pendekatan komparatif, oleh karena hak dan 

kewajiban asasi manusia adalah masalah yang sejak dahulu hingga sekarang 

merupakan isu penting karena menyangkut hubungan antarmanusia yang di 

dalarnnya keadilan menjadi ha1 yang esensial. 

Karena ha1 tersebut sangat penting sehingga pada setiap negara ada 

peraturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban asasi manusia, termasuk 

di Indonesia yang antara lain tercantum di dalam Undar~g-Undang Dasar 1945. 

Lebih jauh dari itu, dalam The Universal Declaration of Human Rights. 

tercautum ketentuan-ketentuan hak asasi manusia ymg dijadikan acuan bag 

setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dicoba untuk menghubungkan 

antara substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Negara Madinah, 

Undang-Undang Dasar 1945, dan The Universal Declaration of Human Rights. 

Noer, Sekali lagi, Islamisasi Ilmu Pengerahuan, Lembaran Risalah Tahun I No. 3, Yayasan 
Risalah, Jakarta, 1994, halaman 18, dikutip dari Muhammad Tahir Azhary, Hukum Islam Llalam 
Era Pasca Modernisme, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Hukum Islam 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 23 Juli 1994, halaman 12. 



Metode komparatif ini adalah suatu keniscayaan dalam setiap kegiatan 

ilmiah, oleh karena sejak semula seorang ilmuwan hams dapat mengadakan 

identifikasi terhadap masalah yang akan ditelitinya, berarti telah menerapkan 

metode perbandingan oleh karena ha1 itu didasarkan pada pemilihan masalah yang 

hakikatnya adalah perbandingan.62 

62 Lihat Soeriono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelirian Hukum Normar$ PT. Raja 
f i a d a .  Jakarta 1995, halaman 8 1. - 
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BAB II 

MASYARAKAT, NEGAR4, DAN KONSTITUSI 

A. Masyaraht dan Negara 

Zlmu-ilmu sosial seluruhnya mempelajari manusia sebagai anggota 

kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok ini timbul oleh karena adanya sifat 

manusia yang bertentangan satu sama lain. Pada satu sisi manusia ingin 

bekerjasama dengan sesamanya, namun di sisi lain ada kecenderungan untuk 

bersaing satu sama 1ai11n~a.~~ 

"Manusia mempunyai naluri (instinc) untuk hidup berkawan dan hidup 
bersama dengan orang lain secara gotong-royong. Setiap manusia 
mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya 
seorang diri. Ia perlu makan, minum, berkeluarga, bergerak secara aman, 
dan sebagzinya. Untuk memenuhi keperluan-keperluan d m  kepentingan- 
kepentingan itu ia mengadakan hubungan-hubungan (relationships) dan 
bekerjasama dengan orang lain dengan jalan mengorganisasi bermama- 
macam kelompok dan asosiasi. Kelompok yang paling pokok adalah 
k e l ~ a r ~ a , ~ ~  tetapi masih banyak asosiasi lain yang memenuhi bermacarn- 
macam kebutuhan m a n ~ s i a " . ~ ~  

Di bawah ini akan dikemukakan pendapat beberapa filsuf mengenai 

pemikiran tentang masyarakat, negara clan hukum untuk membandingkan satu 

63~ iha t  Miriam Budiardjo, op. cit, halaman 32. 
64~enulis sangat setuju bahwa kelompok yang paling utama dalam masyarakt adalah 

keluarga karena selain realitas kehidupan memang demihan halnya, ajaran Islam sangat 
mengutamah pembinaan keluarga, sehingga keturunan harus bersih d m  suci, dari sejak 
hubungan ayah d m  ibunya harus dalarn ilratan pernikahan yang sah dan setelah anak lahir. diberi 
makinan-makanan serta minuman-minuman yang selain zatnya halal, cara rnernperolehnya juga 
harus halal. Bahkan menurut M. Quraish Shihab, op.cit, halaman 253, keluarga adalah tiang 
negara M. Arifin dalam Ilmu Pendidiknn Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2000. halaman I 
mengatakan, "menurut keyakinan kita sejarah pembentukan masyarakat dimulai dari keluarga 
Adam dan Hawa sebagai unit terkecil dari masyarakat besar umat rnanusia di muka bumi ini". 
Kalau membaca sejarah awal manusia, Adam adalah manusia pertama ciptaan Allah S U 7 .  Lalu 
diciptakan lagi Hawa sebagai isterinya, seterusnya lahir and-anaknya yaitu Qabil d m  anal; tvanita 
adik Qabil, anak laki-laki bernama Habil dan anak wanita adik Habil. (Lihat Bey Anfin 
Rongkainn Cerrtera uaiam Ai , g v  . 1 973.> halaman 25-27). 

"'Minam Budiardjo, roc. crr. 
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sama lain, kemudian jalan pikiran mereka akan diuji dengan A1 Quran sebagai 

kebenaran mutlak dan batu ujian bagi semua Kitab-kitab yang diturunkan Allah 

S WT, apalagi teori-teori yang disajikan oleh para pakar. 

1. Aristoteles (384-322 SM) 

Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul Politeia mends  bahwa manusia 

adalah zoon politicon, artinya makhluk masyarakat atau makhluk negara, yang 

kesempurnaannya hanya bisa dicapainya dalam masyarakat atau negara.66 

Manusia sejak lahirnya sudah membutuhkan orang lain untuk merawatnya, 

ap&ah itu ibu-bapaknya, sanak keluarga atau orang lain, baik itu bersifat 

perorangan atau suatu organisasi berupa panti penleliharaan, panti asuhsm, nunah 

penitipan bayi dan lain-lain. 

Selanjutnya Aristoteles menulis: 

-'Orang yang tidak memerll~kan masyarakat dan negara ataupun yang tidak 
hidup dalam masyarakat atau negara, bukan manusia yang hidup menurut 
fitrah atau tabiawya atau ia sebenarnya seekor hewan, atau ia seorang 
d e ~ a " . ~ ~  

Dalam membedakan antara manusia dan hewan, Aristoteles menulis: 

"Fitrah manusia untuk bermasyarakat tidaklah sama dengan tabiat hewan 
untuk berkumpul sesamanya seperti yang terdapat pada kawanan lebah 
atau binatang lain. Hewan mengeluarkan bunyi yang memberikan 
pembedaan salut dan senang yang dialarninya, tetapi manusia dikamnia 
kepandaian berkata-kata, berpangkal pada pertimbangan rasa dan pikiran; 
suatu karunia yang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang 
buruk, apa yang adil dan tidak adil yaitu syarat-syarat yang perlu untuk 
membentuk keluarga dan negara".6s 

66~ihat  Deliar Noer, Pemikiran Poliiik di Negeri Barat, Mizan, Bandung, 1999, halaman 
27-28. 



Kalau kita perhatikan uraian Aristoteles di atas, hubungan manusia dengan 

sesamanya manusia itu sekadar hubungan horizontal, tanpa hubungan vertikal 

dengan Sang Pencipta. Jadi menurut Hazairin, hubungan antara dua, y h  

manusia dengan manusia. Bukan hubungan antara tiga, yaitu Tuhan, manusia, dan 

Konsekuensi dari hubungan antara dua di atas adalah bahwa produk 

hukum dari masyarakat tersebut ditentukan oleh aspirasi masyarakat yang 

bersangkutan, tanpa ada nilai-nilai transendental. Peranan manusia sangat sentral, 

atau biasa disebut dengan antroposentris (anthropocentric), yang berlainan dengan 

pandangan Islam yang segala sesuatu berpusat pada Tuhan (Allah SWT) atau 

teosentris (theocentric). 

Pada masyarakat yang menganut falsafah dan pandangan kidup (way of 

lfe) yang melihat manusia sebagai sentral dari segalan!.a maka 

dikumandangkanlah semboyan, "vox populi vox ~ e i ' "  (suara rakyat ada!ah 

suara Tuhan), atau dengan slogan yang lebih demokratis: "salus populi suprema 

lex e ~ t o " ~ '  (kepentingan ralcyat adalah hukum tertinggi). 

Dalam hubungan dengan 'pendewaan' kehendak rakyat, seperti yang ditulis 

oleh Lili Rasjidi di atas, ada baiknya bagaimana komentar Yusuf Qardhawi 

mengenai kegagalan Amerika Serikat memberantas minuman keras di satu sisi 

'%azairin, Hukum Islam dnn Masycirakar, Bulan Bintang, J W a  1943. halaman 23-24. 
70 Suatu kasus yang bertalian dengan semboyan kepentingan rakyat adalah suara Tuhw 

ialah Undang-Undang Larangan Minuman Keras (Prohibition A o )  yang sudah diundanglian secara 
resmi di Amerika Serilrat, dengan segala pertimbangannya, tetapi liarena publili . h e r i b  Seriliat 
sebagian besar menyenangi minuman keras maka aturan yang sudah d iundangb  tersebut tinggal 
menjadi huruf mati tanpa arti (Lihat Lili Rasjidi, Dasnr-Dasar Fi/.~qfar Hukum. PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1996, halaman 140-141). 

71 I-Wbers- Filsnfat Hukum Dalnm Lintaran Sejarah. Kanisius, Yogyakarta, 
Q? " - 
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dan keberhasilan Semenanjung Arab dengan keirnanan melarang ha1 yang sama, 

sekaligus membuktikan betapa berkuasanya rakyat Amerika Serikat dalam 

menetapkan hukum, sehingga suara rakyat betul-betul dianggap sebagai suara 

Tuhan. 

"Amerika telah berusaha melarang minuman keras dengan mengeluarkan 
peraturan-peraturan dan menerbitkan brosur-brosur informasi. Amerika 
telah mengeluarkan dana jutaan dolar bahkan mengerahkan tentara dalam 
rangka memberantas minuman keras. Sebelum itu telah dilarang 
memproduksi, mengimpor, menyelundupkan dan memperdagangkannya. 
Namun usaha pelarangan terhadap minuman keras tersebut menemui 
kegagalan. Dewan Perwakilan Rakyat yang dahulu melarang, kini 
membolehkan. Mereka berkata, "Memang karrii menyadari akan 
bahayanya, namun rakyat Arnerika tidak mau menyadari bahaya tersebut". 
Dengan demikian, Angkatan Laut, tentara, peraturan-peraturan dan 
serangan pers yang dikerahkan oleh Amerika mengalami kegagalan total. 
Memang hanya imanlah yang berhasil menanggulangi minuman keras di 
Semenanjung ~rab"." 

Kita kembali kepada Aristoteles lagi. 

Dalam uraiannya Aristoteles belum membedakan antara masyarakat dan 

negara73 ha1 tersebut tergambar dalam kata-kata, "dalam masyarakat atau 

negara". Artinya masyarakat dengan negara dianggap sama. 

Pendapat Deliar Noer bahwa Aristoteles belum membedakan antara 

masyarakat dan negara, sejalan dengan pendapat Ahrnad Suhelmi bahwa, 

". . . dalam struktur politik negara-negara kota, tidak dikenal adanya perbedaan 

tegas antara masyarakat (society) dengan negara. Negara adalah masyarakat, dan 

sebaliknya, masyarakat adalah negara.74 

72 Y U S U ~  Qardhawi, Kenapa Kita Islam. terjemahan Abu Barzani, Gema Insani Press, 
Jakarta, 1993, halaman 59-60. - . . 

"~enuru t  Deliar Noer, dalam pernibran-pernibran Yunani Kuno, tidak membedakan 
antara masyarakat dan negara, d i p e r s & h y a  kedua istilah itu (Lihat Deliar Noer, op. cit, 
halaman 70). - . . . . Anrnaa s b  l990, hahxm 71 
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2. Ibnu Taimiyah (1263-1328) 

Ibnu Taimiyah intelektual Muslim yang menulis 500 jilid buku7' 

mengemukakan teorinya tentang negara dengan mendasarkan diri kepada akal dan 

hadis. 

"Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan negara 
didasarkan pada akal clan hadis. Argumen rasionalnya terletak pada 
kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerjasama d m  
menikrnati berbagai manfiat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka 
menganut suatu agama atau tidak. Argumen rasional itu juga diperkuat 
dengan landasan dari sunah Nabi (hadis). Ia mengajukan sejumlah sunah 
atau hadis Nabi yang menekankan perlunya kepemimpinan d m  
pemerintahan. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut: "Bila 
a& tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara 
mereka selayaknya menjadi pimpinan" dan "Enampuluh tahun berada di 
bawah tirani lebih baik dan'pada satu malam tanpa pemerintahan".76 
"Sultan adalah bayangan Tuhan di b ~ m i " . ~ ~  

Tentang hadis di atas, menurut Ahmad Syafii ~ a a r i f ~ ~  menandakan 

bahwa Ibnu Taimiyah juga berpendirian bahwa umat wajib taat kepada kekuasaan 

politik yang bagaimanapun. Penerimaannya atas hadis-hadls politik tanpa kritis 

bemjuan "agar Islam dan pemimpin politiknya tetap ~ t u h " ~ ~  hingga dalam batas 

tertentu mungkin telah membunuh hakikat tujuan teori politiknya.80 

~aziur Rahman sangat keberatan atas sikap kompromis dari Ibnu 

Taimiyah, mengajukan kritiknya: 

" . . . sebuah pertimbangan yang lebih cermat akan menyatakan bahwa 
suatu kompromisme dan pasifisme, tidak peduli betapa mulia 

75 Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 1997. Jilid 2: halaman 169. 
76~bnu Taimiyab, AI-Si~sah Al-Syari'yyah, Dar-al-kitab al-Arabi. Kairo, 1951, halaman 

174, dikutip dari Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telnah Kriris lbnu Tnimiyah Tentang 
Pemerintahan Islam. Te jemahan Masrohin, Risalah Gusti, Surabaya 1995. halaman 46. 

77 Ahmad Syafii Maarif, Islam dun Kenegaraan Srridl renrang Percaturan dalam 
Konstituante, LP3ES: Jakarta, 1996, halaman 35. 

78~bid. 
79 Ibnu Taimiyab, Minhaj I: 387, dikutip dari ibrd. halaman 35-36. 
80 Fazlur Rahman, Islamic Methodology in Histon- (Karachi: Control Institute of Islamic 

Research, 1965) halaman 93-94, dikutip dari ibid, halaman 33.  
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motivasinya, berarti sepenuhnya menghancurt;an din sendiri, karena ia 
menanamkan sikap pasif dan tak acith. dan kenudian munculnya suatu 
rasa curiga yang fatal terlladap pemerintall. Dan inilal~ yang benar-benar 
terjadi dalam Islam. Sekiranya menjaga solidaritas kornunitas sebagai 
t~ljuan jaulmya-inemang danikianlal; dan szl ian~s~~ya begittt-maka 
untuk menjamin stabilitas politik, lembaga-lembaga politik yang 
memadai haruslah telah didirikan. Sjmrn misalnya haruslah 
dikembangkan menjadi suatu organisasi permanen dan efektif. Sayang 
tidak satupun seperti yang dihasi~kan".~' 

Dalam A1 Quran Allah SWT berfinnan: 

" Hai orang-orang yang beriman, taatilali Allali d m  taatilah Rasul(Nya). 
dan ulil amri di antara k a i n ~ " . ~ ~  

Dalain koinentarnya atas ayat A1 Quran di atas -4Iimad Azhar 

~ a s ~ i r ~ ~  menulis bahwa, "Diletakkannya perintah taat kepada u!il anrri setelah 

perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu lnengandung ajaran pula baliwa 

kewajiban taat kepada ulil atl~ri itu d~kaitkan kepada adanya syarat bahwa zdil 

amri dalam melaksanakm pimpinannya 11an1s berpedoman pada ajaran-ajaran 

Allah dalam A1 Quran dan ajaran-ajaran Rasul-Nya d a l m  sunah". 

Hadis yang diriwayatkaii ole11 Ahmad dan '41 Hakin~ mengatakan, "tidak 

bole11 taat kepada sesarna makhluk dalam ha1 yang merupakan kedurhakaan 

terhadap A1 ~ h a l i ~ . "  Ada lagi hadis yang diri~ayatkan ole11 Buhkari, Abu 

Dawud, Muslim dan Nasai yang nlengijaskari, "Tidak bclc!i laat ltepada seosang 

* ~ Q S  4 An Nisaa: 59. 
"'Ahmad Azhar t3asy1r. Ncgoro don f2e~nerrtl~c7iion hion1 i.s;iclnl. W I ~  -33. 'I'ugmkrh, 

2000. halaman 26-27. 
84 Ibid, halaman 27. 
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pun dalam ha1 yang merupakan kedurhakaan terhadap Allah, taat hanya dalam ha1 

yang makruf '. 85 

Bersesuaian dengan hadis-hadis di atas, Abu Bakar dalam pidato 

pertarnanya setelah dibai'at sebagai Khalifah Pertama sepeninggal Rasulullah 

SAW antara lain mengatakan, "Taatilah saya selama saya taat kepada (perintah) 

Allah dan Rasul-Nya. Tetapi apabila saya melanggar (perintah) Allah dan 

Rasulullah maka gugurlah kesetiaanmu kepada 

Jadi dalam perspektif Islam, ketaatan masyarakat terhadap pemerintah 

negara bukan ketaatan tanpa reserve, melainkan ketaatan dengan syarat 

pemerintah negara mengajak kepada yang makruf dan melarang yang m ~ n g k a r . ~ ~  

Selain itu, harm dicatat bahwa dengan adanya perintah taat kepada ulil amri ,  

berarti Al Quran mengisyaratkan adanya kekuasaan politik atau Al Quran 

mengisyaratkan adanya negara. 

Pemahaman Ibnu Taimiyah yang mendalam tentang Al Qurm dan hadis 

mengantarkannya pada pendapat bahwa penegakan negara sebagai tugas suci 

merupakan sesuatu yang dituntut oleh agama Islam. 

" Memang istilah negara (daulah) tidak disinggung dalam Al Quran maupun 
As-Sunah, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat 
ditemukan dalam kitab suci hg8 Umpamanya A1 Quran menjelaskan 
seperangkat prinsip atau h g s i  yang dapat dite jemahkan dengan adanya 
tata tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah 
negara. Termasuk di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, 
kepatuhan dan kehakiman. Dalam Al Quran, juga bisa ditemukan hukum- 

- - 

" Ibid. 
g6~uharnmad Husein Haekal, Abu Bnkr As-Slddrq. tejemahan Ali Audah Lietera 

AntarNusa, Jakarta, 2001, halaman 47. Lihat juga Ahmad Azhar Bas!+: loc. cir. 
"QS 3 Ali Imran: 104. Menurut Abdoerraoef op. cir. halaman 42-43, 'yang menjadi 

tujuan hukum menurut Quran adalah supaya manusia berbuat bail; dan jangan berbuat jahat". 
88 Madjid Khadduri, 171e Nature ofrhe Islamic Srare. Islamic Culrure 21, (1947) halaman 

327, dikutip dari Khalid Ibrahlm kndan, ibid. 
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hukum yang bersifat m u m  atau hukum yang secara langsung 
menyinggung masalah harta rampasan perang (ghanimah) atau upaya 
untuk menciptakan perdamaian".89 

Aspek fimgsional negara yang ditentukan dalam A1 Quran dan sunah 

seperti mengumpulkan zakat serta membagkannya kepada yang berhak 

menerimanya, menghukum pelaku tindak pidana, pendistribusian manfaat atau 

penyebaran kesejahteraan, dan organisasi jihad tidak dapat terlaksana dengan 

sempurna tanpa intervensi penguasa politik yang resmi." 

"la mengatakan bahwa negara dan agama sungguh saling berkelindan; 
tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam 
bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah 
organisasi yang tiranik"." 

Bagi Ibnu Taimiyah begitu pentingnya penegakan negara sehingga disebut 

sebagai tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan jalm satu perangkat 

untuk mendekatkan manusia kepada ~ l a h . ' ~  

" Mendirikm sebuah negara berarti menyedialcan fungsi yang besar unh* 
menegakkan ungkapan berikut: "Melihat tegaknya sebuah keadilan 
berarti melaksanakan perintah dan menghdar  dari kejahatan dan 
memasyarakatkan tauhid serta mempersiapkan bagi munculnya sebuah 
masyarakat yang hanya mengabdi kepada ~ l l a h " . ' ~  

Kalau kita memperhatikan pendapat Ibnu Taimiyah di muka, dapat 

disimpulkan bahwa baginya masyarakat (Islam) itu perlu bernegara dan 

berpemerintahan yang di dalam negara dan pemerintahan itu hams menjadi sarana 

untuk menegakkan keadilan, melaksanakan amar rnakruf nahi mungkar, serta 

89~uhammad Diya Al-Din Al-Rayyis, Al-Nazariyat AI-Siyasiyah Al-Islamiyah, Dar al- 
Ma'arif bi Misr, Cairo, 1969, halaman 155, dikutip dari Khalid Ibrahirn Jindan ibid., halaman 46- 
47. 

*~ihat  Khalid Ibrahirn Jindan, ibid. 
91 Ibid. 

, dari Khalid Ibrahim Jindan, ibid. 
754 djkutir, dari Khalid Ibrah~m Jlndan, rma. .. * 
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memasyarakatkan tauhid. Hal ini disebabkan karena, "Metode berpikunya adalah 

metode salaf" yang bersumber pada A1 Quran dan hadi~".~' 

Keharusan hidup bermasyarakat serta bernegara yang dinyatakan A1 Quran 

seperti tersebut di awal bab ini, bahkan memberi peringatan bahwa 

manusia akan h a  bila tidak berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali 

(perjanjian) dengan manusia, pada ritual shalat pun diberi rangsangan 

untuk sosiatisasi hidup bermasyarakat ketika pahala bagi orang-orang yang 

shalat ~ a j i b ~ ~  berjamaah di mesjid diberikan dua puiuh tujuh derajat lebih tinggi 

dari pada pahala orang yang shalat ~ e n d i r i a n . ~ ~  

Perlu penulis tambahkan di sini bahwa Ibnu Taimiyah kembali berusaha 

mendinamisasi hukum Islam dengan seruannya, meski pada masanya ia berdiri 

sendiri, bahwa pintu ijtihud tetap terbuka bag  mereka yang memenuhi syarat 

untuk itu, sehingga kebekuan h u b  Islam yang disebabkan adanya pendapat 

sebelumnya bahwa pintu ijrihad telah tertutup yang menyebabkan taklid,% secara 

perlahan bisa rnencair kembali.99 

9 4 ~ e t o d e  snlqf adalah metode dari Gernknn Snlqliyoh yang d i c e t u s h  oleh Ibnu 
Tairniyah, yaitu gerakan yang berusaha menghidupkan kembali ajaran agar umat Islam kembali 
kepada A1 Quran dan hadis, serta rneninggalkan pendapat ularna mazhab yang tidak berdasar dan 
segala bid'ah yang tersisip di dalamnya (Lihat Ensiklopdi Islnm. op. cir, jilid 4,  halarnan 203). 

95~ihat Ensiklopedi Islam, op. cit, jilid 2, halaman 170. 
% Shalat rrajib adalah subuh, dhuhur, ashar. maghrib. dan isya. 
97 . Llhat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq!.. Pedontnrt SI7nln1. PT. Pustaka Rizki Putra, 

Semaran 1999, halamann 3 13. 
"Toqlid berani rneniru dan mengluti suatu perlalaan orang l a i ~  ide atau pendapat 

seseorang tanpa memahami dan mengetahui sumber dan alasan perkataan tersebut,baik itu adalah 
dalil A1 Quran, sunah Nabi SAW atau dalil-dalil i jr ikd lainn\a (Lihat Ensiklopedi Islam, op.cir, 
.. . h - I . . 

e t  jugs Ahmad S!.afi'i Maant, op.crt, nahnan 32. - - 
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3. Ibnu Khaldun (1332-1406) 

Cendekiawan Muslim lainnya yang diakui oleh penulis Barat Philip K. 

Hitti sebagai "orang yang secara nyata meletakkan dasar ilrnu s o ~ i o l o ~ i " ' ~ ~  atau 

seorang sejarawan dan 'Bapak Sosiologi Islam' yang juga menulis tentang 

masyarakat dan negara ialah Ibnu Khaldun yang nama lengkapnya adalah 

Waliuddin Abdmahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin al- 

  as an.'^' 

Dalarn pandangan Ibnu Khaldun, ikatan-ikatan dalam hidup 

bermasyarakat dan bernegara, serta peradaban pada umumnya, sebagai sesuatu 

yang tumbuh dan tenggelam lepas dari apakah masyarakat negara tersebut 

beragama, dalarn pengertian ada Nabi atau tidak diutus kepada kaum itu.'02 

"Bagi Ibnu Khaldun, adanya masyarakat, negara dan peradaban tidak 
9, 103 tergantung pada adanya agarna . 

Menurut Ibnu ~ h a l d u n ' ~ ~  hidup bennasyarakat bagi manusia mutlak 

sifatnya, oleh karena manusia hanya dapat tumbuh dan mempertahankan hidupnya 

dengan bantuan makanan. Untuk memperoleh makanan ini meskipun ditekan 

sesedikit mungkm, tetapi tidak bisa dipenuhi seorang diri. Misalnya keperluan 

makan dengan sidikit gandum, itupun hams digiling, diremas dan dimasak dengan 

menggunakan berbagai peralatan. Apalag kalau kebutuhan makan itu sudah 

'OO~hilip K. Him, History of the Arabs, St. Martin's Press Ltd. London, 1974, halarnan 
568. 

" '~ihat  Ensiklopedi Islam, op.cit., jilid 2, halarnan 158. 
102 . L~hat Ibnu Khaldun, Mugaddimah, terjemahan Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus, 

Jakarta, 2001, halaman 74. Lihat juga Deliar Noer, op.ci/., halaman 70. 
lo3 Ibid halaman 75; Deliar Noer, ibid, halaman 70. 
104 Ibnu Khaldun, op. cit, halaman 1. 
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beragam rnisalnya perlu gandum, garam, ikan, susu, buah-buahan adalah tidak 

mungkin bisa dipenuhi seorang diri. Manusia perlu tolong-menolong (ta ' a ~ u n ) . ' ~ ~  

Selain untuk memenuhi kebutuhannya untuk makail, serangan binatang buas 

juga memerlukan kejasama manusia untuk mengatasinya. Pada umumnya 

manusia tidak dapat seorang diri mempertahankau diri dari serangan binatang 

buas.lo6 Binatang diberi oleh Tuhan anggota tubuh untuk mempertahankan diri 

dari serangan lawannya. 

Kepada manusia, sebagai pengganti dari yang diberikan Allah SWT kepada 

hewan, diberikan akal dan dua tangan. Dengan akal atau pikirannya, dibantu oleh 

dua tangannya manusia membikin lembing sebagai pengganti tanduk hewan, 

untuk menyeruduk, menebuk ~ian menembus; pedang menggati kuku atau cakar 

untulc melukai; perisai sebagai ganti kulit tebal pada hewan dan sebagainya. 

Banyak hal lain yang serupa dengan yang terdapat pada hewan yang dibuat oleh 

manusia unruir usaha mempertahankan diri dari serangan binatang buas, seperti 

yang dikemukakan oleh Galenus dalam bukunya De urn Partiurn.''' 

Dengan tenaga manusia yang terbatas, takkan mungkin bisa melawan 

binatang buas dengan cara menggunakan alat-alat atau senjata yang banyak 

macamnya iru, maka manusia juga perlu bekejasama dan tolong menolong 

menghadapi binatang buas. Menurut Ibnu ~ h a l d u n " ~  kalau manusia tidak 

bekerjasama, selain tidak bisa memenuhi kebutuhan hdupnya juga bisa musnah 

lo5 Ibid, halaman 72. 
lo6 Ibid. Lihat juga A.Hasjrny, Di mana I,era+ h'egara Islam. PT. Bina Ilrnu, Surabaya, 

1984, halaman 13-17. 
lo' Ibid Dalam catatan kaki 4, Ibnu Khaldun rnenjelaskan bahwa Cladius Galenus adalah 

tabib masyhur sebelum Masehi. la ahli anatorni dan fisiologi Rornawi. De usu priium = Faedah- 



diterkam binatang-binatang buas. Akan tetapi apabila mereka tolong-menolong 

mereka bisa memenuhi kebutuhan makanan untuk santapan mereka, sekaligus 

juga mendapat senjata untuk pertahanan dirinya dari serangan binatang buas. 

Dengan cara begitu, manusia bisa selamat dan terpelihara hidupnya secara 

berlanjut dari generasi ke generasi. 

Berdasarkan uraian di atas, organisasi masyarakat menjadi suatu keharusan 

bagi manusia ( al-ijtimaa ' dhamuriyyun li an-naw 'i a1 i n s ~ a n i ) . ' ~ ~  

Apabila dalarn pemikiran-pemikiran Yunani Kuno tidak membedakan 

antara masyarakat d m  negara atau bagi mereka masyarakat identik dengan 

negara,'I0 maka Ibnu Khaldun telah mulai membedakan keduanya. 

Ibnu ~haldun"'  mengemukakan bahwa pada saat manusia sudah 

membentuk organisasi kemasyarakatan untuk dapat hidup baik dan memperoleh 

kebutuhan sehari-hari maupun untuk mcmpertahankan diri, masih ada masalah 

yang hams diatasi. Manusia selain beisifat sosial, juga terdapat padanya sifat-sifat 

kehewanan yakni sifat permusuhan dan kezaliman. Senjata yang dibuat manusia 

untuk pertahanan dari serangan binatang tidaldah mencukupi bagi pertahanan 

terhadap serangan sesama manusia. Serangan ini tidaklah mungkin datang dari 

luar.'12 Untuk itu maka diperlukan seorang wazir (pemerintah) yang berkuasa 

Io9 Ibid. Kalau Aristoteles dan Grotius mengatakan manusia adalah mal;hluk 
bermasyarakat, Ibnu Khaldun mengatakan organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan, 
maka A1 Quran Surat 3 Ali Imran: 112 menegaslian manusia d a n  hidup hina kecuali bila 
berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. 

"O Lihat Deliar Noer, op. cit, halaman 70; Ahmad Suhelmi, up. tit, halaman 21; M .  Tahir 
Azhary, op. cir, halaman 1 I ;  Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogydarta, 2000, halaman 15. 

111 Ibid halaman 73. Lihat juga Deliar Noer, up. cit, halaman 70. 
Ibnu Khaldun, ibid, halaman 73-14. 
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(m~lk)"~dan b e n v i b a ~ a . " ~  Masyarakat yang mempunyai wazir yang berkuasa 

(mulk) tadi, itulah negara, itulah masyarakat politik.1'5 

Orang yang bertindak sebagai wazir itu dari kalangan mereka sendiri. Ia 

harus menguasai mereka, dan mempunyai kekuatan dan wibawa melebihi mereka 

sehingga tak seorang pun sanggup menyerang yang lainnya.'16 

Meskipun dia membedakan antara negara dan masyarakat, namun antara 

keduanya tidak dapat dipisahkan. 

"Negara, dihubungkan dengan pemegang kekuasaan yang dalarn 
97 117 zamannya disebut daulah, merupakan bentuk masyarakat . 

Adapun masyarakat politik, atau negara yang dirnaksud oleh Ibnu f ia ldun  

ialah yang selain masyarakatnya telah mempunyai wazir yang berkuasa (mulk) 

juga telah menetap dan telah membentuk kemajuan, sivilisasi atau peradaban 

( 'um ran, madaniah hadarah) bukan yang masih berpindah-pindah mengembara 

seperti kehidupan badmi. nomad d~ padang pasir karena negara hams 

membangun kemajuan dan peradaban. Mereka mutlak harus membangun yang 

disebut para filosof, "kota" (al-madinah = Arab atau polis=Yunani atau politis = 

Latin)."' Untuk membangun kota dan peradaban hanya dapat dilaksanakan dalam 

masyarakat yang sudah menetap.l l g  

"3 Kekuasaan adalah kemarnpuan untulr mengendalikan pihak lain atau kemampuan 
untuk memaksakan kehendalinya kepada pihak lain. Lihat Sri Soemantri Martosoewignyo, Dasar 
Konsrirusional renrang HAM di Indonesia. dalam Kumpulan Makalah Yang Berkairan Dengan 
Hak Asasi Manusia, MaMarnah Agung RI. Jakarta 2000, halaman 133-1 34. 

'I4 Kewibawaan adalah kekuasaan yang telah diterima d m  dipatuhi oleh yang dibasai 
(Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. llmu ~Vegara. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, 
halaman 120). 

'I5 Ibnu Khaldun, op. cit. halaman 74 dan 290; Deliar Noer, op. dt, halaman 71. 
'I6 Ibnu Khaldun, ibid. halaman 74. Deliar Noer. ibid. 
'I7 Ibnu Khaldun ibid Deliar Noer. ihid. 
' I8  Ibnu Khadun, op.cir, halaman 71 dan 395: Deliar Noer, op.cir, halaman 71. 

. . 
k t .  
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Pada masyarakat badui di padang pasir Arab sebelum Islam datang 

memang ada masyarakatnya serta ada wazir yang berkuasa (mufk) biasa disebut 

Sayyid atau ~ ~ a i k h ' ~ '  yang merupakan primus inter pares, tetapi dengan 

wewenang yang terbatas, dan karena tidak menetap maka mereka tidak dapat 

membangun kota untuk kemajuan dan peradaban sehingga tidak dapat dikatakan 

sebagai suatu masyarakat politik atau negara. 

Dalam masyarakat politik, pemerintah yang berkuasa bisa bertindak tegas 

terhadap warganya. 

"Negara pun hams mengandung kekuasaan yang bisa, pada akhlmya, 
memaksakan kehendaknya pada warganya. Kehidupan menetap 
mendorong kemauan untuk berkuasa, dan kekuasaan inilah d a m  
pembedaan negara dari ma~~arakat". '~'  

Pandangan Ibnu Khaldun bahwa dalam suatu negara ada masyarakat 

(rakyat)nya yang bersatu, ada wazir @emerintah)nya yang berkuasa (mufk), 

berwibawa dan berdaulat, dan ada tempat menetap (wilayahbya untuk 

membangun kota dan peradaban, sama dengan unsw-unsw negara yang disebut 

dalarn Koneensi Pan Arnerika yang berlangsung di Montevideo, Uruguay, 1933 

atau lazim dikenal dengan nama Konvensi Mengenai Hak-hak dan Kewajiban- 

kewajiban Negara (Convention on Rights and Duties of 

Meksipun Ibnu Khaldun sudah mengemukakan pendapatnya atas adanya 

ketiga unsw dari negara, serta masyarakat yang mengembara (nomad), badui, 

berpindah-pindah, tidak menetap, tidak dapat disebut masyarakat politik atau 

- 

Lihat Montgomery Watt Polifik Islam Dalam Lintasan Sejarah, te jemahan Helmy 
Ali dan Muntaha Azhary, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta, 
1988, halaman 30. 
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negara, seperti tersebut di atas akan tetapi Oppenheim-Lauterpacht yang datang 

jauh di belakang Ibnu Khaldun masih menganggap pendapatnya sendiri. 

Hal tersebut antara lain ditulis oleh M. Solly Lubis: 

"Adapun unsur-unsur yang hams dimiliki oleh suatu masyarakat politik 
supaya ia dapat dianggap sebagai negara menurut Oppenheim- 
Lauterpacht adalah sebagai berikut: 

a. harus ada rakyat 
b. harus ada daerah 

77 123 c. harus ada pemerintah yang berdaulat . 
" Rakyat yang hidup berkeliaran, menurut Oppenheirn-Laute acht, yaitu T berkeliaran dari satu daerah ke daerah lain bukanlah negaran.' 

4. Hugo de Groot alias Grotius (1583-1645) 

Hugo de Groot alias Grotius dalam bukunya yang berjudul De Jure Belli 

ac ~ a c i s ' ~ ~ ( 1 6 2 5 )  menulis: 

" ... bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehiugga karena itu ingin hidup 
bersama-sama orang lain. Ia mempunyai hasrat untuk hidup 

9 ,  !26 bermasyaiakat (appetitus societatis) . 

Dalarn pendapatnya mengenai l i t k y a  negara, Hugo de Grocjt 

mengemukakan bahwa di kalangan bangsa-bangsa yang hidupnya masih primitif, 

tidak ada kekuasaan negara yang kuat, tanpa mengenal suatu pemerintahan yang 

absolut, sehingga orang-orang berkesimpulan bahwa dalam kondisi primitif 

itu ditandai oleh kebebasan bertindak yang seluas-luasnya, masing-masing berbuat 

sesuka hatinya. Selanjumya ia mengatakan bahwa setiap orang menurut 

wataknya berhak melawan ketidakadilan, bahwa negara didirikan untuk 

mempertahankan ketertiban mum dan hak rakyatnya diserahkan kepada raja dan 

IZ3~ihat  M. Soil!. Lubis, Ilmu ?u'cgara. Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 3. 
'24 (bid. 
"'J.J. Von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dun Hukum, tejemahan R 

liamaluddin Dt Singomangkuto. PT. Pernbangunan Jakarta, 1965, halaman 170. 
.,,,, ,,,, Theo Hu~jbers, op. crt. haiaman JY. - .. 
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orang tidak berhak melakukan perlawanan. Negara terjadi melalui suatu 

persetujuan, karena tanpa negara orang tak dapat menyelamatkan diri dengan 

cukup. Dari persetujuan tersebut melahirkan kekuasaan untuk memerintah. 

Kekuasaan tertinggi untuk memerintah itu disebut keda~latan.'~' 

Uraian Grotius bahwa masyarakat yang dalam kondisi primitif ditandai 

dengan adanya kebebasan bertindak yang seluas-luasnya masing-masing berbuat 

sesuka hatinya, adalah bertentangan dengan pendapat Cicero (106-43 sM) ubi 

societas ibi ius, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum, berarti pada 

setiap masyarakat mesti ada order (ketertiban), walaupun sesekali ada yang 

melakukan pelanggaran, tetapi itu ada mekanisme tersendiri untuk 

mengantisipasinya, dan itulah di antaranya yang disebut pengendalian sosial. 

Selain daripada itu aenurut Maurice Doverger dalam semua gerombolan 

sosial dari yang terkecil hingga terbesar, yang paling primitif sampai yang paling 

maju, yang lemah, hingga yang terkuat terdapat di dalamnya orang yang 

memerintah dan yang diperintah.Iz8 Dengan adanya yang memerintah, maka di 

situ juga ada ketertiban sehingga tak mungkin setiap orang bertindak sesuai 

kemauannya sendiri. 

Dalam pandangan Islam, karena inti dari masyarakat adalah keluarga- 

keluarga, dan dalam setiap keluarga ada aturan, ada yang berkuasa yakni bapak 

dan ibu, atau seorang tua, di situ juga ada ketertiban sebab ada ketentuan- 

ketentuan yang membatasi kebebasan mutlak setiap orang. Jadi yang 

dikemukakan Grotius bahwa masyarakat dalam kondisi primitif bebas menurut 

12' Ibid, halaman 173-174. 
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kehendaknya sendiri tidak benar secara teoritis dan empiris karena tidak ditemui 

satu pun masyarakat primitif yang bertiridak sernaunya sendiri secara u~ni~rn. 

kecuali, dan itu tennasuk masyarakat yang ~naju juga, kalau lial it11 dilak~~kan ole11 

pelanggar hukum. 

Dalarn A1 Quran Allah SWT berfinnan: 

"Dan sesunggulmya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat 
(untuk menyenrlcan): "Semballldl Allah (saja). dan jaul~ilah ~hagl lu t l~"  
itu" maka di antara urnat ihl ada orang-orang yw,g diberi petunjtlk oleh 
Allah dan ada pula diantaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan 

99  130 baginya . 

Dari finnan Allah di atas sudah jelas selalu ada saja dalam setiap urnat 

orang-orang yang menerima hidayah dan karena itu takkan berbuat bebas sesuka 

hatinya. 

5. Tllomas Hobbes (1588-1679) 

Di atas tadi dikatakan bahwa 11alur-i msnusia selain su!!a berkawan juga 

cenderung untuk bersaing dengan sesamanya. Hal tcrakhir ini ole11 Thomas 

Hobbes dilukiskan dellgall nlengatakan bahwa ~fianusia cenderung egoistis, 

lnementingkan diri sendiri, seliingga ~na~iusia ~r~erijadi serigala rerliadap 

sesamanya (homo I~on~in~ lr~prts). ' j' 

1 2 9 ~ g h u r  ialah se:an dm apa saja yang disembah selain dari Allah SWT (lihat A1 Quron 
dun Terjemahnya, op. cir., halaman 167 catatan kaki 162). 

""QS 16 An Nahl: 36. 
13' Von Schmid, op. cir. halaman 179- 180. 
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Uraian Thomas Hobbes tentang negara ditulis dalam bukunya yang 

berjudul: Leviathan (165 I ) . ' ~ ~  

Manusia, menurut Thomas Hobbes, dalam keadaan biasa berjuang terus 

menerus. 

"Pada awalnya, di dalam keadaan tanpa negara yang dinamakan Hobbes 
keadaan alamiah (state of nature), ada peperangan antara yang seorang 
dengan orang lain. Inilah bellum omnium contra omnes yang tennasyhur 
itu, yakni setiap orang memyerlihatkan perasaan-perasaannya yang 
sungguh egoistis. Di situ tak dapat dibedakan antara adil dan tidak adil, 

77 133 sedangkan nafsu-nafsu manusia sajalah yang berlaku . 

Atas teori Hobbes di atas, diajukan suatu pendapat bahwa kalau manusia 

dalam keadaan alamiah (state of nature) itu merupakan serigala terhadap 

sesamanya, logkanya mestinya tak terjadi pertambahan populasi manusia bahkan 

bisa plmah. Kenyataannya dari waktu ke waktu penduduk dunia tidak pernah 

menurun, malahan terus meningkat. Bahlcan kini negara-negara maju 

mengkhawatirkan pertumbuhan penduduk yang katanya cenderung seperti deret 

ukur, sedangkan pertambahan bahan makman cenderung seperti deret hitung, 

seperti teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus (1 766-1834).'~~ 

Terlepas dari pendapat Murtadha Muthahhari, bahwa Thomas Hobbes 

filosof Inggris yang tersohor ini termasuk ke dalam kelompok filosof yang 

menganggap manusia dengan hewan tidak ada bedanya7'35 fakta anpiris juga 

inenunjukkan bahwa dalam dunia binatang pun tidak pernah terjadi pertarungan 

- --  - 

13' Ibid, halaman 178. Leviathan adalah nama dalam bahasa Ibrani dari Loran, y a h i  naga 
berkepala tujuh, yang dibunuh oleh Baal dalam mitos Marduk dan Tiamat. Dalam hampir semua 
kebudayaan naga adalah sirnbol kelatenan, tak berbentuk, tak kentara (lihai Karen Armstrong, 
Sejarah Tuhan, tejemahan Zainul Am, Mizan, Bandung 2002, halaman 36). 

'"  bid, halaman 179-1 80; Lihat juga Ahmad Suhelmi, op. cit, halaman 191. 
Hart, op.cit, halarnan 338. Lihat juga von Schmid, Pernibran Tentang Negara dan 

PT Pembangunan, Jakarta, 196 1, halaman 1 8. 
1 5. op. cit. halaman 66 catatan kaki 5 .  
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antara semua lawan semua, menandakan bahwa pendapat Thomas Hobbes tentang 

manusia dalam keadaan alamiah bersifat seperti serigala secara umum tidak benar, 

meskipun dalam keadaan khusus bisa terjadi. Hanya perlu diingat peristiwa 

khusus bukanlah gambaran menyeluruh dari suatu obyek yang diteliti dalam ha1 

ini sifat-sifat manusia. 

Dilihat dari sudut pandangan sejarah, kebenaran teori Thomas Hobbes di 

atas tidak dapat dibuktikan. 

Menunit Von Schmid, gambaran keadaan alamiah dari Thomas Hobbes itu 

tidaklah dimaksudkm sebagai hasil penyelidikan sejarah karena untuk aliran 

filsafat matematis-materialistis sama sekali asing bagi penyelidikan berdasarkan 

sejarah. 13' 

"Untuk memperkuat teorinya ia menunjuk pada pen&dupan bangsa 
Indian di Amerika, yang diangga nya sesuai dengan uraiannya, hal 1: tersebut adalah salah sama s e ~ i " . ' ~  

Thomas Hobbes sendiri mengalmi bahwa keadaan alamiah tidak memiliki 

pijakan historis sebab konsep itu tidak didasarkan pada fakta sejarah yang pernah, 

sedang atau akan terjadi k e m ~ d i a n . ' ~ ~  Jadi keadaan alami merupakan sebuah 

konsep hipotetis atau dugaan belaka.13' 

Di sisi lain Thomas Hobbes juga berpendapat bahwa nalar manusia 

sebetulnya membimbing untuk damai. 

" Atas dasar penalaran itulah manusia merasa membutuhkan kekuasaan 
bersama (common power) yang bisa menghmdarkan mereka untuk saling 
menumpahkan darah. Aka1 mengajarkan bahwa manusia sebaiknya hidup 
damai di bawah kekuasaan negara dan hukum daripada hidup dalam 

116 Von Schmid. op. cit., halaman 170. 
'"' Ihid. 
I-:" oop.cit.. halaman 177. 
139 [ h . ,  
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keadaan bebas tapi anarkhis dan berbahaya bagi keselamatan dir i t~~a. '~ '  
Atas dasar kesadaran itu manusia bersedia menghentikan kebebasan 

3, 141 alamiahnya (natural liberty) demi kebaikan dirinya sendiri . 

Begitulah akar pernikiran Thomas Hobbes mengenai lahirnya negara. 

Perlu dicatat di sini bahwa situasi dan kondisi Inggris pada masa hidup Thomas 

Hobbes yang sangat mempengaruhi jalan pikirannya. Di antara situasi itu adalah 

pertentangan antara Gereja Anglikan resmi, kaum puritan dan golongan Katholik 

serta konfiontasi antara raja dan ~ar1emen.l~~ 

Frans Magnis Suseno melukiskan secara singkat pertikaian antara raja dan 

perlemen sebagai benkut: 

"Ketika Hobbes berusia senja, 1649, ia menyaksikan konflik antara raja 
Charles I dengan Parlemen yang berakhir dengan kekalahan raja. Akibat 
kekalahannya raja dipenggal atas perintah ~romwell" . '13 

Konflik dernikian dahsyat yang mempengaruhi jalan pikiran Thomas 

Hobbes di atas, dalam istilah Karl Mannheim disebut ~ituation~ebundenkeit.'~~ 

Atau mungkin dapat dilacak pada konsep "Dosa Warisan", ketika mmusia telah 

terjatuh dari surga dan sudah menjadi makhluk yang cacad, berdosa.14' 

Di mata Thomas Hobbes, keadaan perang di Inggris itu memperllhatkan 

hal-ha1 yang bertentangan. 

140 Cranston, "Hobbes" dalam, Makers of Modern Thought, American Heritage 
Publishing. Co.Inco, New York, 1972, halaman 193, dikutip dari Ahrnad Suhelmi, ~ p . c i t . ~  
halaman 178. 

Ibid. 
142 Ibid., halaman 172. 
143~rans Magnis Suseno, Etika Polirik, Gramedia, Jakarta, 1994, halaman 201, dikutip 

dari Ahmad Suhelmi, ibid., halaman 171. 
1 4 4  Sri Sumantri Martosoewignyo, Luliah Perbandingan Antar Sistem HuLurn Tata Negara 

Program Doh$or (S-3) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogydarta, tanggal 28 Ohober 
2001. 

lJ5 ~ i h a t  Jalaluddin Rahmat, Muthahhari: Sebunh Model Buat Para Ulnma, sebagai 
Pengantar buku Murthada Muthahhari, op.cit., halaman 31. Lihat juga Tijani Abdul Hamid. 
Pernibran Politik Dalam A1 Ouran, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani Press. 
Iak 



" ... di satu pihak ia melihat raja maupun kaum agama menegaskan bahwa 
perjuangan mereka didasarkan pada norma dan nilai-nilai agama yang 
luhur. Buku-buku teks keagamaan menunjukkan ha1 itu. Tetapi Hobbes 
melihat dalam kenyataan yang terjadi justru kebalikannya. Kaum agama 
muncul dalam sejarah sebagai aktor-aktor politik yang bengis dan kejarn. 
Dalam diri mereka penuh dendam dan iri hati kepada manusia lain. Fakta 
empiris memperlihatkan kaum agama bukanlah rnanusia-manusia suci 

146 yang tidak dikendalikan hawa nafsu hewam . 

Dari kenyataan yang dilihatnya akhirnya Thomas Hobbes berkesimpulan: 

"Pertama, menata masyarakat berdasarkan p ~ s i p - p ~ s i p  normatif 
seperti agama (Nasrani) dan moralitas tidak munglun. Menurut Hobbes 
prinsip-prinsip itu hanyalah kedok-kedok emosi dan nafsu-nafsu hewani 
yang paling rendah. Kedua, masyarakat bisa mewujudkan perdamaian 
hanya apabila mampu mengenyahkan nafsu-nafsu rendah itu. Damai 

3, 147 bisa diciptakan bila manusia terbebas dari hawa nafsunya . 

6. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

Pemikir Barat lainnya tentang mssyarakat dan negara yang penulis akan 

kemukakan di sini ialah Jean Jacques Rousseau. 

Pemikirannya tentang masyarakat dan negara dituangkan dalam buk~nya 

yang berjudul Du Contrat Social (Perjanjian ~ o s i a l ) . ' ~ ~  

Seperti halnya Thomas Hobbes, J.J. Rousseau juga mengemukakan 

keadaan alarniah yaitu masyarakat yang ada sebelum terbentuknya negara. Hanya 

kalau menurut Thomas Hobbes, manusia memiliki naluri agresif untuk 

menyerang, memiliki harta orang lain, berambisi untuk berkuasa, sehingga 

manusia bisa menjadi serigala bag  mahusia lainnya (homo homini lzlpza), tidak 

demikian sifatnya menurut J.J. Rousseau: 

IJ6Ahmad Suhelmi. o p . ~ i t . ~  halaman 172. 
147 

-- Frans Magnis Suseno. op.cir., halaman 22, dikutip dari Ahmad Suhelmi, ibid. 
--- '"~ihat Deliar Noer. op.cir., halaman 152. 
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" Dalam keadaan alamiah manusia pada dasarny'd baik. Ia memililti yang 
disebut Rousseau kebaikan-kebaikan alamiah (natural goodr~essj. 
Manusia dalam keadaan alamial~ bukanlah manusia yang suka perang, 
sebab tidak terdapat rasa benci, dendam dan iri hati pada dirinya. Kalau 
pun terjadi konflik, manusia cenderung rnenghindari perang. Maka, 
perang menurut Rousseau hukanlah fenomena alanidl (natural 

3, 149 
phenomenon) melainkan penomena sosial (social phenomenon) . 

Walaupun demikian keadaan alamiah itu juga melahirkan situasi yang 

tidak menentu sellingga untuk mengatasinya diadakan perjanjian b e r ~ a m a . ' ~ ~  

" Rousseau inengemukakan perjanjian bersama sebagai jalan membentlk 
negara, polis seperti masa Yunani Kuno tadi, atau Republik atau Badail 
Politik". IS' 

Kemutlakan berkawm, hidup bermasyarakat seperti yang diicemukakan 

oleh para pemikir di atas, adalali sesuatu yang secara kotlrati ditetspkan olcli 

Tuhan Sang Pencipta. Macusia, sebagai individu aiiggota masyarakat dalan 

penciptaannya adalah inakhluk yaig lelnah seliingga tidak lnungkin bisa 

memenuhi seluruh kebutuhannya seorang diri. 

". . . ..manusia dijadikan bersifat lemah". 15' 

Selain mutlak hams bermasyarakat, dalam A1 Quran juga manusia, 

malahan paling utama, diharuskan ber-Tuhan Yang Maha Esa, clan lianya dengan 

berpegang kepada tali (agana) Allall serta berpcgal;g kepada taii (perjanjian) 

dengan manusia, rnanusia aka]! lnencapai keliiuliaan, terliindar dari kel~ll iaan. ;~~ 

- 

149 Ahrnad Suhelrni, op.cit, halaman 190. 
Deliar Noer, op.cir., halaman 153. 

" Ibid., halaman 13L. 
' QS 4 An-Nisaa': 28. 

153 Lihat QS 3 Ali Irnran: 112. 
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Watak manusia yang cenderung ber-Tuhan dan bermasyarakat oleh karena 

manusia sebagai ciptaan Allah lahir dengan fitrah yang baik dengan sifat Can 

tabiat yang baik pula. 

" Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agarna (Allah); 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang teiah ~nenciptakan manusia nienurut 
fitrah itu. Tidak ada penballan pada fit& Alldl (itulal?) agarna yang 
lurus; tetapi kebanyakan ~nanusia tid& mengetahui". ''l 

Karena sifat manusia adalah fitrah, jadi sifat-sifar newani yang kadang- 

kadang muncul dari manusia itu bukanlali sifat dasar, karena manusia pada 

penciptaannya yang fitrah bersifat baik.'j5 Berdasarkw itu ~naka r a r i  hipotesis 

154 QS 38 .%-Rum: 30, F!rmh .Allah maksudn!.a: ciptaan Xilah. M a u s l a  diciptakan 
Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tadud. Kalau ada manusia tidak beragma tauhid 
maka ha1 itu t i d d a h  tvajar. M e r e h  tidal; beragama tauhid hanyalah lantaran pengaruh 
linglrungan (L.ihat A1 Quron don Terjemahn~, op. cir.. halaman (35. catatan kaki 1 169). Menurut 
Ensik1opedi Islam, op.cit, jilid 2, halarnan 20, '-/.i'mrh adalah ~stilah Arab yang berarti asal 
kejadian, kesucian dan agama benar. Firrnh dengan arti asal kcjadian bcrsinonim dengan kata ibtir' 
dan khaiq. Firrah rnanusia atau asal kejadiannya sebagaimana dici p!akan Allah S WT menun~t  
ajaran Islam, adalah bebris dari noda dan dosa seperti ba\.i yaiig baru lahir dari perut ibimya". 

Is' Dengan merujuk pada Al Quran, Murthadha Muthahhari menyebut segi-segi positif 
manusia, yakni: 1. Khalifah Tuhan di Burni (QS 2 al Baqarah: 30j, 2. Makhluk berintelcgensia 
tinggi, homo sapiens (QS 2 al Baqarah. 3 1-33), 3. Cende~.ung dekat kepada Tuhan (QS 7 al-A'raf. 
172, QS 3 0  ar R u m :  30, 43), 4. Fitrah yang memiliki unsur-unsur surga\vi yang luhur (QS 32 as- 
Sajdah: 7-9), 5. Penciptaa! dengan perhitungan teliti (QS 20 Thaahaa: 122), 6. Bersifa b e b s  
merdeka (QS 33 al-Ahab:  72. QS 76 al-lnsaan: 2-3). 7. Pemba\vaan mulia dm. bermartabai (QS 
17 al-lsraa: 70). 8. Memiliki kesadara~  moral (QS 91 i~y-Syanls:  7-8). 0. Jkvanya danlai dalru~l 
mengingat Tuhan (QS 13 ar-Rad: 28. QS 84 al-lns\,iqnq. 6). 10. Kawlia dunla\vi unluk n~anus ia  
sen~uan!-a (QS 2 d-Baqarall: 20. QS 45 al-Jantsiyall: 13). 1 I .  IIicioraLai untuk rnen!,embah Allah 
(QS 5 1 adz-Dzaariyaat: 56): 12. Mengenal dirin\a da lan  sujudlmenyembah T d ~ a n n \ a  (QS 59: d-  
 has!^: 19). 13. Semua realitas tersembunyi a k m  d ipe r l i ha th  kepada mxlusia setelah meninggal 
(QS 50  Qaaf: 22). d a l  1-1. Kebutulian dunia1i.i saia tidak cukup b i ~ g i ~ ~ \ . a  n~ i l l l u~ i i~  111~11ginginkan 
mencapai cita-cita luhur dcllari~ llidup mereka (QS 89 al Fajr: 27-23. QS ') at-'l'aubah: 72). Adapu!l 
segi-segi negatif dari manusia ialah: 1. Manusia amat zalim dan bodoh (QS 33 al-Ahzab: 72). 2. 
Sangat mengingkari n i h a t  (QS 22 &Hajj: 66). 3 .  Melrunpaui baa s  karena meiiha: dirinya serba 
cukup (QS 96 al-Alaq: 6-7), 4. Bersifai tergesa-gesa (QS 17 J-lsraa: 11). 5. Apabila dltirnpa 

bahaya dihilangkan oleh Allah SWT. manusia kadang-kadang 
I 0  Yunus: I?,), 6.  Mmusia sangat Llklr S I I i d - l m :  iajj. 
8 al-Kahfi: 54) d m  Y Berheluh kesah 1:; h k l r  (US ,U N*. 

19-2 1). (Lihat Murtadha Muthahhari., op. cit., halaman 1 17-122). 
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dari Thomas Hobbes yang menun~tnya sifat inanusia it11 adalah seperti serigala 

terhadap sesamanya, sebagaimana tersebut di muka, tidak benar, tidak sesuzi 

dengan tuntunan Islam, tuntunan Allah S WT. 

Sejarah telah menjadi saksi bahwa dumia yang telah terlibat dalam perang 

yang disebut perang dunia, dua kali yakr,i Perang Dunia I ( 1 9 14- 1 9 1 8) dan Perang 

Dunia I1 (1 939- 1945) berarti kurang lebih sepuluh tallun bila dibandiilgkan 

dengan inasa damai yang ratusan bahkaii ribuan taliun, rnencenninkali bahwa 

sesungguhnya sifat manusia itu baik, sebenanlya manusia itu melnpurlyai sifat- 

sifat yang cinta danai ingin hidup bennasyardat bukan hanya dengan bangsanya, 

melainkan dengan seinua manusia di seluruh dunia 

Allah S WT berfirman: 

" Hai manusia, sesuilgguhnya kami menciptakan kainu dari seorang laki- 
laki dan seorimg perempuan dan ~nenjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengend. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa diantam kamu. Sesunggulmya Allah Malla Mengetahui lagi 
Maha ~engenal". 'j6 

Kalau menurut Ali Syariati, op.ci/, halaman 47-49. isas-as&< pantin2 yang [elah disepaCta!i da!am 
humanisme adalah: ( I )  Manusia adalah makhluk asli. rnernpunyai subransi \ang rnmdiri. 
mempunyai esensi genera yang mulia (essence generique); (2) hlanusia addah rnal;hluk yang 
memiliki kehendak bebzs; (3 )  Mantisia adalah makhluk yang sadar (krpikir) yang merupakan 
karalrteristik menonjolnya: ( 4 )  Manusia adalah rrakhluk \ang sudar akan drnnya sendiri: ( 5 )  
Manusia adalah makhluk lcreatifi (6) Manilsia adalah rnakhluk \ang puny3 cita-citcl dw, 

17) ynnp . . 
d 

memiliki nilai-nilai (vn!ues). 
l S 6 ~ s  49 Al-Hujuraat: 13. 
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B. Negara dan IConstitusi 

Dalam pembicaraan masalah masyarakat dan negara, sebagaiinana diulas 

di muka, terbentuknya negara karena ada perjanjian masyarakat. Dengan 

berdirinya sebuah negara maka tirnbul dua golongan yakni golongan rakyat dan 

pemeriltah. 

Menunlt Maurice Duverger: "Dalam semrla gerombolan sosial, dari yang 

paling kecil sanpai yang paling besar, yang paling primitif sampai yang paling 

maju, yang ringkih (lemah) sampai yang terhat sekali, dalam sekalian 

gerombolan itu timbul perbedaan pokok antara orang-orang "pangreh" (yang 

7, I57 memerintah) dan orang-orang yang "direh" (yang diperintah) . 

Jadi dengan terbentulcnya negara itu sebagai suatu organisasi, maka ada 

pemerintah yang memegang kekuasailn dan ada rakyat yang diperintah. 

KeLcasaan, yaitu kemampuar~ seseorang atau sekelompok inanusia untuk 

manpengaruhi tingkah Iakw seseorang atau keiompok lain sedemikian nlpa 

sehingga tingkah Iakw itu ~nenjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang 

yang ~nempunyai kekuasam itu,'" cenderung bersalahguna. "' 
"Lord Acton berkata,"Power /ends fo cornrpt, hut a45.solute power corrupts 

A1 Quran. lebili dahuIi1 dari Lord Acton, mern~)cringatkan: 

157 Maurice Duverger, op. cit, halaman 5. 
Is' Lihat Miriam Budiardjo, op.cit., halaman 35. 
I59 Istilah bersalahguna adalah istilah yang dipergunah oleh Sri Soemantri 

k4artosoe\\ien\~o untuk terjemahm kata corrupt. Lihat K1rlic;h Huhrrn Komtituri, Progran~ 
htnoizter ( 

. . 
, S2 )  Ilmu Hukum UII Yogyakarta, kela. S- ,%I ' --, -53 - - .  

makal&hui).a yang be rj udul Dusur Kotzstitusinnl ten tang HAG . .  . .  ! 3 
160 Miriam Budiardjo, op. cit, halaman 99. 
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"Ketahuilah! Sesung&dmya manusia benar-benw melampaui hatas, 
karena dia melibat dirinya serba cukup"."' 

Apabila manusia itu merasa din'nya serba kecukupan, cukup dukungan 

massa, cukup kekuatan militer, ctlkup kekuatan ekonomi hi lain-!ain kecukupan 

maka cenderung bertindak melampaui batas. Manusia akan tergiur bersifit 

takabbur (merasa besar) sehingga sewenang-wenang terhadap pihak lainnya. 

Merasa cukup berkuasa, Fir'aun menganggap dirinya tuhar~, suatu 

kedurhakaan yang tiada taranya dalam sejarah umat manusia! 

"Dan berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumk~~,  aku tidak mengetahui 
3' 162 tuhan bagirnu selain aku . 

Di Perancis, karena tugas negxa tidal: terbagi-bag. kekuasaan negara 

dipusatkan selurul~nya di tangan saiu orang yaitu raja. baik perunda:ig-uidmgan. 

peradilan, maupun pelaksanaan pemerintahan sehingga menurut Montesquieu 

(1689-1755) menjadi salah satu penyebab kesewenangan-ivenangan. Bisa saja 

Raja dengan tiba-tiba'lnenyuntli me~naruk~an seseorang ke Jala~n penjaia negara 

Bastille ~mtuk waktu yang tak tertentii, taripa ~nernberi alasan-alasan, lianya 

berdasarkan suatu surat yang benrlaterai yang dinamakan Iettw cie ~nche t . '~ '  

- - 

16' QS 96 Al 'Alaq: 5-7. Ayai-ayat ini juga dikernukakan d a l m  uraian hl .  Quraish 
Shihab, "Membumikan ... ... .. " op.cir, halaman 296 dan T'haha Jahir al-A~v, Kehehtrsntl Sehngni 
Risalah Inci dalam Islam, Pengantar atas b&u karangan Abdul Llajid An-Najjar. Kcbebasan 
Ber-kir dalam Islanl, tejernahan H a  - ., ! 3. 

'"' QS 28 Al Qashash: 38. 
163 Von Schmidt, op. cit, halaman 226. 
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Bahkan Louis XIV (1638-171 5) dengan kesombongan melampaui batas berucap: 

1 'Etat c lest n10i.l~~ 

Sebaliknya, di Inggris, karena pengadilan itu tidak dapat dicampuri oleh 

eksekutif, maka masyarakat Inggris lebih liberal, lebih b e b a ~ . ' ~ ~  

Dari uraian-uraian kejadian di muka dapat ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum bahwa kekuasaan itu cenderung bersalahguna atau melampaui 

batas. Akan tetapi kalau itu tadi kesimpulan umum, maka ada suatu kasus khusus 

yang menyimpang dari kesimpulan umum di atas. Kepemimpinan Nabi 

Muhammad SAW dalam Negara Madinah yang seperti kita ketahui, beliau 

sebagai Nabi dan negarawan, dalam memimpin Negara Madinah bertindak 

sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, pembuat undang-undang melalui 

sunah, sekaligus sebagai hakim yang mengadili perkara-perkara. Bila keadaan 

itu disamakan dengan keadaan pada Louis XIV di Prancis, maka Nabi 

Muhammad SAW yang memegang kekuasaan begitu besar dan terkonsentrasi di 

tangannya akan bertindak sewenang-wenang melampaui batas, tapi kenyataannya 

sebagaimana yang ditulis oleh Robert Nabi  ella ah'^^ justeru melahirkan suatu 

pemerintahan modem dalarn kecang&an sosial dan kemampuan politiknya, 

komitrnen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari semua, minimal 

sebagian besar, masyarakatnya. Modem juga dalam ha1 keterbukaan posisi 

164 Dahlan Thaib dkk, TeoriHukum dun Komtitusi,. Liberty, Yogyakarta; 1999, halaman 2: 
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, PT. Eresco, Bandung, 198 1, halaman 
16. 

165 Lihat N. Jaypalan, Modern Governments and Constitution, Athlantic Publisher and 
Distributions, New Delhi, 2002, jilid 1, halaman 24-25. 

Robert N. Bellah, Tokugawa Religion (New York, 1969), dikutip dari Nurcholish 
I . . 

L ~ l  ,q$f--l- Jakarta. 1997, halaman 84. Lihat juga A1 Chaidir dan Herdi 
Press. Jakartq 2000, halaman 23-2 . 
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kepemimpinan yang dapat diuji berdasarkan alasan-alasan melembagakan 

kepemimpinan tidak dengan pewarisan sehingga menjadi contoh bagi masyarakat 

nasional modern, dalam suatu negara de~nokrasi. '~~ 

Keberhasilan Nabi Muhammad SAW untuk tidak sewenang- wenang, dan 

tidak melampaui batas walaupun kekuasaan terkonsetrasi dalam tangannya karena 

menurut Aisyah (salah seorang isterinya) ketika ditanyakan tentang akhlak 

Rasulullah SAW, dia menjawab: "Akhlaknya adalah A1 ~uran".'~' 

Dalam hubungan dengan akhlak Muhammad SAW yang qurani inilah di 

antaranya adalah keharusan rnern~s~awarahkan'~~ urusan-urusan politlk, ekonomi, 

sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain urusan duniawi, sehingga Muhammad 

SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabat yang berarti Nabi Muhammad 

SAW adalah seorang demokrat bukan seorang yang otoriter. 

Selain daripada itu dalam nomokrasi  slam'^^ kekuasaan itu adalah suatu 

karunia atau nikrnat Allah yang merupakan arnanat kepada manusia untuk 

dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar yang telah ditetapkan dalarn A1 Quran dan Rasul sebagai pemberi sun 

16' Robert N. Bellah, Tokugawa Religion, (New York, 1969) halaman 2 lku t ip  dari 
Nurcholish Madjid, Tradisi IsIam ... ., op. cit., halaman 84. 

168 Hadits Riwayat Abu Dawud dan Muslim, Lihat Muhammad Faiz Almath. op.cir. 
halaman 16-17. 

169 Menurut M.Quraish Shihab dalam bukunya yang bejudul Wawasan Al Quran. Mizan 
Bandung, 1999, halaman 469-471, di dalam Al Quran ada tiga ayat \.ang rnernerintahh 
rnusyawarat yaitu (1) QS 2 A1 Baqarah: 233 berisi perintah agar suami isteri bermus!,a\\.arat bila 
ingin menyapih an& mereka; (2) QS 3 Ali Imran: 159, agar rnemusyawaratkan urusan-urusan 
tertentu (antara Nabi SAW d m  para sahabat); d m  (3) QS 42 Asy Syuura: 38 yang isin\-a bah\va 
urusan-urusan (mereka) dimusyawaratkan di antara mereka. '" Lihat M. Daud Ali. M. Tahir Azhars. dan Habibah Daud, Islam un~uk Disiplin Ilmu - . . - . 
n u m m ,  a a  116. dikutip dari M .  Tahir 

h-" ... ., 
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teladan yang baik. Sebagai amanat kekuasaan itu kelak hams 

dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. 

Sebagaimana dikatakan di atas, kekuasaan itu pada umumnya cenderung 

bersalahguna. Kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah demikian 

pula halnya. Oleh karena itu kekuasaan pemerintah itu hams dibatasi. Dalam 

perjanjian untuk pembentukan negara sarnbil menetapkan hak dan kewajiban asasi 

manusia, kekuasaan pemerintah itu hams dibatasi, dipencar serta diadakan 

lembaga-lembaga dengan kewenangan yang sudah ditetapkan secara fundamental, 

serta susunan ketatanegaraan yang juga bersifat f~ndamenta l . '~~  Untuk itu semua, 

dibuat dan dituangkan di dalam suatu dokumen resmi yang disebut konstitusi. 

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai konstitusi, penulis merasa perlu 

menerangkan apakah yang dimaksud konstitusi itu. 

-- Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti 
membentuk. Pernakaiau istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah 
pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu 

9, 172 negara . 

Selain istilah konstitusi, dikenal juga terminologi undang-undang dasar. 

Istilah kedua ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda grondwet. Grond berarti 

tanah atau dasar, dan wet bermakna undang-undang. 173 

"Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata 
yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti 
"bersama dengan ....", sedangkan statuere berasal dari kata sta yang 
membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, 
kata statuere mempunyai arti "membuat sesuatu agar berdiri atau 
mendirikanlmenetapkan". Dengan demikian bentuk tunggal (constitutio) 

171 Lihat Sri Soemantri Martosoewignyo, Persepsi ... ... . op. cit, halaman 1 .  
17* Dahlan Thaib dkk. op.cit, halaman 7 .  Lihat juga M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, 

9 5  dan -b dkk ibid. 
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berarti menetapkan sesuatu secara bersarna-sama dan bentuk jamak 
7, 174 (constitutiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan . 

Sri Soemantri Martosoewignyo menyarnakan arti konstitusi dan undang- 

undang Akan tetapi dalam kepustakaan Belanda, rupanya pengertian 

konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. L.J. Van Apeldoom 

menulis bahwa konstitusi itu terdiri dari selain undang-undang dasar tertulis, 

juga yang tidak te r t~1is . l~~ 

Gagasan konstitusionalisme, yaitu gagasan untuk membuat konstitusi yang 

berfhgsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga 

penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan dengan 

d e d i a n  diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi,In telah timbul 

leblh dahulu daripada konstitusi itu sendiri. 

" Pada tahun 1215, Raja John, dari Inggris dipaksa oleh bebempa 
bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka. !-an? kemudian 
dica~tumkan dalam Magna Charra (Piagam Besar j. . . . . l!eskipun belum 
sempurna, Magna Charto di dunia Barat dipandang sebagai permulaan 
& a  gagasan konstitusionalisme serta pengakuan terhadsp kebebasan dan 
kemerdekaan rakyat".'79 

174 Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstirusi: Pengertinn dun Perkcmhangannw, Pro 
Justitia, No. 2 Tahun V, Mei 1987, halarnan 23, dihutip dari Dahlan Thaib dkk. h i d . .  halaman 7. 

'75 Lihat Sri Soernanti Martosoewignyo, Persepsi ... ... . op.cit . halarnan 1 .  
17' L.J. Van Apeldoom, Penguntar Ilmu Hukum, Tejemahan Oetarid Sadino, Pradnya 

Paramita, Jakarta, 1996, halaman 31 7. 
'77 Miriam Budiardjo, op.cir., halaman 96. 
'78  Ibid, halaman 97. Dalam uraian nanti akan terlihat bah\\-a konstitusionalisrne telah 

terlalisana ada masa pernerintahan Umar bin Khattab di Negara Madinah. 
17'Ibid. Lihat juga Moh Kusnardi dan Hannaily Ibrahim. Hukum Tnln Negnrn Indonesia 

m u m  Universitas Indonesia Jakartz~ 1988, halaman 
A 7 .  

J~ I .  n 99: Baharuddin Lopa op. L Y I .  halaman 2 
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