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BAB II

POLITIK HUKUM KLASIK DAN KONTEMPORER

A. Pengertian Politik Hukum

Bila ditelusuri lebih jauh, istilah politik hukum (rechtspolitiek) dapat

digunakan dalam dua arti yang berbeda, yakni dalam arti luas dan teoretis, yaitu

sebagai ilmu politik (tentang) hukum (politics of law), dan dalam arti yang lebih

sempit dan praktis, yaitu sebagai kebijakan hukum (legal policy). Sebagaimana

dalam skema:

Berdasarkan pembagian ini, maka politik hukum dalam arti ilmu politik

hukum merupakan bagian dari ilmu politik yang meneliti perubahan-perubahan

yang diperlukan terhadap hukum agar sesuai dengan perkembangan politik

Negara. Sementara politik hukum dalam arti kebijaksanaan hukum berarti

memilih cita-cita tentang hukum tertentu dan berupaya dengan segala daya yang

ada untuk mencapai cita-cita tentang hukum tertentu itu. Dapat pula dikatakan

bahwa politik hukum adalah kebijakan tentang arah perkembangan hukum. Jadi,

politik hukum berkenaan dengan hukum yang dicita-citakan, hukum yang akan

dibentuk atau ius constituendum.1

1 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali
Press, 2014), h. 200-201.

Rechtspolitiek

Legal Policy

Politics of Law



46

Dalam perspektif lain, politik hukum adalah disiplin hukum yang

mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan

yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Bila diskemakan dalam disiplin

hukum sebagai berikut:2

Berdasarkan skema di atas, bisa dimengerti bahwa politik hukum

merupakan disiplin yang memanfaatkan materi filsafat hukum (yang

menyangkut tujuan yang diinginkan), serta materi ilmu tentang kenyataan

hukum dan dogmatik hukum (berkaitan dengan cara mencapai tujuan). Hal ini

2 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 48-49

Ilmu Hukum

Ilmu Kaidah

Dogmatik HukumIlmu Pengertian

Ilmu
Kenyataan

Disiplin
Hukum

Pembentukan HukumFilsafat Hukum

Penemuan HukumPolitik Hukum

Bayân al-Syar’ial-Idrâk al-‘Aqli

Dalam Konteks Islam



47

terutama sekali relevan dengan kegiatan pembentukan hukum maupun

penemuan hukum.3

Berdasarkan hal tersebut, ada dua relevansi dalam politik hukum yakni

kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum. Pertama, politik

pembentukan hukum yang dimaksud adalah kebijaksanaan (kebijakan) yang

bersangkutan dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum.

Politik pembentukan hukum mencakup kebijaksanaan (pembentukan)

perundang-undangan, kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau

putusan hakim, dan kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.4

Dalam proses membentuk kebijakan (pembentukan) perundang-undangan,

ada beberapa hal yang menjadi bagian kebijakan yakni lingkungan kebijakan,

pembuat dan pelaksana kebijakan, kebijakan itu sendiri dan kelompok sasaran

kebijakan. Bila dirumuskan sebagai berikut:

3 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 238.
4 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, h. 239.
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Berdasarkan gambar di atas, kebijakan hukum dipengaruhi oleh

lingkungan, pembuat dan pelaksana hukum, dan kebijakan itu sendiri. Dari

kebijakan hukum ini, akan berorientasi kepada penciptaan hukum, pembaruan

hukum, dan pengembangan hukum. Lingkungan kebijakan yang dimaksud

adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan

timbulnya isu (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

para pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan. Pembuat dan pelaksana

kebijakan, adalah orang atau sekelompok orang, atau organisasi yang

mempunyai peranan tertentu dalam sistem dan proses kebijakan.5 Kebijakan itu

sendiri, yaitu keputusan atas serangkaian pilihan kurang lebih berhubungan satu

sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan kelompok

sasaran kebijakan, yaitu orang atau sekelompok orang atau organisasi dalam

masyarakat yang perilaku dan/atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh

kebijakan bersangkutan.6

Kedua, relevansi politik hukum adalah penemuan hukum. Penemuan

hukum yang dimaksud adalah seorang hakim (jurisprudence) harus mampu

menangkap apa yang tersirat dibalik teks. Menangkap apa yang tersirat dibalik

teks tentu tidak dapat dilepaskan dari bantuan nalar logika seorang penafsir teks,

yakni dengan bantuan deduksi dan logika akal dalam upaya menemukan

5 Dalam konteks ke-Indonesia-an, ada tiga lembaga yang berperan dalam proses kebijakan
yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut, lembaga eksekutif atau
yang dikenal dengan istilah pemerintah adalah lembaga yang paling berperan dalam melaksanakan
kebijakan Negara. Hanya saja cara yang digunakan bisa dengan cara langsung atau tidak langsung,
melakukan sendiri atau menyerahkan pada pihak lain, melakukannya bersama-sama dengan pihak
lain atau hanya menyerahkan pada bagian-bagian tertentu kepada pihak lain itu, di mana
pemerintah hanya melaksanakan fungsi pengawasan saja. Lihat selengkapnya Zaidan Nawawi,
Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 69.

6 Mustopadidjaja AR, Manajemen Proses Kebijakan Publik, LAN 2001. Lihat pula Zaidan
Nawawi, Manajemen Pemerintahan, h. 91
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jawaban dari sebuah permasalahan hukum.7 Dengan demikian, dalam konteks

ke-syariah-an misalnya, yang menjadikan pemahaman bahwa sumber utama

dalam membuktikan sumber ushul-dalam proses penemuan hukum-selain dari

bayân al-syar’i (Alquran dan Hadis), dibutuhkan pula al-idrâk al-‘aqli

(pemahaman akal).8 Kedua inilah yang menjadikan pijakan dalam berijtihad

(menemukan sebuah hukum).9 Sehingga, di kalangan ahli ushûl fiqh terdapat

adigium al-ijtihâd munzhir li al-ahkâm wa laisa bi musbhit (ijtihad itu

menemukan hukum dan bukan menetapkannya).10

Berdasarkan hal ini, maka politik hukum (rechtpolitiek) merupakan

proses pembentukan ius contitutum (hukum positif) dari ius contituendum

(hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan

dalam kehidupan masyarakat. Bisa juga dikatakan bahwa politik hukum sebagai

kebijakan publik (public policy),11 atau dalam istilah lain kebijakan sosial

(social policy) yang menyatu dan tidak terpisahkan dari perlindungan

masyarakat (social welfare) dan social defence policy.12

Sementara itu, bila melihat politik hukum dalam arti kebijakan hukum

(legal policy) dapat ditemukan dalam:

7 Murtadha Mutthahhari dan M. Baqir al-Shadr, Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh
Perbandingan, peng. Satria Efendi, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 164.

8 Sumber dari al-idrâk al’aqli dalam upaya mencari validitas hukum terdapat beberapa
sumber. Pertama, pemahaman akal yang didasarkan pada pengalaman indera serta eksperimentasi.
Kedua, pemahaman akal yang didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang diakui. Dan ketiga,
pemahaman akal yang didasarkan pada spekulasi teoretis. Lihat Murtadha Mutthahhari dan M.
Baqir ash-Shadr, Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan, h. 55.

9 Ijtihad secara bahasa adalah badzl al-majhûd, sementara dikalangan ulama, ijtihad
didefinisikan badzl al-faqih wus’uhu fi thalab al-ilmi bi ahkam al-syari’ah. Lihat Muhammad al-
Khudhari Bik, Ushûl al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 367. Bandingkan dengan Ahmad
Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 162

10 Cf. Musa Tawana, al-Ijtihâd wa Mada Hajatina Ilaih fi Haza al-‘Asr, (Kairo: Dâr al-Kutub
al-Hadisah, t.t.), h. 152.

11 Sri Wahyuni, Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi
Hukum Islam), h. 74.

12 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, h. 27.
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1. Rencana pembangunan dan/atau rencana kerja pemerintah, khususnya dalam

bagian hukum.

2. Secara lebih khusus, politik hukum dapat juga dibaca dari bagian

“menimbang” dan “penjelasan umum” dari suatu undang-undang. Dalam

bagian “menimbang” dan “penjelasan umum” suatu undang-undang dapat

diketahui politik hukum berkenaan dengan materi yang diatur dalam undang-

undang yang bersangkutan.13

Berdasarkan pemahaman ini, dapat dimengerti bahwa politik hukum

diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat tertentu.14 Dengan kata lain,

politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang

berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang

diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung

dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.15

Dalam konteks inilah, penentuan politik hukum mesti memperhatikan

fungsi hukum yang sangat berkaitan dengan struktur masyarakatnya. Jika

masyarakatnya semakin kompleks maka dibutuhkan tatanan hukum yang

memiliki kewajiban sekunder (secondary rules of obligation) yang meliputi

peraturan-peraturan yang berisi pengakuan norma-norma tertentu (rules of

recognition), peraturan-peraturan yang menggarap perubahan. Karena secara

umum fungsi hukum adalah sebagai system kontrol, penyelesaian sengketa

(dispute settlement), redistribusi (redistributive function) atau fungsi rekayasa

13 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, h. 201-202.
14 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, h. 159.
15 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, h. 20.
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sosial (social engineering), pemelihara sosial (social maintenance), dan

mengawasi penguasa itu sendiri.16

Dari pemahaman ini pula, kebijakan publik yang dilakukan oleh penguasa

dalam persoalan legislasi merupakan bagian dari pemahaman bahwa politik

mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di

belakang pembuatan dan penegakan hukum.17

Di sisi lain, politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan

menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum meneliti

perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan dalam hukum sekarang berlaku,

supaya sesuai dengan sociale werklijkheid. Sederhananya, politik hukum

meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-

banyaknya ketegangan antara positiviteit dan sociale werklijkheid. Politik

hukum membuat suatu ius constitutum dan berusaha agar ius constituendum

pada kemudian hari bisa berlaku sebagai ius constitutum baru.18

Bila melihat lebih jauh, pada hakikatnya yang dapat menjalankan politik

hukum hanya rulling class dalam masyarakat. Seperti halnya dengan Negara-

bila ditinjau dari segi politik-maka hukum positif tertulis dan sebagian dari

hukum positif yang terdapat dalam yurisprudensi dan dalam pendapat para ahli,

pada hakikatnya merupakan suatu alat pemerintah yang dikuasai oleh suatu

golongan tertentu dalam masyarakat, yaitu golongan yang menjadi rulling class.

Hukum keagamaanpun (terutama tafsiran) boleh dilihat sebagai suatu alat

16 Lihat Lawrence Friedman, American Law an Introduction, h. 11-18. Bandingkan dengan
Maroni, Problema Penggantian Hukum-hukum Kolonial Dengan Hukum-hukum Nasional Sebagai
Politik Hukum”, h. 94

17 Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, h. 1-2.
18 C.S.T. Kansil dan Chistine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2011), h. 350.



52

memerintah dari suatu rulling class, yaitu mereka yang memimpin benar-benar

suatu kaum agama.19 Sehingga, politik hukum membayangkan kepada kita

tindakan manusia yang seharusnya (dunia yang dicita-citakan, hetgeen

wenselijk is).20

Terminologi politik hukum yang lebih operasional, adalah pernyataan

Teuku M. Radhie mengungkapkan bahwa politik hukum adalah pernyataan

kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan

mengenai arah ke mana hukum dikembangkan.21 Sejalan juga dengan

pernyataan Baqir Manan bahwa politik hukum mencakup empat hal yakni

politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan

serta penegakan hukum.22

Dari berbagai definisi hukum yang ditulis, tampaknya penulis lebih

menitikberatkan pada definisi politik hukum yang disampaikan Hikmahanto

Juwono, yang mencakup dua dimensi, yakni basic policy dan enacment poligy.

Basic policy atau kebijakan dasar adalah politik hukum yang menjadi dasar

diadakan peraturan perundang-undangan. Enacment policy atau kebijakan

pemberlakuan adalah tujuan dan alasan yang muncul di balik pemberlakuan

peraturan perundang-undangan.23

19 C.S.T. Kansil dan Chistine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, h. 350.
20 C.S.T. Kansil dan Chistine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, h. 350-351.

21 Teuku M. Radhie, “Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembagunan
Nasional”, dalam Prisma, No. 5, Th. II, Desember 1973, h. 42.

22 Baqir Manan, “Mengkaji Ulang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum
Nasional”, makalah diskusi panel FH Unibra Malang tangal 4 Juli 1994, h. 17-18.

23Hikmahanto Juwono, “Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia”, Hand Out
Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Program Doktro (S3) UII, h. 89.
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Berdasarkan definis semua yang sudah dijelaskan maka secara ringkas

yang dimaksud politik hukum di sini yakni proses penetapan hukum yang harus

ditetapkan, dan dapat dijadikan sebagai kebijakan publik atau kebijakan sosial.

B. Akar Sejarah Timbulnya Politik Hukum

Imam Syaukani dan A. Ahasin Thohari dalam bukunya Dasar-dasar

Politik Hukum menjelaskan bahwa untuk mencari akar sejarah kapan, di mana,

dan siapa yang menggagas politik hukum tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan

literatur yang mendukung pembahasan ini sangat minim. Berdasarkan

penelusurannya, bahwa latar belakang ilmiah yang menjadi raison d’etre

kehadiran disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritisi hukum

terhadap model pendekatan hukum selama ini. Bahkan dalam tulisannya

dikatakan:

“Seperti diketahui, dari aspek kesejarahannya, studi hukum telah
berusia sangat lama sejak era Yunani kuno hingga era Postmodernisme.
Selama kurun waktu sangat lama tersebut studi hukum mengalami
pasang surut, perkembangan, dan pergeseran terutama berkaitan dengan
metode pendekatannya. Adanya pasang surut, perkembangan, dan
pergeseran studi hukum itu disebabkan karena terjadinya perubahan
struktur sosial akibat modernisasi dan industrialisasi, politik, ekonomi,
dan pertumbuhan piranti lunak ilmu pengetahuan”.24

Karena itu, menurutnya, politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin

hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami

kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum.25

Sementara A.S.S. Tambunan dalam bukunya Politik Hukum Berdasarkan

UUD 1945 menyatakan bahwa politik hukum berkaitan erat antara Negara dan

rakyatnya. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa teori tentang hubungan

24 Imam Syaukani dan A. AhsinThihari, Dasar-dasar Politik Hukum, (Depok: Rajawali Press,
2012), h. 11-12.

25 Imam Syaukani dan A. AhsinThihari, Dasar-dasar Politik Hukum, h. 15.
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Negara dengan warganya bermula pada zaman Yunani Sebelum Masehi (SM).

Pemikir-pemikir yang menonjol pada zaman itu adalah Plato, Aristoteles,

Epicurus dan Zeno.

Pada masa Yunani klasik (Sebelum Masehi) tersebut terdapat hubungan

epistemologi hukum dengan persoalan politik. Kalimat yang terkenal dari Plato

pada saat itu tatkala dia berkata kepada penguasa Yunani, “Anda tidak layak

memerintah karena Anda bukan seorang hakim (filsuf)”.26 Pernyataan Plato ini,

sebagai ekspresi keprihatinan yang refensial atas keadaan negaranya yang

dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat,

pemerintah sewenang-wenang di atas penderitaan rakyatnya.27

Karena itulah, dalam pemikiran Plato, dengan tegas ia menyatakan sikap

keharusan dan pentingnya hukum untuk masyarakat. Dalam pengelolaan

Negara, yang digambarkan dalam “Republic”, tidak ada tempat untuk hukum,

sebagai suatu sistem peraturan yang disusun dan dirumuskan untuk mengikuti

masyarakat itu. Menurut Plato, pelaksanaan keadilan diserahkan seluruhnya

kepada para penguasa yang berpendidikan dan diilhami kebijaksanaan yang

menjamin pemerintahan yang adil. Penguasa bertugas untuk mengawasi agar

“manusia melakukan pekerjaannya pada suatu tempat dalam kehidupan yang

sesuai dengan kecakapannya.”28

Aristoteles sebagai murid dari Plato mengembangkan pemahamanan

kenegaraan dari Plato. Pada masa itu istilah Negara telah ada, salah satunya

26 Juhaya S Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 30.
27 Mardenis, “Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan

HAM di Indonesia (Contemplation and Analysis of Classification and Political Law of Human
Rights Enforcement in Indonesia)”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 3, Desember 2015, h. 441-
442. Lihat pula Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Hukum-
hukumnya, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 19.

28 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 59.
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dengan istilah polis. Kata polis berasal dari kata polistaia. Polis berarti kesatuan

masyarakat yang berdiri sendiri (Negara), dan taia berarti urusan. Maka makna

polis adalah suatu organisasi kekuasaan yang diberi wewenang untuk mengurus

kesatuan masyarakat dengan menciptakan rasa tertib dalam kehidupan bersama

di dalam wilayah Negara.29 Selain kata polis, terdapat kata polites yang berarti

orang yang mendiami polis. Dari istilah ini muncul politike techne yang berarti

kemahiran politik. Ars politica yang berarti kemahiran tentang kenegaraan.

Politike episteme berarti ilmu politik.30

Dalam pernyataannya, Aristoteles menyatakan bahwa, “a constitution (or

polity) may be defined as the organization of a polis, in respect of its offices

generally, but especially in respect of that particular office which is sovereign in

all issues”.31 Selain pernyataan tersebut, Aristoteles juga mengemukakan

bahwa “manusia merupakan binatang politik (political animal)”. Pemahaman

ini mengandung arti bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan

politik, karena instruksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti

melibatkan hubungan politik. Hal ini merupakan kecenderungan alami

manusia.32

Walaupun pemahaman Aristoteles sebagai tokoh filosof klasik mengenai

konsep politik, menurut Ramlan Surbakti sangatlah kabur. Ketidakjelasan

makna politik menghadapi kesukaran dalam menentukan patokan kepentingan

umum yang disetujui bersama dalam masyarakat. Namun menurutnya, suatu hal

29 Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan
Empiris, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 10.

30 Ng. Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011), h. 89-90.

31 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), h. 6.

32 Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan
Empiris, h. 9.
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yang patut mendapatkan perhatian dari pandangan klasik berupa penekanan

yang diberikan pada “apa yang seharusnya” dicapai demi kebaikan bersama

seluruh warga Negara polis dan “dengan cara apa sebaiknya” tujuan-tujuan itu

dicapai. Pandangan klasik ini lebih menekankan pada aspek filosofi (idea dan

etika) daripada aspek politik.33

Sementara berkaitan dengan tujuan Negara, Plato (429-347 SM) dan

muridnya Aristoteles (348-322 SM) menyatakan bahwa tujuan dari Negara

adalah mencapai keadilan, hanya dengan begitu akan terwujud kehidupan yang

baik dan kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan individu berkaitan erat dengan

kebahagiaan Negara. Hanya Aristoteles kemudian mengartikan keadilan sebagai

kepentingan umum. Dia juga mengatakan bahwa undang-undang yang baik

adalah undang-undang yang didasarkan pada moral.34 Selain itu juga,

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif.

Keadilan distributif adalah tentang soal pembagian barang-barang dan

kehormatan pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam

masyarakat. Keadilan ini menghendaki kedudukan yang sama memperoleh

perlakuan yang sama pula di hadapan hukum. Konsep keadilan distributifnya

Aristoteles ini kemudian diikuti oleh rumusan Ulpian dari Romawi klasik

bahwa honeste vivere, alterum laedere, suum cuique tribuere (hidup secara

terhormat, tidak mengganggu orang di sekitarmu, dan memberikan kepada

setiap orang yang akan menjadi bagiannya). Sementara keadilan korektif adalah

yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu harus

mempunyai standard umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan

33 Ramlan Surbakti, Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 3-4.
34 A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, (Jakarta: Puporis Publishers,

2002), h. 16.
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orang dalam hubungannya satu sama lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan,

memulihkan yang telah dilakukan oleh kejahatan, dang anti rugi telah

memulihkan kesalahan perdata. Standard tersebut diterapkan tanpa membeda-

bedakan orang.35

Pada masa Yunani kuno, dikenal juga nama Epicerus (342-271 SM) dan

Zeno (+ 300 SM) yang hidup pada zaman pancaroba, penuh kekacauan yang

telah menenggelamkan Negara-negara Yunani. Rasa nasionalisme Yunani yang

menggelora pada zaman Plato dan Aristoteles sudah padam. Hal ini

mengakibatkan pemikiran Epicerus tidak memikirkan Negara lagi, sehingga

masyarakat berpikir hanya kepentingan dirinya saja (individualis). Sehingga

kebahagiaan individu diukur oleh kebahagiaan pribadinya. Sementara Zeno

berpikiran lebih luas dari Plato dan Aristoteles. Dalam pemikiran Zeno bahwa

perasaan dan keinginan harus didasarkan pada rasio atau harus tunduk kepada

nalar.36

Kebudayaan Yunani berkembang ke Timur Tengah, dengan dikuasinya

Timur Tengah sampai ke Perbatasan India oleh Aleksander Agung, Kaisar

Romawi. Pada masa ini dikenal dengan zaman Helenisme. Sebelum meluasnya

daerah Romawi ini, di Roma sudah ada peraturan yang hanya dipergunakan di

kota Roma. Akan tetapi dengan meluasnya kekuasaan Romawi, maka

peraturan-peraturan itu berlaku secara umum dan disebut ius gentium, hukum

umum yang berlaku kasuistik. Kemudian para sarjana, di antaranya Gaius

35 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, h. 85-86.

36 A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, h. 16-17.
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menciptakan ilmu hukum. Hukum Romawi dikembangkan dan dikumpulkan

yang disebut Codex Iuris Rumani atau Codex Iuris Civilis.37

Pada saat itu, pada masa Romawi terdapat teori yang mengajarkan

kewajiban seseorang untuk mengikuti komunitasnya. Pada masa itu sudah

dikenal pameo salus publica suprmea lex (kenyamanan rakyat merupakan

hukum tertinggi). Menjelang akhir Abad Menengah oleh Thomas Aquinas38

(1225-1274) yang dikenal sebagai penerus tradisi filsafat ala Aristoteles

berkontribusi dalam memahami arti hukum, Thomas Aquinas membedakan

antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu dan hukum-hukum yang dapat

dijangkau oleh akal budi itu sendiri. Hukum yang didapatkan dari wahyu

disebut ‘hukum ilahi positif’ (ius divinum positivum). Hukum yang diketahui

berdasarkan kegiatan akal budi ada beberapa macam. Pertama-tama terdapat

‘hukum alam’ (ius naturale), kemudian juga ‘hukum bangsa-bangsa’ (ius

gentium), akhirnya ‘hukum positif manusiawi’ (ius positivum humanum).39

Selain itu, Thomas Aquinas mengembangkan ajaran bonum commune

(kepentingan umum) sebagai tujuan Negara. Tujuan Negara adalah memberikan

rasa keadilan bagi setiap masyarakatnya. Teori keadilan yang diusungnya

bertolak pada asumsi bahwa setiap orang memiliki integritas. Integritas

diwujudkan melalui aktualisasi kesetaraan (equality) hak yang dimiliki.

37 Endang Daruni Asdi, Implikasi Teori-teori Moral pada Hukum, Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 29
Juni 1998, h. 5.

38 Thomas Aquinas lahir di Naple pada tahun 1224, ketika ia hidup sedang terjadi perubahan
besar, hal ini ditandai dengan disintegrasi ekonomi dan intrik politik di dalam, antar negara kota
dan bangsa-bangsa yang sedang bangkit serta pengaruh Gereja yang begitu kuat. Orang tua
Thomas adalah seorang bangsawan Kecil dan menyiapkan putranya sejak dini demi kehidupan
religius dengan mengirimnya belajar dengan para pendeta Benedictine ketika masih berusia lima
tahun. Lihat Agus Dedi, “Analisis Pemikiran Filsafat Politik Thomas Aquinas”, dalam Cakrawala,
Vol. 4, No. 4, Maret 2014, h. 145.

39 Inge Dwisvimiar, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, dalam Supremasi
Hukum Vol. 1, No. 1, Juni 2012, h. 526.
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Kesetaraan diartikan bahwa tiap orang adalah dirinya sendiri dan dimiliki,

dicirikan dengan berbagai milik internal dan eksternal dengan berbagai bentuk

apakah mental seperti kemampuan matematika, bentuk fisik sperti warna

rambut, dan milik eksternal seperti pakaian dan rumah, termasuk istri dan anak-

anak.40

Thomas Aquinas juga memberikan kriteria sebuah Negara dengan

berbagai bentuknya. Pertama, negara yang diperintah satu orang dan bertujuan

mencapai kebaikan bersama dinamakan Monarki, tetapi bila tujuannya hanya

mencapai kebaikan pribadi, penguasanya bengis dan tidak adil maka negara itu

dinamakan Tirani. Kedua, Negara yang diperintah beberapa orang mulia dan

memilki tujuan kebaikan bersama dinamakan Aristokrasi sedang bila tidak,

Negara itu dinamakan Oligarki (Dalam Oligarki penguasa negara menindas

rakyat nya melalui represi ekonomi. Penguasa oligarki adalah orang-orang yang

memilki harta kekayaan melimpah). Ketiga, negara yang bertujuan mencapai

kebaikan bersama, dijadikan kebebasan sebagai dasar persamaan politik,

kuatnya control kaum jelata terhadap penguasa dan Negara bersangkutan

diperintah banyak orang dinamakan Timokrasi atau Politea. Keempat, bentuk

negara yang dipimpin oleh beberapa orang disebut Demokrasi. Menurut

Thomas Aquinas bentuk negara demokrasi lebih baik dibandingkan bentuk

negara Tirani, sebab di dalam bentuk Demokrasi memiliki ciri terdapatnya hak

kontrol dari warga masyarakat yang ada dalam pemerintahan tersebut.41

40 Goodwin, Robert, Aquinas’s Justice: An Interpretation, (The New Scholasticism: Bowling
Green State University, University of Ohio,1989), h. 278-279. Lihat pula Ach. Tahir,
“Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi”, dalam Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1,
Juni 2012, h. 146.

41 Agus Dedi, “Analisis Pemikiran Filsafat Politik Thomas Aquinas”, h. 148.
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Inspirasi dari filsafat Thomas Aquinas ini kemudian memunculkan satu

aliran hukum alam yaitu neothomisme. Filsafat ini oleh para ahli disesuaikan

dengan perundang-undangan baru masa kini. Menurut para filsuf hukum, pada

aliran neothomisme terdapat suatu hukum alam yang berada di atas hukum

positif. Hukum alam ini berakar dari dalam suatu aturan alam metafisis,

sebagaimana direncanakan Tuhan. Hukum alam ditanggapi sebagai suatu

hukum yang memiliki kekuatan hukum yang real dan yang dapat dikenal oleh

akal budi manusia. Bila hukum alam dipandang seperti demikian, harus diakui

bahwa hukum alam melebihi hukum positif, dan karenanya juga dapat

menghilangkan kekuatannya.42

Setelah Thomas Aquinas kemudian muncul Niccolo Machiavelli (1469-

1527) yang mengatakan bahwa hal terpenting adalah eksistensi dan kejayaan

Negara, hal-hal lain harus tunduk padanya. Jadi, individu untuk kepentingan

Negara.43 Niccolo Machiavelli pernah menulis buku In Principe atau The Prince

(Sang Pangeran) dan dipersembahkan kepada Lorenzo di Medici, penguasa di

Florence, Italia.44

Pemahaman Negara dan rakyatnya juga berkembang di Eropa Daratan

menunjukkan adanya penderitaan berabad-abad yang dialami masyarakatnya

(abad ke-XVI/XVII). Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa rakyat

menyatu secara organis dengan negaranya, bahwa Negara adalah milik raja dan

rakyat merupakan hambanya sehingga wajib mengabdi kepadanya. Ucapan

Descartes pada 1621 yaitu Cogito ergo sum (saya berfikir maka saya ada) mulai

42 Hajar M., “Dialektika antara Aliran Hukum Alam dan Hukum Positif dan Relevansi
dengan Hukum Islam”, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4 Vol. 20 Oktober 2013, h. 566.

43 A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, h. 16-17.
44 Syamsuddin Radjab, “Konfigurasi Pemikiran Teori Negara Hukum”, dalam Al-Risalah,

Vol. 10 No. 1 Mei 2010, h. 27.
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membawa perubahan. Namun Raja Louis XIV dari Perancis masih dapat

mengatakan I’Etat c’est moi (Negara adalah saya).45

Sementara itu, di Inggris terjadi pergumulan antara raja di satu sisi dan

kaum bangsawan dan rohaniawan di sisi lain yang berlangsung lama. Maka

lahirlah Magna Charta (1215). Kelahiran Magna Charta ini didorong oleh

kepentingan bangsawan dan feodalis yang merasa keberadaannya terancam oleh

kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Piagam Magma Charta ini merupakan

piagam yang melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda

sewenang-wenang.46

Dengan adanya Magna Charta bukanlah kemudian kekuasaan raja

dibatasi. Sejarah Inggris membuktikan bahwa pergumulan itu khususnya raja

dengan House of Commons masih berlangsung lama. Umpamanya pada tahun

1629 raja membubarkan parlemen dan memenjarakan para anggotanya yang

terlalu berani. Namun demikian pada tahun 1640 raja terpaksa memanggil

parlemen untuk bersidang. Akan tetapi sementara itu telah terjadi

pemberontakan (1640-1668) yang mengakibatkan dihapuskannya jabatan raja.

Pemerintahan dipegang parlemen yang kemudian menimbulkan sistem diktator.

Walaupun kemudian raja berhasil kembali memegang tampuk pemerintahan

tapi parlemen sempat menghasilkan beberapa Acts yang sangat membatasi

kekuasaan raja. Pada tahun 1697 keluar Habeas Corpus Act yang mencegah

penangkapan yang sewenang-wenang dan pada tahun 1689 Bill of Rights yang

45 A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, h. 17.
46 Edisius Riyadi Terre, “Hak Asasi Manusia, dari Kewargaan ke Humanisme Universal

Sebuah Telusuran Genealogis”, Jurnal Ultima Humaniora, Volume 1, Maret 2013, h. 62.
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menutup kemungkinan pengurangan kekuasaan parlemen oleh raja. Raja secara

praktis tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kerjasama parlemen.47

Pada perjalanan selanjutnya, John Locke (1632-1704) pertama kalinya

menyatakan pelepasan tujuan Negara dari kepentingan raja. Menurutnya, tujuan

Negara adalah untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan umum

adalah melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga.48 Alasannya,

semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan

kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau

dipreteli oleh Negara.49

Penerus jalan pikiran John Locke adalah Montesquieu, ia membagi

kekuasaan Negara menjadi tiga, yang kerap disebut dengan trias politica, yakni

eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menurut Jimly Asshiddieqi, sebelumnya John

Locke juga membagi kekuasaan Negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya.

Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan Negara meliputi fungsi legislatif,

fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Dalam analisis Jimly Asshiddieqi, dalam

bidang legislatif dan eksekutif, pendapat keduanya tampak mirip. Tetapi dalam

bidang yang ketiga, pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi

federatif, sedangkan Montesquieu mengutakamakan fungsi kekuasaan kehakiman

(yudisial). Montesquieu lebih lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan

itu dari segi hak asasi manusia setiap warga Negara, sedangkan John Locke lebih

melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan keluar dengan Negara-negara lain.

Bagi John Locke, penjelmaan fungsi defencie baru timbul apabila fungsi

diplomacie terbukti gagal. Oleh karena itu, yang dianggap penting adalah fungsi

47 A. S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, h. 18.
48 A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, h. 19.
49 Lihat selengkapnya John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter

Concerning Toleration, disunting oleh J.W. Gough, (Oxford: Blackwell, 1964).
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federatif. Sedangkan fungsi yudisial, bagi John Locke cukup dimasukkan dalam

kategori fungsi legislatif, yaitu berkaitan dengan fungsi pelaksanaan hukum. Tetapi

menurut Montesquieu, fungsi pertahanan (defence) dan hubungan luar negerilah

(diplomasi) yang termasuk ke dalam fungsi eksekutif, sehingga tidak perlu disebut

sendiri. Justru dianggap penting oleh Montesquieu adalah fungsi yudisial atau

fungsi kekuasaan kehakiman.50

Di sisi lain, perjalanan politik hukum juga berkembang di Amerika yang

telah melepaskan diri dari sifat-sifat institusional yuridis. Negara bukan lagi

dalam skope institusional yang statis, tetapi lebih maju dengan melihat Negara

sebagai lembaga politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat.51 Pada

tahun 1748-1832, Jeremy Bentham memberikan pemahaman ajaran

utilitiarianisme di mana kepentingan umum bergeser menjadi the greatest

happiness of the greatest number of men (kebahagiaan yang sebesar-besarnya

dari sebanyak-banyaknya manusia). Menurut Jeremy Betham, perlindungan

hak-hak warga yang diuraikan dalam Deklarasi Lafayette merupakan bagian

yang esensial dari kepentingan umum. Sehingga dalam aliran ini memberikan

pemahaman kepentingan umum merupakan jumlah atau gabungan dari

kepentingan-kepentingan individu.52 Menurut Jeremy Bentham, perundang-

undangam harus berusaha untuk mencapai tujuan yaitu: to provide subsistence

(untuk memberi nafkah hidup), to provide abundance (untuk memberikan

50 Lihat selengkapnya Jimly Asshiddqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006),
h. 13-14.

51 Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi, edisi kedua, (Jakarta:
Rajawali Press, 2009), h. 26-27.

52 A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, h. 19.



64

makanan yang berlimpah), to provide security (untuk memberikan

perlindungan), dan to attain equity (untuk mencapai persamaan).53

Kemudian ketika terjadinya Deklarasi PBB 1948 dan Konvensi Eropa

1950 secara jelas menunjukkan kedaulatan manusia dan otonomi individu.

Dalam pemahaman ini, tujuan Negara adalah untuk melindungi hak-hak dasar

manusia.54

Abdul Latif dan Hasbi Ali mencatat bahwa politik hukum juga telah

diperkenalkan di negeri Belanda pada tahun 1953 oleh Bellefroid dalam

bukunya Inleiding tot de Rechtswetenshap in Nederland. Pada saat itu

Bellefroid menyatakan bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu

hukum. Menurut Bellefroid, politik hukum adalah perubahan ius constitum

(hukum positif) menjadi ius constituendum (hukum yang seharusnya, belum

ada).55 Seperti halnya di Indonesia, politik hukum di negeri Belanda tampak

juga tidak dikembangkan. Hal itu tampak dari jawaban yang diberikan oleh

empat orang pengajar hukum di negeri Belanda ketika berkunjung di

Yogyakarta. Pernyataan tidak dikembangkannya politik hukum di negeri

Belanda merupakan jawaban atas pertanyaan F. Sugeng Ismanto, saat beliau

mempersiapkan materi penulisan politik hukum, yang kemudian menjadi bahan

materi kuliah politik hukum pada pascasarajana UGM Yogyakarta. Keempat

pengajar tersebut menyatakan bahwa di negeri Belanda tidak ada buku yang

53 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, h. 100.

54 A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, h. 25.
55 Abdul Latif dan Hasbi Hasan, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 14.
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membahas politik hukum itu sebagai bagian dari ilmu hukum pada tahun

limapuluhan.56

Perkembangan ilmu hukum dengan dinamikanya, maka pada tahun 1994,

dengan SK Dirjen Dikti No. 165/DIKTI/Kep/1994 tertanggal 24 Juni 1994,

mata kuliah Politik Hukum ditetapkan sebagai salah satu dari enam mata kuliah

wajib yang empat di antaranya harus dipilih untuk kahir di Program Magister

Hukum Program Pascasarjana. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1996, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SK No. 002/U/1996 tentang

Kurikulim yang berlaku secara nasional pada Program Magister Ilmu Hukum di

Program Pascasarjana yang di dalamnya memasukkan mata kuliah Politik

Hukum sebagai mata kuliah wajib. Dan pada tanggal 4 Agustus 1998, Dirjen

Dikti mengeluarkan SK No. 278/DIKTI/Kep/1998, yang menetapkan mata

kuliah Politik Hukum ditetapkan sebagai mata kuliah wajib untuk Program

Pascasarjana, maka mata kuliah Politik Hukum mulia dijadikan salah satu mata

kuliah pada program S1 di beberapa Fakultas Hukum meskipun pada awalnya

mata kuliah itu hanya dikhususkan bagi mereka yang akan mengambil

konsentrasi Hukum Tata Negara.57

C. Pendapat Pakar Tentang Politik Hukum

1. Hans Kelsen

Ada yang menyatakan bahwa Hans Kelsen adalah tokoh aliran

positivisme, namun ada pula yang menyatakan ke dalam aliran hukum

56 Pemahaman ini diambil dari Utrech, E, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:
Ichtiar, 1966), h. 74-75. Lihat selengkapnya dalam Abdul Latif dan Hasbi Hasan, Politik Hukum, h.
3.

57 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2011), h. 2.
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murni. Ada banyak ajaran Hans Kelsen yang tertuang dalam ilmu hukum,

salah satu pendapatnya adalah legal theory is science, not volition. It is

knowledge of what the law is, not of what the law not to be (teori hukum

adalah pengetahuan hukum yang ada, dan bukan tentang hukum yang

seharusnya).58

Bila dipahami lebih dalam, ada tiga konsep inti ajaran Hans Kelsen

yaitu ajaran hukum murni, grundnorm, dan stufentheorie. Ajaran hukum

murni (pure theory law) dari Hans Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum

dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, politik, moral, sosiologi, dan

lainnya. Hans Kelsen menolak masalah keadilan dijadikan bagian

pembahasan dari ilmu hukum. Keadilan adalah masalah ideology yang

ideal-rasional.59 Ajaran tentang Grundnorm merupakan induk yang

melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan system hukum

tertentu. Grundnorm memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum ditaati

dan dipertanggungjawabkan.60 Dan ajaran tentang Stufentheorie adalah

peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada

di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan

menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin ke bawah

semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang

“seharusnya” berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.61

58 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filasafat Hukum: Studi
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, h. 107-108.

59 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filasafat Hukum: Studi
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, h. 108-109.

60 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filasafat Hukum: Studi
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, h. 109.

61 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filasafat Hukum: Studi
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, h. 109.
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Hans Kelsen menyatakan bahwa hubungan antara hukum dan

realitas sosial sebagai hubungan non-kausalitas yang disebut dengan

imputation (imputability). Hubungan imputation kurang lebih bermakna

konsekuensi hukum suatu tindakan politik tergantung apakah tindakan

politik memiliki kualifikasi tertentu yang telah ditetapkan oleh aturan

hukum atau tidak.62 Namun Kelsen menerima hubungan kausalitas antara

politik dan hukum yang bersifat deterministik. Bila diterapkan di Indonesia,

pandangan Hans Kelsen ini akan berimplikasi pada pengakuan atas

berlakunya hukum Islam atau syariah Islam di daerah bila mayoritas di

daerah tersebut menghendaki berlakunya hukum Islam.63

Walaupun harus diakui, terdapat kesulitan dari hukum tertulis, yaitu

pertama, hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup

semua aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sehingga tidak

mungkin seluruhnya dijelmakan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, peraturan perundang-undangan sebagi hukum tertulis sifatnya statis

(pada umumnya), tidak dapat dengan cepat mengikuti gerak pertumbuhan,

perkembangan dan perubahan masyarakat yang harus diembannya.64

2. Philippe Nonet dan Philip Selznick

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan tiga tipe hukum.

Pembedaan tipologi hukum ini berdasarkan pada pengakuan bahwa hukum

dirumuskan oleh hubungannya dengan kekuasaan politik (recognition that

62 Aidal Fitriciada Azhari, “Pemikir (an) Politik Hukum”, dalam Saldi Isa dan Edi Suandi
Hamid (Peny.), Sahabat Bicara Mahfud MD, (Jakarta: Murai Kencana, 2013), h. 20-21.

63 Aidal Fitriciada Azhari, “Pemikir (an) Politik Hukum”, h. 22.
64 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam

Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Armico, 1987), h. 16. Lihat pula Ridwan HR, Hukum
Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 96.



68

law is defined by its relationship to political power). Tipologi tersebut

digambarkan dalam skema berikut ini:

Lahirnya formulasi tipologi hukum tersebut berawal dari

kegelisahan akademik Philippe Nonet dan Philip Selznick, di mana kritik

terhadap hukum selalu ditujukan pada tidak memadainya hukum sebagai

sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan

substantif. Setidaknya ada dua tema domain dalam hal ini. Pertama,

institusi-institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan

bobroknya ketertiban social secara keseluruhan, dan berperan terutama

sebagai pelayanan kekuasaan. Di sini seluruh bukti kuat tentang

penyelewengan huku, yang menguntungkan kaum kaya dan merugikan

kaum miskin, dipuji-puji sebagai bukti yang tak terbantahkan. Kedua, ada

kritik terhadap “legalisme liberal (liberal legalism) itu sendiri, mengenai

gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui system paraturan dan

prosedur yang diakuinya bersifat obyektif, tidak memihak dan otonom.

Tema-tema ini terkait satu sama lain, karena “the rule of law”

(pemerintahan berdasarkan hukum), yang tidak mampu mengatasi isu-isu

mendasar mengenai keadilan social dan merupakan pendukung utama

Hukum Represif

Hukum Otonom

Hukum Responsif

Hukum Kekuasaan
Politik
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kekuasaan dan keistimewaan, turut ambil bagian dalam penyelewengan

yang lebih dalam.65

Bila melihat hubungan hukum dan kekuasaan politik terlihat saling

memengaruhi. Dari kedua kutub yang saling memengaruhi tersebut

menjadikan produk hukum memiliki tiga tipologi. Tipologi pertama adalah

hukum represif, ditandai dengan adaptasi yang pasif dan oportunistik saja

dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik.

Karakter hukum represif adalah bahwa hukum disubordinasikan di

bawah kekuasaan politik (law is subordinated to power politics). Dalam

tipe ini hukum merupakan pelayanan dari kekuasaan represif dan

merupakan hukum yang sarat dengan sanksi.66 Dalam bentuk paling jelas

dan sistematis, hukum represif menunjukkan karakter-karakter berikut:67

a. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik;

hukum diidentifikasikan sama dengan Negara dan ditempatkan di

bawah tujuan Negara (raison d’etat).

b. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting

dalam administrasi hukum. Dalam “perspektif resmi” yang terbangun,

manfaat dari keraguan (the benefit of the doubt) masuk ke system, dan

kenyamanan administrative menjadi titik berat perhatian.

c. Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, seperti polisi, menjadi

pusat-pusat kekuasaan yang independen; mereka terisolasi dari konteks

65 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, Raisul Muttaqien (pent.), (Bandung:
Nusa Media, 2011), h. 5.

66 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, h. 196.
67 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, h. 37.
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social yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak, otoritas

politik.

d. Sebuah rezim “hukum berganda (dual law)” melembagakan keadilan

berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasikan dan melegitimasi

pola-pola subirdinasi sosial.

e. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan; moralisme

hukum yang akan menang.

Tipologi kedua dari tarik menarik hukum dengan kekuasaan

melahirkan produk hukum yang memiliki tipologi hukum otonom, yang

kegiatan dan perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas

institusional hukum. Dalam hukum otonom, hukum “independent” dari

politik dan berusaha menahan diri dari kekuasaan politik. Pengertian ini

dikenal dengan rule of law. Pengadilan merupakan wilayah yang terpisah

dari kepentingan politik. Pemerintah sendiri terikat pada peraturan-

peraturan hukum. Dalam hal ini “prosedur merupakan jantung dari

hukum”.68 Karakter khas hukum otonom dapat diringkas sebagai berikut:69

a. Hukum terpisah dari politik. Secara khas, sistem hukum ini

menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan, dan membuat garis

tegas antara fungsi legislative dan yudikatif.

b. Tertib hukum mendukung “model peraturan (model of rules). Focus

pada peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para

pejabat; pada waktu yang sama, ia membatasi kreativitas institusi-

68 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, h. 197.
69 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, h. 60.
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institusi hukum maupun risiko campur tangan lembaga-lemabaga

hukum itu dalam wilayah politik.

c. “Prosedur adalah jantung hukum”. Keteraturan dan keadilan (fairness),

dan bukannya keadilan substantif, merupakan tujuan dan kompetensi

utama dari tertib hukum.

d. ‘Ketaatan pada hukum” dipahami sebagai kepatuhan yang semourna

terhadap peraturan-peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum

yang berlaku harus disalurkan melalui proses politik.

Perlu digarisbawahi, pemisahan antara hukum dan politik

merupakan strategi utama legitimasi. Itulah cara hukum otonom membawa

legitimasi baik bagi dirinya sendiri maupun bagi tatanan politik. Dalam

pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick strategi tersebut mempunya

dua aspek. Pertama, sebuah fondasi dibuat untuk meletakkan politik di

bawah hukum. Pada rezim hukum otonom, tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh komunitas politik yang terorganisasi tidak terlegitimasi

dengan sendirinya. Pekerjaan pemerintah dan pekerjaan kepemimpinan

politik harus selalu berkaiatan dengan memecahkan berbagai masalah,

memobilisasi sumber daya, dan meperoleh persetujuan warga Negara.

Sehingga hukum melembagakan sebuah asas control dalam melaksanakan

kekuasaan. Kedua, dalam pencariannya akan legitimasi, para hakim

menekankan dan mengagungkan fungsi-fungsi mereka yang semata-mata

bersifat hukum, bukan bersifat politis. Sampai pada titik ini, mereka dapat
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mengakui bahwa di bawah arahan merekalah hukum berubah dan

beradaptasi.70

Tipologi ketiga dari tarik menarik antara hukum dan kekuasaan

politik adalah tipologi hukum responsif, yaitu hukum sebagai fasilitator

respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (law is a facilitator of

respons to social needs and aspirations) di mana hukum itu harus mencari

keadilan substantif (substantive justice). Dalam hukum responsif, tatanan

hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan sebagai subordinasi. Karakter

hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam

peraturan dan kebijakan.71

Hukum responsif mengacu kepada suatu ideal yang lebih besar.

Hukum responsive membawa janji akan kesopanan ke dalam cara hukum

digunakan untuk mendefinisikan dan memelihara ketertiban umum.

Hukum responsif membantu berkembangnya kesopanan melalui dua cara:72

a. Mengatasi parokialisme dalam moralitas komunal. Otoritas tujuan

yang tumbuh cenderung mengurangi preskripsi dan simbolisme. Tertib

hukum akan berubah “lebih beradab”, dengan kata lain tatanan hukum

menjadi lebih santun, lebih menerima keragaman budaya, tidak terlalu

mudah menjadi kejam terhadap hal-hal yang menyimpang dan

eksentrik.

b. Mendorong suatu pendekatan yang berpusat pada masalah dan

integratif secara sosial terhadap krisis ketertiban hukum. Dalam

70 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, h. 66-67.
71 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, h. 196-197.
72 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, h. 102-104.
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pemahaman ini, rekonstruksi hubungan sosial dianggap sebagai

sumber utama untuk mencapai ketertiban hukum. Dengan kata lain,

hukum responsive dapat lebih siap mengadopsi “paradigma politik”

dalam menafsirkan ketidakpatuhan dan ketidaktertiban. Paradigma

tersebut menggunakan model struktur kelompok masyarakat yang

pluralistik, dan karenanya menekankan ralitas dan meneguhkan

legitimasi konflik sosial.

Untuk lebih jelasnya ketiga tipologi tersebut bisa dilihat dalam tabel

di bawah ini:73

HUKUM

REPRESIF

HUKUMOTONOM HUKUM

RESPONSIF

TUJUAN HUKUM Ketertiban Legitimasi Kompetensi

LEGITIMASI Ketahanan

sosial dari

tujuan Negara

(raisod ‘etat)

Keadilan prosedural Keadilan

substantif

PERATURAN Keras dan rinci

namun berlaku

lemah terhadap

pembuat hukum

Luas dan rinci;

mengikat penguasa

maupun yang

dikuasai

Subordinat dari

prinsip dan

kebijakan

PERTIMBANGAN Ad hoc;

memudahkan

mencapai tujuan

dan bersifat

Sangat melekat pada

otoritas legal; rentan

terhadap formalism

dan legalisme

Purposif

(berorinetasi

tujuan);

perluasan

73 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, h. 19.
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partikular kompetensi

kognitif

DISKRESI Sangat luas;

Oportunistik

Dibatasi oleh

peraturan; delegasi

yang sempit

Luas, tetapi tetap

sesuai dengan

tujuan

PAKSAAN Ekstensif;

dibatasi secara

lemah

Dikontrol oleh

batasan-batasan

hukum

Pencarian positif

bagi berbagai

alternatif, seperti

insentif, system

kewajiban yang

mampu bertahan

MORALITAS Moralitas

komunal;

moralisme

hukum;

“moralitas

pembatasan”

Moralitas

kelembagaan; yakni

dipenuhi dengan

integritas proses

hukum

Moralitas sipil;

“moralitas kerja

sama”

POLITIK Hukum

subordinat

terhadap politik

kekuasaan

Hukum “independen”

dari politik;

pemisahan kekuasaan

Terintegrasinya

aspirasi hukum

dan politik;

keberpaduan

kekuasaan

HARAPAN AKAN

KETAATAN

Tanpa syarat;

ketidaktaatan

perseorangan

dihukum

Penyimpangan

peraturan yang

dibenarkan, misalnya

untuk menguji

Pembangkangan

dilihat dari

aspek bahaya

substantif;
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sebagai

pembangkangan

validitas undang-

undang atau perintah

dipandang

sebagai gugatan

terhadap

legitimasi

PARTISIPASI Pasif; kritik

dilihat sebagai

ketidaksetiaan

Akses dibatasi oleh

prosedur baku;

munculnya kritik atas

hukum

Akses diperbesar

dengan integrasi

advokasi hukum

dan sosial

Philippe Nonet dan Philip Selznick juga menjelaskan model

perkembangan birokrasi. Model ini adalah sebuat teori tentang batasan dan

respons institusional, yang berfungsi intelektualnya adalah untuk

mengidentifikasi potensi-potensi perubahan dalam suatu rangkaian situasi

tertentu. Berikut tiga tipe organisasi formal:74

PRA-

BIROKRATIK

BIROKRATIK POST-

BIROKRATIK

TUJUAN Partikularistik;

tercampuraduk

antara

kepentingan

pribadi dengan

tanggung jawab

politik

Eksplisit, pasti,

publik; teridentifikasi

dengan jurisdiksi

yang ditetapkan

Berorientasikan

misi; fleksibel

74 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, h. 26-27.
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OTORITAS Tradisional,

karismatik, tidak

terstruktur

Bidang-bidang

kompetensi yang

terbagi secara

hirarkis; komunikasi

“melalui saluran-

saluran; rasionalitas

formal

Organisasi tim

dan gugus;

tugas

komunikasi

terbuka; digusi

otoritas;

rasionalitas

substantif

PERATURAN Tidak sistematis Terkodifikasi; cetak

biru untuk tindakan;

focus pada

keteraturan

administratif

Subordinat

terhadap tujuan

penolakan

terhadap

keterikatan pada

peraturan

PEMBUATAN

KEPUTUSAN

Bersifat ad hoc,

tunduk pada

kemauan satu

orang dan

tindakan-

tindakan tidak

terkontrol yang

dilakukan oleh

bawahan

Sistematik; rutin;

delegasi terbatas; ada

asumsi mengenai

lingkungan social

yang stabil yang

terdoro dari unsur-

unsur yang sudah

diklarifikasikan dan

dibuat taat pada

peraturan

Partisipatif;

berpusat pada

masalah;

delegasi luas;

ada asumsi

mengenai

lingkungan

dengan tuntutan

dan kesempatan

yang berubah-
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ubah

KARIER Tidak stabil,

tidak

professional;

jabatan bisa

diperjualbelikan

atau sebagai

pendapatan

sampingan bagi

kaum elit

Pejabat sebagai

professional penuh

waktu yang

berkomitmen kepada

organisasi; tidak ada

konstutuensi

personal;

penunjukkan

berdasarkan

kemampuan;

penekanan pada

senioritas dan jabatan

Afiliasi rangkap

dan temporer;

keterlibatan

melalui

subkontrak;

ahli-ahli

mempunyai

landasan

professional

yang otonom

3. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari memberikan pengertian

politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang

hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai

yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-

citakan.75

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menyatakan bahwa sebagai

sebuah disiplin hukum, polituk hukum memberikan landasan akademis

terhadap proses pembentukan dan penemuan hukum yang lebih sesuai

75 Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, h. 32
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dengan konteks kesejarahan, situasi dan kondisi, kultur, nilai-nilai yang

berkembang di masyarakat, dan dengan memperhatikan pula kebutuhan

masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Melalui proses seperti ini

diharapkan produk hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah

masyarakat dapat diterima, dilaksanakan, dan dipatuhi.76

Pemahaman Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari ini berlandaskan

hasil dari pemahaman Purnadi Purbacaraka. Menurut Purnadi Purbacaraka,

politik hukum merupakan system ajaran tentang hukum sebagai kenyataan

idiil dan riil. Sebagaimana dalam skema di bawah ini:77

76 Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum h. 43.
77 Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, h. 42. Lihat pula

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),
h. 2.

Metodik
Riil

Alam Kebudayaan
Manusia

Ilmu
Pengertian

Dogmatik
Hukum

Politik Hukum

Ilmu Kenyataan

Sejarah Hukum

Sosiologi Hukum

Antropologi hukum

Psikologi Hukum

Perbandingan Hukum
Filsafat
Hukum

Ilmu Kaidah

Kaidah

Asas

Nilai

Sistemik

Pengertian

Disiplin Hukum Umum
Unsur Hukum

Idiil

Etika +
Estetika
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Berdasarkan skema di atas, politik hukum bersifat praktis-fungsional

dengan penguraian yang teleologis-konstruktif (berhubungan dengan

pembentukan hukum/rechsvorming dan penemuan hukum/rechtsvinding).

Dengan demikian, kinerja disiplin politik hukum tidak berhenti pada

tataran teoritis an sich, tetapi sesuai dengan sifatnya yang praktis-

fungsional, disiplin ilmu ini dimanfaatkan untuk membentuk peraturan

perundang-undangan yang notabene menjadi wewenang dari segi khusus

disiplin hukum yang dibentuknya.78

4. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagi aktifitas

memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial

dan hukum tertentu dalam masyarakat.79 Karenanya, dalam hubungan tolak

tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh pihak

politik harus subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari

pada hukum.80

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam hukum yang menindas,

kekuasaan adalah hukum. Unsur partisipatif masyarakat absen, sehingga

tidak memiliki kesempatan untuk menginterpretasikan hukum yang

mengatur diri sendiri. Semangat moral komunalisme, menjadi satu-satunya

ukuran dalam moralitas hukum. Karena itu hukum menjadi sangat

represif.81

78 Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, h. 44.
79 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet.ke-3, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1991), h. 352-353.
80 Satjipto Raharjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman antar Disiplim dalam Pembinaan

Hukum Nasional, (Bandung: Angkasa, 1985), h. 71.
81 Sadjipto Raharjo, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan

Hukum Nasional, h. 78. Lihat pula Ahmad Gunaryo, Pergumulan Politik dan Hukum Islam:
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Hukum yang menindas merupakan tuntutan atas penyesuaian

budaya (cultural conformity) yang menimbulkan kecenderungan-

kecenderungan menghukum atas nama moral dan nilai-nilai budaya.

Berikut karakteristik hukum menindas dan hukum otonom yang diadaptasi

dari Satjipto Rahardjo:82

No. Perihal Tipe Menindas Tipe Otonom

1. Tujuan Hukum Ketertiban Kesahan

2. Legitimasi Pertahanan sosial dan

Raison d’etat

Menegakkan

prosedur

3. Peraturan Kasar dan terperinci; tetapi

hanya mengikat pembuat

peraturan secara lemah

Sangat terurai;

mengikat pembuat

maupun mereka

yang diatur

4. Penalaran Ad hoc; sesuai keperluan

dan partukularistik

Mengikat diri

secara ketat

kepada hukum;

peka terhadap

formalisme dan

legalisme

Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan ‘Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungghunya,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar kersajama IAIN Walisongo Semarang, 2006), h. 29.

82 Lihat Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, h. 75.
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5. Diskresi Merata; Oportunistik Dibatasi oleh

peraturan-

peraturan;

pendelegasian

sangat terbatas

6. Pemaksaan Luas sekali; pembatasannya

lemah

Dikontrol oleh

pembatasan-

pembatasan

hukum

7. Moralitas Moralitas komunal;

moralitas hukum; moralitas

pemaksaan

Moralitas

kelembagaan,

yaitu diikat oleh

pemikiran tentang

integritas dari

proses hukum

8. Kaitan Politik Hukum ditundukkan kepada

politik kekuasaan

Hukum bebas dari

politik; pemisahan

kekuasaan

9. Harapan terhadap

kepatuhan

Tidak bersyarat;

ketidakpatuhan dengan

begitu saja dianggap

menyimpang

Bertolak dari

peraturan yangs

ah, yaitu menguji

kesahan UU,

peraturan
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10. Partisipasi Tunduk dan patuh; kritik

dianggap tidak loyal

Dibatasi oleh

prosedur yang

ada, munculnya

kritik hukum.

5. Mohammad Najih

Mohammad Najih dalam bukunya Politik Hukum Pidana: Konsepsi

Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum menjelaskan

bahwa politik hukum merupakan bagian program dari visi/misi

pemerintahan yang lebih luas. Sedangkan garis besar program dan

kebijakan pemerintah yang luas dan menyeluruh dari semua aspek

kehidupan itu, sangat dipengaruhi ideologi politik yang menguasai

pemerintahan. Karena itu, ada tiga aspek penting politik hukum yang harus

dipahami oleh penyelenggara Negara hukum. Pertama, Idea dan Cita

Hukum; yang dituangkan dalam konstitusi (UUD 1945) yaitu terwujudnya

Negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yaitu Negara hukum

yang demokratis. “….Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,

adil dan makmur…”. “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa…”. {Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 381 ayat (5) dan

Pembukaan UUD}, sewajarnya menjadi tujuan dan semua kuasa dari

penyelenggaraan Negara.

Kedua, kuasa penyelenggara Negara; bahwa proses pengisian dan

rekruitmen para penyelenggara Negara seharusnya berbasis pada ideology
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yang memiliki komitmen dan konsistensi yang nyata dalam mewujudkan

cita dan idea Negara tersebut. Maknanya bahwa kuasa politik atau

konfigurasi politik apapun tidak boleh menympang dari tujuan cita Negara

tersebut. Dengan kata lain, ideology politik dan penyelenggara kuasa

Negara tidak boleh mengubah cita dan idea Negara hukum yang telah

dituangkan dalam UUD 1945, siapapun partai politik yang berkuasa.

Ketiga, politik hukum sebagai strategi untuk mewujudkan idea dan

cita Negara hukum, bahwa konfigurasi politik dalam kuasa Negara hukum

dipandang sebagai dinamika demokrasi yang dapat diibaratkan dalam

pepatah “banyak jalan menuju Roma”. Bahwa cara atau kuasa politik boleh

berganti tetapi kuasa politik itu tetap harus menuju terwujudnya cita

Negara hukum melalui konsep politik yang dijalankannya. Maka kuasa

politik harus menggunakan ideologinya untuk menyusun strategi

pencapaian dari terselenggaranya Negara hukum tersebut.83 Mokhammad

Najih membuat alur diagram tentang politik hukum dalam tata Negara guna

terwujudnya cita Negara hukum, sebagai berikut:84

83 Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam
Cita Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2014), h. 14-15.

84 Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam
Cita Negara Hukum, h. 11.

Idea Negara dan Cita
Negara Hukum (UU
Dasasar Negara)

Strategi Perancangan
dan Pelaksanaan
Hukum (Politik
Hukum)

Bidang Politik Hukum
Hk. Pidana
Hk. Perdata
Hk. Tata Negara
Hk. Administrasi Negara
Sistem Peradilan
Hk. Internasional
Hk. Ekonomi
dsb

Terwujudnya
Cita Negara
Hukum

Oleh:
Kuasa Legislatif
Kuasa Eksekutif
Kuasa Yudikatif
dan Kuasa Negara lainnya
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Berdasarkan diagram di atas, politik hukum menjadi sarana dan

strategi mencapai tujuan dan cita Negara, melalui mekanisme, proses dan

prosedur hukum yang diciptakan untuk menjaga agar cita Negara dapat dicapai

dan diwujudkan. Dengan demikian, politik hukum harus dipahami sebagai strategi

untuk menentukan bentuk hukum yang paling baik untuk digunakan mengatur,

memelihara dan menjaga konsistensi terwujudnya ide dan cita Negara.85

Mokhammad Najih juga di dalam bukunya tersebut merangkum

skema kedudukan politik hukum- pidana- dalam politik hukum.

85 Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam
Cita Negara Hukum, h. 15.

POLITIK HUKUM
(LEGAL POLICY)

Punishmen
Policy/Penal Policy

Judicial Policy
(Criminal Justice System)

Law Enforcement Policy

POLITIK HUKUM
(LEGAL POLICY)

SOCIAL POLICY
Social Welfare Policy
Social Defence Policy

Politik Hk. Dasar
Politik Hk. Pidana
Politik HTN
Politik Hk. Acara
Politik Hk. Perdata
Politik HAN
Politik Hk. Ekonomi
Politik Hk. Internasional
dsb

POLITIK HUKUM PIDANA
(Penal Policy and Penal Reform)

Criminal Policy/Criminalisation

Administrative Penal Policy

LEGISLATIVE POLICY

LEGISLATIVE DRAFTINGPERATURAN PERUNDANGAN

PROSES DAN PROSEDUR
PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANGAN
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Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa politik hukum-

pidana-nasional adalah merupakan bagian dari kebijakan Negara lainnya

terutama di bidang kebijakan sosial, kesejahteraan sosial dan pertahanan

sosial termasuk keamanan nasional. Bidang-bidang politik hukum nasional

itu meliputi bagian-bagian hukum yang menjadi kebutuhan dari bagian-

bagian yang perlu diatur oleh hukum dalam penyelenggaraan Negara, di

antaranya bagian hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum

penyelenggaraan peradilan hukum administrasi, hukum tata Negara, hukum

ekonomi, hukum internasional, hukum perlindungan hak-hak masyarakat,

dan lainnya.86

6. Mahfud MD

Mahfud MD merumuskan satu pengertian yang lebih sederhana dan

terperinci tentang politik hukum. Politik hukum adalah legal policy atau

arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan

negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan

penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus

berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang

bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu

terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang

melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.87 Politik hukum mengandung

dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau

legal policy lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan

86 Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam
Cita Negara Hukum, h. 54.

87 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, cet.ke-2, (Jakarta;
Rajawali Pers, 2011), h.16.
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sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum

yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy

tersebut untuk mencapai tujuan Negara.88 Menurut Mahfudz MD, hukum

tidak bisa dijelaksan hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga

harus memakai pendekatan politik.89

Mahfud MD menyatakan bahwa fungsi dan peran hukum sangat

dipengaruhi dan kerapkali diintervensi oleh kekuatan politik. Di Indonesia,

konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang demokratis

dan otoriter, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tolak-

tarik antara antara yang responsif dan konservatif.90 Hipotesis ini dapat

digambarkan dalam bagan berikut:91

Penjelasan konseptual di atas yaitu:

a. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka

peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut

aktif menentukan kebijakan Negara. Di dalam konfigurasi yang

demikian, pemerintah lebih merupakan ‘komite” yang harus

88 Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, h. 7.
89 Lihat selengkapnya Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia.
90 Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, h. 63.
91 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, h. 66-68.

Variabel Bebas

Konfigurasi Politik

Demokratis

Otoriter/Nondemokratis Konservatif/Ortodoks

Variabel Terpengaruh

Karakter Produk Hukum

Responsif/Otonom
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melaksanakan kehendak-kehendak rakyatnya yang dirumuskan secara

demokratis, sementara badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi

secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan

Negara, dan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya denmgan bebas

tanpa ancaman pembreidelan.

b. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan

pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang

intervensionis dalam penentuan dan pelaksnanaan kebijakan Negara

sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan

terartikulasi secara proporsional. Bahkan, dengan peran pemerintah

yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak

berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (rubber

stamps) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki

kebebasan dan senantiasa berada di bawah control pemerintah dan

baying-bayang pembreidelan.

c. Produk hukum responsif/otonom adalah produk hukum yang

karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu

maupun berbagai kelompok sosial di dalam amsyarakat sehingga lebih

mampu mencminkan rasa keadialan di dalam masyarakat. Proses

pembuatan hukum yang responsif ini mengundang secara terbuka

partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan hukum

diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat,

sedangkan rumusannya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka
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untuk diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi pemerintah

sendiri secara spesifik.

d. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang

karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan

sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi

masyarakat secara sungguh-sungguh. Jika prosedur “partisipasi” ada,

hal itu biasanya lebih bersifat formalitas. Di dalam produk demikian,

biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat positivistic instrumentalis

atau menjadi alat bagi pelaksnaan ideologi dan program pemerintah.

Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja

sehingga ia dapat diinterpretasikan oleh pemerintah menurut visi dan

kehendaknya sendiri engan berbagai peraturan pelaksanaan.

Indikator dari konsep-konsep tersebut dapat disajikan dalam tabel

sebagai berikut:92

No Konfigurasi Politik Karakter Produk Hukum

Demokratis Otoriter Responsif Konservatif

1 Parpol dan

parlemen berperan

aktif menentukan

kebijakan negara

Parpol dan

parlemen

lemah dan

fungsinya

lebih sebagai

rubber stamps

Pembuatannya

partisipatif

bagi

masyarakat

Pembuatannya

sentralistik di

lembaga

eksekutif

92 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 7.
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2 Eksekutif bersifat

netral sebagai

pelaksana

Eksekutif

bersifat

intervensionis

Isinya aspiratif

atas tuntutan

masyarakat

Isinya

positivistik

instrumentalistis

3 Pers terpasung,

terancam

pembredelan

Pers bebas Cakupannya

bersifat

limitatif (close

interpretative)

Cakupannya

cenderung open

interpretative.

D. Siyâsah Syar’iyyah

Dalam catatan sejarah, siyâsah syar’iyyah telah ada sejak masa Nabi.93

Lahirnya piagam Madinan merupakan bentuk politik hukum yang dilakukan

Rasulullah dalam upaya memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam

berbangsa dan bernegara. Dalam konstitusi ini (piagam Madinah) dijelaskan

peraturan bersama antara orang Quraisy yang berhijrah (migrant) dengan suku-

suku yang tinggal di Madinah untuk saling melindungi dan hidup bersama

dalam suasana kerjasama saling tolong-menolong. Pasal 11 Piagam Madinah

93 Sebelumnya, di masa Jahiliyyah, dalam memutuskan perkara hukum, mereka
menyerahkannya kepada kepala-kepala suku mereka dengan berpegang pada tradisi yang mereka
warisi dari nenek moyang mereka. Tradisi ini bersumber dari kepercayaan atau pengalaman
bangsa-bangsa yang berdiam di sekitar Jazirah Arab, seperti Romawi dan Persia. Ada beberapa
bentuk peradilan yang ada pada masa Jahiliyyah. Pertama, Hukûmah adalah badan kehakiman
yang terdapat pada Banu Saham dari kalangan Quraisy. Jika ada perkara yang terjadi, suku-suku
lainnya mereka mengadukannya kepada Banu Saham. Tokoh-tokoh yang mengadili ketika itu di
antaranya adalah Hâsyim bin Abd. al-Manaf, Abû Lahab, dan Aktsam bin Shaifi. Kedua, Ihtikâm
yaitu bentuk peradilan yang dilakukan oleh tukang-tukang tenung, yang dianggap mempunyai
hubungan dengan makhluk gaib. Ketiga, Qur’ah yaitubentuk peradilan melalui undian dengan
menggunakan saksi. Dan keempat, Muzhâlim, yaitu bentuk peradilan setelah terjadinya sengketa
antara pihak-pihak yang besangkutan. Untuk memperkuat pengaduannya, pihak yang teraniaya
melakukan sumpah (hilf al-fudhûl) di hadapan orang banyak. Dalam mengadili suatu perkara,
kadang-kadang persidangannya diadakan di bawah pohon, kemah-kemah, hingga berbetuk
bangunan khusus berupa Dar al-Nadwah yang dibangun persis menghadap ke Ka’bah. Lihat H. E.
Hassan Saleh (ed.), Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.
407-408.
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memuat ketentuan bahwa kaum mukminin tidak boleh membiarkan sesama

mukmin berada dalam kesulitan memenuhi kewajiban membayar diyat atau

tebusan tawanan. Ketentuan ini menekankan solidaritas sesama mukmin dalam

mengatasi kesulitan.94

Di Madinah, Rasulullah membentuk komunitas Muslim yang terdiri dari

golongan Muhajirin dan Anshar, sebagai komunitas suatu Negara yang

majemuk, kaum Muslimin diaruskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas

lain yang terdiri orang-orang Nashrani, orang-orang Yahudi, dan orang-orang

musyrik Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala Negara, kebijakan

Rasulullah merupakan pelaksanaaan fikih siyâsah syar’iyyah.95

Adanya piagam Madinah yang berprinsipkan kepada ukhuwwah

Islâmiyyah dan ukhuwwah insâniyyah merupakan kebijakan yang mengatur

hubungan antara Islam dan non-Islam.96 Piagam Madinah ini merupakan bagian

dari mengatur hubungan antar sesama dalam upaya membangun perdamaian.

Sebagaimana dalam sebuah kaidah:

�즐䘖겠䖫 �ᢐͨῐ겠䖫 �� ���䖫

Asalnya hubungan adalah perdamaian.97

Menurut para ilmuwan politik, Piagam Madinah merupakan konstitusi

tertulis pertama di dunia (First Written Constitution in the World). Nabi

Muhammad Saw menandatangani piagam ini pada tahun 1 hijriah (622 M)

94 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: UI Press,
1995), h. 67.

95 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu
Syariah, (Bogor: Kencana Press, 2003), h. 21.

96 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu
Syariah, h. 22. Lihat pula Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah
tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 1.

97 Muhammad Husain Haikal, al-Hayat Muhammad, (Mesir: Maktabah al-Nahdhah, 1965), h.
227.
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sebagai lahirnya negara Islam pertama. Berdasarkan kenyataan historis ini,

Montgomery Watt, Arnold Toynbee, dan Michael Hart sampai pada kesimpulan

bahwa Nabi Muhammad Saw tidak hanya merupakan seorang Nabi (the prophet)

tetapi juga seorang negarawan (the statesmen) yang berhasil.98

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa piagam Madinah berisi prinsip-

prinsip yang lazim digunakan dalam sebuah konstitusi Negara modern, yaitu: (1)

prinsip persatuan dan persaudaraan, (2) prinsip persamaan, (3) prinsip

kebebasan berusaha, (4) prinsip tolong-menolong dna membela orang yang

teraniaya, (5) prinsip hidup berdampingan, (6) prinsip keadilan, (7) prinsip

bermusyawarah, (8) prinsip pelaksanaan dan sanksi, (9) prinsip kebebasan

beragama, (10) prinsip hubungan antar bangsa, (11) prinsip bela Negara, (12)

prinsip amar makruf nahi munkar, (13) prinsip kepemimpinan, (14) prinsip

tanggung jawab pribadi, (15) prinsip ketaatan pada peraturan (disiplin).99

Kehidupan hukum Arabia yang ditiupkan oleh Nabi dengan segala

kebijaksanaannya, membentuk masyarakat yang semula tidak mengenal hukum

berubah menjadi masyarakat hukum dan bahkan menjadi Negara hukum yang

teratur.100 Bahkan menurut ‘Athiyyah Musyrifah di dalam kitabnya al-Qadhâ fî

al-Islâm yang dikutip H.E. Hassan Saleh, sistem peradilan pada masa

Rasulullah dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Belum ada pemisahan antara kekuasaan peradilan dengan kekuasaan

lainnya.

98 Oksep Adhayanto, “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Jurnal Ilmu Politik dan
Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, h. 91.

99 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Kita, (Jakarta: Leppenas, 1983), h. 11. Lihat pula H. E.
Hassan Saleh (ed.), Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, h. 478-479.

100 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968),
h. 50.
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2. Kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa.

3. Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum atas perkara-

perkara yang diajukan kepadanya.

4. Rasulullah pernah mendelegasikan kekuasaan di bidang peradilan kepada

sahabat yang memiliki kemampuan secara cepat dan tepat serta jujur untuk

menyelesaikan perkara yang dihadapi kepadanya.

5. Pada masa Rasulullah belum ada lembaga pemasyarakatan, sebagaimana

dikenal sekarang.101

Setelah Rasulullah meninggal, tampuk kekuasaan dilanjutkan oleh al-

Khulafa al-Rasyidun. Berbagai kebijakan hukum yang berorientasi kepada

politik hukum telah banyak terjadi ketika itu. Seperti sikap Umar bin al-al-

Khaṭṭāb, dan ahli fikih lainnya seperti Muadz bin Jabal, ‘Ali bin Abî Thalib,

ketika mereka menolak memberikan bagian 4/5 jatah tanah rampasan perang

(ghanîmah) untuk para pejuang yang menaklukkan musuh. Firman Allah

menyatakan:

� 1�)9#�%! r Aq��=9 r ¼m ¡H~ ! b ' ù äÓ « `B NGJY î $ JR& #qJ  =æ# r 

$R�6 ã � ? ã $ Z9 �R & $ B r!$/ NGY B# ä OGY. b)@�6¡9#Æ/# r � J» G �9# rûü3» ¡ J9# r

ÇÍÊÈ ���% äÓ«@2 �?ã!#r  b$ èJf9#�)G9# Pq � b$%�ÿ9# Pq�

101 H. E. Hassan Saleh (ed.), Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, h. 409-410.
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Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul,
Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika
kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada
hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua
pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Umar bin al-al-Khaṭṭāb berpendapat, tanah tersebut harus dijadikan wakaf

untuk generasi Muslim yang akan datang. Terhadap penentangnya Umar bin al-

al-Khaṭṭāb mengatakan: “Apakah kalian menginginkan agar generasi sesudah

kalian tidak memiliki apa-apa?” Ali dan Muadz juga mendukung sikap Umar

bin al-Khaṭṭāb. Kepada Umar bin al-Khaṭṭāb mereka mengatakan: “Saya kira

Anda perlu memperhatikan generasi kini dan mendatang”. Atas dasar itu

akhirnya Umar bin al-Khaṭṭāb memutuskan memberikan jaminan bagi

masyarakat yang dipandang membutuhkan dan di semua wilayah.102

Pada masa pemerintahan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb telah terjadi pemisahan

kekuasaan bidang peradilan (yudikatif) dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif).

Diangkat sebagai Ketua Pengadilan di kota Madinah ketika itu adalah Abû

Darda’, dan di Mesir yang diangkat adalah Syuraih Qais bin Abû ‘Ash. Bahkan

‘Umar bin al-Khaṭṭāb memiliki perhatian besar terhadap perkembangan bidang

peradilan. Beliau peletak dasar-dasar system peradilan Islam yang menjadi

pegangan para hakim dlaam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diungkapkan

dalam suratnya yang dikirim kepada Abû Mûsâ al-‘Asy’ari seorang hakim di

Kufah dalam teks yang lengkap sebagai berikut:103

102 Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Madani, dan Mu’inuddin Qadri, Dasar-dasar Pemikiran
Hukum Islam Taqlid >< Ijtihad, Husain Muhammad (pent.), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.
70.

103 Tulisan ini dikutip dari ‘Athiyyah Musyrifah dalam kitabnya al-Qadhâ fi al-Islâm, yang
dikutip oleh H. E. Hassan Saleh (ed.), Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, h. 411-414.
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�Ϥ� ��즐⺂ ��⺂ �Ϥ� ��겠䖫 �겠� ���� �Ϥ�� ��ϔ겠䖫 �� ���Ϥ��䖫⺂ �����겠࡞� �䖫 �⺂�Ϝ겠䖫

�⺂� ���� �Ϥ⺂ �� �����䖫 �⺂⺂⺂ �겠� ��⺂ ���� �� ����⺂ �⺂ᢐ �� ��겠

�Ϝ겠࡞� ���⺂䖫⺂ � �겠䖫 ���⺂ �겠䖫

Artinya: ‘Amma ba’d. Sesungguhnya memutuskan perkara itu kewajiban yang
ditegakkan dan sunnah yang harus diikuti. Pelajarilah perkara yang diajukan
kepada engkau, putuskanlah apabila telah jelas masalahnya, karena tiada artinya
bicara soal keadilan jika tidak ada realisasinya. Samakanlah manusia (yang
berperkara) dalam majelis engkau, agar orang yang punya kedudukan tidak
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mengharapkan perlakuan khusus darimu, dan orang yang lemah tidak berputus asa
dalam upaya mencari keadilan. Bukti itu wajib atas penggugat, sedang sumpah
itu wajib atas piha yang menolak tuduhan. Siapa mendakwakan suatu hak yang
tidak pada tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo padanya hingga ia
dapat membuktikan dakwaannya, maka pihak yang didakwa berhak
dikalahkannya, karena yang demikian itu telah menunju8kkan kebenarannya dan
telah mengungkapkan kesalahannya. Janganlah sekali-kali menghalang-halangi
suatu putusan (salah) yang engkau jatuhkan pada hari ini, kemudian engkau tinjau
kembali, hingga engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali pada
kebenaran. Karena sesungguhnya kebeneran itu harus didahulukan, tidak dapat
dibatalkan oleh siapapun, sedang kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari
pada terus bergelimang dalam kebatilan. Orang-orang Islam itu (dianggap) adil,
sebagian mereka terhdap yang lainnya, kecuali orang yang pernah menanyakan
kesaksian palsu mereka, atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau
orang-orang yang diragukan asal-usulnya, karena sesungguhya Allah mengetahui
rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali
dengan adanya bukti atau sumpah. Pahamilah dengan sungguh-sungguh perkara
yang diajukan kepada kalian, yang tidak ada dasar hukumnya baik dalam Alquran
maupun sunnah Nabi. Kemudian, berpeganglah pada putusan yang menurut
pendapatmu dan hal itu lebih diridai Allah dan lebih mendekati kebenaran”.

Selain gambaran kebijakan politik hukum di atas (termasuk proses

peradilan), sikap Usman bin ‘Affan menghadapi unta yang hilang, juga

demikian. Sebuah hadis Nabi menyatakan, unta yang tersesat hendaknya

dibiarkan saja. Ketika ada yang bertanya mengenai persoalan ini, ‘Usman

menjawab, “Apa bedanya kamu dengan unta. Ia butuh makan dan minum.

Berikanlah minum dan rumpt untuknya sampai datang pemiliknya”. Pada masa

Abû Bakar dan Umar bin al-Khaṭṭāb, unta di atas dibiarkan tanpa dipelihara,

sampai ditemukan sendiri oleh pemiliknya. Tetapi pada zaman Usman kondisi

masyarakat sudah banyak berubah. Mereka mau menolong dan memelihara unta

yang hilang atau tersesat. Usman melihat, adalah lebih baik memberikan

perlindungan kepada binatang tersebut. Dia menunjuk orang-orang yang

menggembalakan dan memeliharanya untuk kemudian diumumkan kepada

masyarakat, barangkali ada di antara mereka yang menjadi pemiliknya. Jika
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ternyata tidak ada, unta-unta tersebut dijual, dan uangnya disimpan sampai

pemiliknya datang.104

Pada masa ‘Ali bin Abî Thalib demikian, fatwa-fatwa dan kebijakan-

kebijakan hukum yang pernah dikeluarkannya kadang-kadang ditambah dengan

hal-hal yang dianggap dapat menguntungkan golongannya.105 Salah satu fatwa-

fatwanya adalah ketika beliau ditanya tentang iddah wanita hamil yang

ditinggal mati oleh suaminya. ‘Ali memutuskan bahwa wanita hamil itu harus

mengambil iddah yang terpanjang di antara iddah hamil dan mati, demi lebih

memelihara kesucian rahim wanita tersebut.106

Berdasarkan catatan sejarah tersebut, tampak pada zaman Nabi dan al-

Khulafâ al-Râsyidin, berjalannya hukum Islam senantiasa sejalan dengan

kebijaksanaan para pemegang kuasa pemerintahan, karena kekuasaan

kehakiman dipegang dan dijalankan langsung pemimpin Negara. Tetapi pada

zaman setelah pemerintahan al-Khulafâ al-Râsyidin dan pimpinan Negara

berpindah tangan ke Bani Umayyah, perkembangan hukum Islam menunjukkan

arah yang berlainan sekali. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai sandaran

tempat kembali pihak-pihak yang berselisih, sejak zaman Muawiyah berubah

sifatnya menjadi alat dan pelindung bagi golongan-golongan yang sedang

berkuasa.107 Bahkan Schacht menyatakan bahwa qâdhi-qâdhi itu berdasarkan

keputusan-keputusan mereka pada pendapat-pendapat sendiri berdasarkan

praktik-praktik adat yang sudah menjadi satu dengan peraturan-peraturan

104 Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Madani, dan Mu’inuddin Qadri, Dasar-dasar Pemikiran
Hukum Islam Taqlid >< Ijtihad, h. 70.

105 Ibn al-Qayyim, I’lâm al-Muwaqqi’în, jilid 1, (Mesir: Mathba’ah Assa’adah, 1955), h. 21.
106 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka

Setia, 2007), h. 232.
107 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, h. 56.
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pemerintah, sedang ketentuan-ketentuan dalam Alquran, baik yang tersurat

maupun tersirat serta norma-norma agama Islam lainnya yang sudah diakui

diambil sepanjang yang mereka anggap sesuai.108

Dalam catatan sejarah pula, Abû Hanîfah (pendiri mazhab Hanâfi) pernah

dipenjara dan dicambuk dan akhirnya wafat karena menolak jabatan qâdhi

(hakim) oleh pemerintah ketika itu. Dalam catatan sejarah, penawaran jabatan

hakim kepada Abû Hanîfah bertujuan untuk mengendalikan pengadilan, baik

pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Namun beliau menolak

jabatan tersebut. Bahkan beliau mengkritik keras keputusan-keputusan hakim

dan fatwa-fatwa ulama pemerintah. Selain itu, tujuan penawaran jabatan hakim

kepada Abû Hanîfah hanyalah sekedar untuk menguji kadar kesetiaan beliau

kepada pemerintah atau Negara, karena ulama itu pada dasarnya enggan untuk

memangku jabatan atau tugas pemerintah yang tidak disukai, sehingga tidak

terkesan memperkuat atau mendukungnya.109

Penolakan Abû Hanîfah terhadap jabatan hakim ini menunjukkan

kesadaran yang tinggi, bahwa masa depan fikih harus bebas dari kekangan

penguasa. Sebab hanya dengan menghindari ikatan-ikatan kedudukan, ia dapat

leluasa mengembangak kajian-kajian fikihnya. Itulah sebabnya Abû Hanîfah

senantiasa memperjuangkan kebebasan berpendapat dengan segala kekuatan

yang dimilikinya.110 Karena penolakannya itulah kemudian Abû Hanîfah

dipenjara, dicambuk, dan akhirnya wafat pada tahun 150 H sebagai akibat dari

penderitaan-penderitaan yang dialaminya dalam tahanan.

108 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, h. 57.
109 Muhammad Khudari Bik, Târîkh al-Tasyrî’ al-Islâmi, cet VIII, (Kairo: Dâr al-Fikr, t.t.), h.

195.
110 Mun’im A Sirry, Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),

h. 85.
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Berdasarkan catatan sejarah ini, akhir tragis yang dialami Abû Hanîfah

memberi gambaran bahwa pada saat itu interaksi antara ahli hukum dengan

penguasa sangat kentara. Produk-produk hukum yang dihasilkan oleh ahli

hukum bisa disesuaikan dengan kehendak dari penguasa. Bahkan siapa saja

yang tidak sesuai pemikiran dan tindakannya dengan produk hukum yang telah

disampaikan oleh pemerintah dianggap keluar dari lingkaran pemerintah bahkan

dianggap sebagai pemberontak yang “halal” untuk dihukum.

Sementara itu, pada masa pemerintahan Umayyah di Andalusia

ditetapkan suatu lembaga peradilan di Cordova, yang anggotanya dari para

pakar ulama yang bekerja untuk mengkonsep hukum Islam. Hal itu

sebagaimana yang diungkapkan dalam ensikopedi ulama Andalusia bahwa

mereka sering mengadakan dialog dengan ulama. Imam al-Qurthubi

mengatakan bahwa dalam musyawarah tersebut ada yang bertentangan dengan

pendapat Imam Malik dalam hukum. Kemudian pemerintah memberlakukan

pendapat Abû al-Qasim. Pada akhir abad XII Hijriah, Pemerintahan Umayyah

meletakkan dasar gerakan hukum Islam dan membentuk penghimpunan Ulama

Ahli Fikih. Organisasi itu dinamakan Jam’iyyah al-Majallah. Mereka yang

tergabung di dalam organisasi itu menggunakan sumber yang berasal dari kitab-

kitab mazhab Abû Hanîfah (Majallah al-Ahkâm al-‘Adaliyyah).111

Imam Abû Yûsuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani dikenal sebagai

murid Abû Hanîfah yang kental sekali memperjuangkan pemikiran dan

metodologi Abû Hanîfah. Bahkan keterlibatan kedua muridnya ini pada masa

Daulah Abbasiyah telah banyak memberikan corak hukum dalam peradilan.

111 Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, Zainudin Adnan (pent.), (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 1994), h. 52-53.
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Sebagai pejabat kehakiman, Abû Yûsuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani

telah berhasil memperjuangkan Mazhab Hanâfi sebagai mazhab pengadilan

resmi di Baghdad, pada masa pemerintahan Abbasiyah. Lamanya keduanya

bertugas sebagai hakim Negara telah membuat mereka banyak memiliki

pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Bahkan dalam perkembangan

selanjutnya, pemerintahan Dinasti Ustmaniyah juga menjadikan mazhab Hanâfi

sebagai mazhab resmi Negara. Dari situlah mazhab Hanâfi tersebar ke berbagai

Negara dan banyak dianut oleh sebagian besar penduduk Irak, Mesir, Syam,

Syiria, Libanon, Turki, Asia Tengah, hingga orang-orang Muslim di India,

Tunisia, Turkistan, Afganistan, dan juga orang-orang Muslim Cina.112

Berdasarkan catatan sejarah ini, politik hukum Islam telah terjadi antara

umara dan ulama. Hasil dari ijtihad para ulama kemudian diakomodir oleh

umara. Ini artinya, telah terjadi dialektika dan tarik menarik kepentingan

penguasa untuk mengambil sebuah pendapat hukum dari para ulama.

Di era kontemporer, politik hukum dalam dunia Muslim pun tampak

terlihat. Bagaimanapun juga, transformasi hukum Islam dalam bentuk

perundang-undangan (takhrîj al-Ahkâm fî al-Nash al-Qânûn) merupakan

produk interaksi antar elite politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat

agama dan cendekiawan muslim) dengan elit kekuasaan (the rulling elite) yakni

kalangan politisi dan pejabat negara.113 Bahkan dalam konteks Indonesia,

tampak sekali pemerintah dan DPR memegang kekuasaan dalam pembentukan

perundang-undangan. Disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa

Presiden memegang kekuasaan membentuk undnag-undang dengan persetujuan

112 Mun’im A Sirry, Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar, h. 87.
113 Lihat selengkapnya Amak F.Z., Proses Undang-Undang Perkawinan, (Bandung: al-

Ma’arif, 1976), h. 35-48.
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Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam penjelasan mengenai pasal 5 ayat

(1) UUD 1945 dinyatakan bahwa kecuali executive power, Presiden bersama-

sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam

Negara.114

Dalam konteks Negara Muslim lainnya, Sudan misalnya, dinamika

pemberlakuan perundang-undangan di Sudan berjalan secara dinamis.

Masyarakat Sudan pada 1821 sebelum datangnya Mesir sudah mengenal hukum

Islam. Namun pada saat Inggris menguasai Sudan, system hukum Sudan

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (common law) Inggris dan

Mesir-Eropa. Sebagaimana berlaku di Negara-negara bekas koloni Inggris

lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk

dalam Anglo-Egyption Condominium antara 1889-1956.115

Di sisi lain ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan tersebut

dan juga mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah syariah (qādi al-qudhāt)

untuk meletakkan aturan detail bagi peradilan itu.116 Pola yang dipakai Sudah

mengacu pada intra doctrinal reform, yakni tetap merujuk pada konsep fikih

konvensional, dengan cara takhayyur (memilih salah satu ulama fikih, termasuk

ulama di luar mazhab), tarjīh dan talfīq (mengombinasikan sejumlah

pendapat)..117 Metode yang dipakai untuk takhayyur dan talfîq melalui

114 Lihat selengkapnya A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik
Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Analisis Mengenai Keputusan
Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 1-Pelita IV”, Disertasi Doktor
Universitas Indonesia, (Jakarta: UI, 1990), h. 120-135.

115 John L. Esposito (ed.), Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?, (Bandung: Mizan, 1994), h.
102.

116 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: The Indian Law
Institute, 1972), h. 64-65.

117 Metode ini adalah salah satu metode pembaruan. Metode lainnya adalah dengan cara
extra-doctrinal reform, yang pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional,
tetapi melakukan reinterpretasi terhadap nash. Lihat Khoiruddin Nasution, Pengantar dan
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penyeleksian berbagai mazhab secara elektik melalui fatwa (judicial directives)

yang mengijinkan pengadilan untuk menyimpang dari aturan mazhab Hanâfi.

Sebaliknya, mazhab Hanâfi diakui sebagai mazhab resmi bagi masalah-masalah

yang berkaitan dengan hukum perdata umat Islam.118 Salah satu contoh, pernah

terjadi pada tahun 1933 yang memberlakukan ketentuan hukum Mâliki

berkaitan dengan perwalian dalam nikah dan wewenang untuk memaksa

menikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Kemudian pada

tahun 1960 Sudan mencabut antara aturan tahun 1933 dan menegakkan

berbagai tentuan baru yang diambil dari mazhab Hanâfi dalam hal kebebasan

menentukan pasangan. Namun beberapa ketentuan mazhab Mâliki yang

dianggap cocok masih tetap diberlakukan.119

Begitupun dengan Malaysia, meskipun mayoritas Muslim Malaysia

bermazhab Syafi’i namun dalam penentuan praktik hukum Islam harus ada

kendali sultan-sultan yang memimpinnya mengingat Semenanjuang Malaysia

pada waktu itu memang dikuasai kerajaan Islam yang dipimpin langsung oleh

sultan seperti di kerajaan Johor, Malaka, Kelantan, dan Trengganu.120 Namun

selama penjajahan Inggris, sistem regulasi terjadi perubahan di mana bentuk

dan peraturan lokal yang berhubungan dengan praktik hukum Islam seperti

pengadilan syariah tentang perkawinan, perceraian, dan kewarisan mengikuti

model Inggris. Keadaan seperti ini berlangsung sampai Malaysia merdeka.

Setelah dapat melepaskan diri dari Inggris, pemerintahan Malaysia berbentuk

Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: Tazaffa dan ACAdeMIA,
2010), h. 25.

118 Abdullah Ahmed Naim, Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi
Manusia dan Hubungan Internasional, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 90.

119 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di
Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 103.

120 John L Esposito (ed.), Ensiklopedi Oxford Dunia Islam, (Jakarta: Mizan, 2000), h. 329.
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federal 1963, telah banyak usaha untuk merespons masyarakat untuk

memebntuk undang-undang hukum keluarga speerti di Negara bagian johor dan

Trenggani atau Administrasi UU Hukum Islam dan juga Negara bagian lainnya

seperti Kedah, Malaka, Negeri Sembilan, Penang, Perlak, Perlis, dan Selangor

dengan administrasi UU hukum Muslim. Begitu juga Negara di bagian Serawak

dan Sabah dimana Muslim minoritas, tetap memberlakukan UU Mahkamah

Melayu 1915.121

E. Pengertian Siyâsah Syar’iyyah

1. Siyâsah

Perkataan siyāsah adalah kata terbitan (mashdar) dari pada kata

dasar sāsā – yasūsū - siyāsatan. Apabila disebut sāsā al-amr, siyāsatan ia

bermaksud mentadbîr dan mengendalikan sesuatu urusan, pekerjaan dan

sebagainya dengan baik.122

Dalam penggunaan istilah bahasa Arab, perkataan siyāsah memberi

maksud yang sangat umum termasuklah mengendalikan urusan yang

berkaitan dengan manusia, hewan dan pelbagai urusan yang lain.123 Siyâsah,

yang berasal dari bahasa Arab, membawa seperangkat makna yang

kesemuanya berkisar pada pengertian "pengaturan dan pengelolaan sesuatu

sesuai dengan kemaslahatannya" (tadbîr al-syai' wa al-tasharruf fîhi bimâ

yashlahuh).124

121 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi: Academy of Law and
Religion, 1987), h. 220.

122 Al-Muqirrī, al-Mishbāh al-Munīr, (Beirût: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), j. 2, h. 295.
123 Al-Zubaydī, Tāj al-‘Arūs Min Jawāhir al-Qāmūs, (Beirut: Dār al-Maktabah al-Hayah, t.t.),

j. 4, h. 169; Lihat juga Ibrāhīm Ānis, al-Mu‘jam al-Wasīth, (Ttp.: Tnp., t.t.), h. 462
124 Lihat 'Abd al-Rahman al-Tâj, Al-Syâsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmîy (Mesir:

Mathba'ah, Dâr al-Ta'lîf, 1953) h.7.
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Sementara secara istilah, para pemikir berbeda pandangan mengenai

siyāsah, tergantung cara pandang dan pendekatan yang dilakukan ketika

mendefinisikan siyāsah. Ada yang mengatakan bahwa siyāsah adalah

kebijakan sultan (pemimpin).125 Seperti Ibnu Manzûr, seorang ahli kamus

abad kedelapan setelah hijrah mengatakan:126

���䘖겠䖫 �ῐ� ����䘖겠䖫⺂ �Ϝ즐⺂� �Ϥ࡞ ��겠䖫 �즐⺂ ����겠䖫 ����䘖겠䖫

Sementara al-Fairuz ‘Abadi menyatakan:127

���������⺂���⺂ ���⺂� ������ ��⺂⺂겠䖫 �䘖�

Ibn Khaldun menyatakan:128

���� ����⺂䖫 ��ϔ�⺂겠 ���ῐ즐겠 � ��ͨ�⺂ �즐�즐겠 �겠�ϔ� �� �즐Ϥ겠䖫⺂ ����䘖겠��

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa siyâsah adalah:

�⺂�겠䖫 ��䖫⺂ �䖫 ����� �

Tidak ada siyâsah kecuali dengan syara’.129

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an

Rabb al-‘Ãlamîn, menambahkan definisi siyāsah adalah:

��䘖ϔ겠䖫 �⺂ �ῐ࡞⺂ �ͨ⺂겠䖫 �겠䖫 �⺂ᢐ ���겠䖫 ��� ���� ͨῐ� ��� �� ����䘖겠䖫

�⺂⺂ �ΰ� �⺂ ���⺂겠䖫 �⺂�� ��� �겠 �䖫⺂

125 Ihsan Abdul Munim Abdul Hadi Samarah, al-Nidzâm al-Siyâsi fi al-Islâm (Nidzâm al-
Khilâfah al-Râsyidah), (Oman: Dâr Yafa, 2000), h. 13.

126 Ibn al-Manzûr al-Afriqi, Lisân al ‘Arab, jilid 6, (Beirût: Dâr Sadir, t.t.), h. 108.
127 Al-Fairuz ‘Abadi, al-Qâmûs al-Muhîth, jilid 2, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 222.
128 Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Muqaddimah, (Beirût: Mu’assasah al ‘Ilmi li

al- Matbu’aat, t.t. ), h.113
129 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Ãlamîn, jilid III, (Beirût:

Dâr al-Jail, t.t.), h. 3.
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Artinya: “Siyâsah adalah sesuatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut

mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari

kerusakan meskipun rasul tidak mensyariatkan dan tidak pula terdapat

dalam wahyu”.130

Hal ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad, kata siyâsah terdapat

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah. Sebagaimana

dalam hadis di bawah ini:131

��� � ��䖫⺂ ��� �ϔ즐� ��� �즐� �Ϥ즐� ������䖫 ����䘖� ���䖫⺂�䖫 ࡞�� ����

�ῐ࡞��� ��ᢐ � ������ ��⺂��� �Ϥ� 䖫�즐ᢐ �⺂⺂���� ��ϔ즐� �����⺂ ��ῐ࡞

���⺂⺂⺂�䖫 �Ϥ⺂ ��즐��� � ��� ���⺂ ����⺂䖫 ��⺂�� �⺂�䖫

Dalam kalimat di atas, kata ����䘖� berarti “mereka berlari kepada

urusan pemerintah”. Jadi kata 'siyâsah' telah digunakan di dalam kalimat di

sini secara harfiah yaitu untuk menjalankan urusan publik dengan penguasa

mereka dalam bentuk memerintahkan apa yang baik dan melarang apa

yang berbahaya. Hal ini sebagaimana pernyataan Ibnu Jarîr al-Tabari

menyatakan logika di balik pemilihan enam sahabat untuk Khalifah Umar

bin al-al-Khaṭṭāb. Sebagaimana penyataan beliau: "Tidak ada yang lebih

baik daripada enam di antara sekelompok Muslim berkaitan dengan

130 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Ãlamîn, h.16.
131 Sahih Muslim, Kitab al-Imarah, Bab: wujub al wafa bi bay‘ah al khulafa al awwal fa al

awwal, Hadith No 3429, Ibn-i-Majah, Kitab al-Jihad, Bab: al wafa bi al bay‘ah, Hadith No 2862,
Musnad-i-Ahmad, Kitab: baqi musnad al mukthirin, Bab: musnad Abi Hurayrah, Hadith No 7619
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keagamaannya, yakni berkorban demi Islam, kebijaksanaan dan

pengetahuan mereka tentang siyâsah.132

Selain itu, kata siyâsah pernah diucapkan oleh Harqah binti al-

Nu’man bin al-Mundzir. Ia mendendangkan sebuah syair ketika telah

terjadi ayyam al-izz pada saat ia bergembira sambil berkata:133

��⺂�䖫 ⺂��䖫⺂ ���겠䖫 ��䘖� �����

���� �Ϝ� 䖫�䖫

�⺂�⺂� �ᢐ��

��Ϥ�ῐ� �⺂�� � ����겠 ���

�⺂⺂�⺂ ࡞�� �䖫��� �즐��

Al-Ghazâli menyatakan bahwa siyâsah sebagai kewajiban komunal

karena itu merupakan sesuatu yang hidup dan terus bergerak.134

Ibn ‘Abidin mendefinisikan siyâsah sebagai berikut:135

�⺂��䖫⺂ ����겠䖫 �� ���Ϥ겠䖫 ��⺂�겠䖫 �겠䖫 ����⺂�䖫⺂ �즐�겠䖫 �ͨ⺂⺂�䖫

Setelah membahas hukuman dan penjelasan kejahatan yang berbeda,

menurutnya:136

132 Lihat selengkapnya Tabari, Imam Abû Jafar Muhammad bin Jarir, Târîkh al-Umam wal-
Mulûk, (Cairo: Matba‘ahal-Istiqâmah, 1939).

133 Kamal bin al-Himam, Hasyiyah Fath al-Qadîr, jilid 2, h. 373. Lihat pula Abd. al-‘Al
Ahmad Utwah, al-Madkhal Ilâ al-Siyâsah al-Syar’iyah, (Riyâdh: Jamîah al-Imâm Muhammad bin
Su’ud al-Islâmiyyah, 1993), h. 15. Lihat juga al-Mas’udi, Muruj al-Dzahahb, (Beirût: Dâr al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), h. 112.

134 Muhammad bin Muhammad Abû Hamîd al-Ghâzali, Ihyâ’ ‘Ulûmuddin, (Beirût: Dâr al-
Ma‘rifah, t.t.), 1/9.

135 Muhammad Amin bin ‘Umar Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘Alâ al-Durr al-Mukhtar,
(Quetta:Maktaba Majidiyyah, 1399 H), 3/162.

136 Muhammad Amin bin ‘Umar Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘Alâ al-Durr al-Mukhtar,
3/203.
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�� ����ῐ겠 �겠�ῐ� � �⺂⺂⺂ �� ��Ϥ� �즐⺂ �ᢐ��⺂겠䖫 ���ῐ겠䖫 ����䘖즐겠 ��⺂ῐ⺂겠䖫 䖫��⺂

�⺂⺂�겠䖫 ���⺂�䖫

2. Syar’iyyah

Syar’iyyah berasal dari kata syar’ (�⺂⺂) yang berarti hukum yang

berasal dari Tuhan (ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya).137 Perkataan

syar‘iyyah memberi maksud tentang sesuatu yang sah di sisi syara’.138

Syara’ secara bahasa adalah memperkenalkan, mengedepankan atau

menetapkan.139 Kata syara’ terdapat dalam Alquran Q.S. al-Syûra [42]: 13

yang berbunyi:

¾m/ $ Z�¹ r $ B r 7� 9) $ Z� mr &�%!# r %nqR ¾m/ Ó» r $ B ûï$!# `B N3 9 í �° 

$ B ûü.�³J9# � ? ã �9 .  m�ù #q%� ÿ G ? w r ûï$!# #qK�% & b &  Ó ¤�ã r Ó �qB r Lìdº �/)

ÇÊÌÈ=�^� ̀B m�9)��k�r ä$ ± � ̀B m�9) Ó<Fg�!#  m�9) Ndqã� ?

Artinya: “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang
telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan
kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan
Isa yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah
tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru
mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang
kembali (kepada-Nya)”.

137 Sayyed Hossen Nasr, The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk
Kemanusiaan (The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity, Nurasiah Fakih Sutan Harahap,
(Bandung: Mizan, 2003), h. 145.

138 Ibrāhīm Ānis, dkk, al-Mu‘jam al-Wasīt, c. 2, j. 1, (Ttp.: Tnp, t.t.), h. 681.
139 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah,

2005), h. 308-309.
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Sementara al-Bujairimi, menyatakan bahwa syara’ menurut para

fukaha adalah:140

�즐�� �ᢐ⺂ ��䘖겠䖫 ⺂ �⺂�겠䖫 �� �� ࡞�� ����겠䖫 �ͨ� �� 䖫��ϔ⺂䘖� ��� ��

����겠䖫 �� 䖫��ϔ⺂䘖� ��겠⺂ ����ϔ겠䖫 �ͨ� �� ��� �� �즐⺂ 䖫⺂���

Syar’iyyah dan syara’ pada dasarnya masih serumpun dengan kata

syir’ah dan syarî’ah. Syir’ah berarti aturan sebagaimana dalam Q.s. al-

Mâidah [5]: 48 yang berbunyi:

pB& N6=èf9 !# ä$ © q 9 r  %`$ gYB r p ã�° N3ZB $ Y= è _ @39 ……

!# � <)  N º �� �9# #q)7 F�$ ù  N38 ?# ä $ B �û N. q=7 �9 `3» 9 r o �n º r

ÇÍÑÈ bqÿ=F�B m�ù OGY. $J/ N3¥6 ^�ù $è�J_ N6è_�B

Artinya: “……untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan
dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.
hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya
kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

Sementara syarî’ah secara bahasa adalah jalan menuju sumber air.

Jalan menuju sumber air dapat dikatakan sebagai jalan ke arah pokok

kehidupan.141 Dengan kata lain, syarî’ah merupakan sistem hukum yang

140 Sa’di Abû Habîb, al-Qâmûs al-Fiqhi Lughatan wa Ishtilâhan, (Damaskus: Dâr al-Fikr,
1988), h. 192.

141 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, h. 307.
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didasarkan wahyu.142 Bila merujuk kepada Alquran, kata syarî’ah terdapat

dalam Q.S. al-Jâtsiyah [45]: 18 yang berbunyi:

ûï%!# ä# qd & ì7K ? w r $ gè7?$ ù �B{# `B � ? ãp è��° 7» Y= è _ OO

ÇÊÑÈ bqJ=è �  w

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat

(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah

kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Muhammad Abû Zahrah mendefiniskan syarî’ah adalah ketentuan

Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia dewasa, berupa suatu

perbuatan, pilihan atau ketentuan sesuatu sebagai syarat, sebab atau

penghalang.143

Menurut Mahmûd Syalthût, syarî’ah mencakup semua bentuk

ketentuan hukum, baik yang bersifat vertikal (manusia dengan tuhannya),

maupun horizontal (manusia dengan sesama, alam dan kehidupan).144

Bila merujuk kepada sejarah, pada periode awal, syarî’ah

merupakan al-nushûsh al-muqaddasah dari Alquran dan Sunnah mutawatir

yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud

ini syariah disebut dengan al-tharîqah al-mustaqimah. Dalam arti ini

mencakup aqîdah, ‘amaliyah, dan khuluqiyah.145

142 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, h. 308.
143 Muhammad Abû Zahrah, Ushul Fiqh, (Kairo: Dâr al-Fikr, 1957), h. 6.
144 Mahmud Syalthut, al-Islâm Aqîdah wa Syarîah, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2007), h. 29.
145 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, h. 308.
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Dalam realitas, hukum syariah dalam praktik secara tradisional

senantiasa dibatasi dengan hukum adat (kebiasaan) orang-orang yang

memeluk Islam di kalangan bangsa Arab, hukum adat masyarakat Madinah

dan Kuffah menyatu ke dalam hukum syariah, tetapi bagi orang-orang yang

datang kemudian seperti bangsa Barbar dan atau Qasyqi, pemaknaan

seperti tersebut berlaku sepanjang masyarakat yang bersangkutan tetap

mempertahankan identitas kesukuan dan kelompok mereka. Kebiasaan

tradisional suku-suku diterjemahkan ke dalam penggunaan hukum

komunitas bersangkutan.146

3. Siyâsah Syar’iyyah

Ahsin W. Alhafidz dalam Kamus Fiqh menyatakan bahwa siyâsah

syar’iyyah adalah pengaturan yang menyangkut permasalahan kekuasaan,

fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan Islam, serta hubungannya

dengan kepentingan rakyat.147 Sementara A. Jazuli menyatakan bahwa

siyâsah syar’iyyah senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan

pergumulan budaya. Pemecahan atas berbagai masalah yang terkait dengan

ihwal siyâsah syariyyah lebih bersifat kontekstual.148

Sementara definisi siyāsah syar`iyyah dari beberapa ahli fikih

berbeda pendapat dari segi redaksional dan bahkan substansi. Seperti Ibn

‘Āqil menyatakan siyāsah syar`iyyah ialah suatu tindakan oleh pemimpin

yang boleh menyelamatkan orang ramai dan menghindarkan mereka dari

146 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, h. 308-309.
147 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 203.
148 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu

Syariah, h. 1.
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kehancuran, walaupun tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah

s.a.w. atau pun tidak ada wahyu berkenaan perkara tersebut.149

Ibn Nujaim dalam kitabnya al-Bahr al-Rā’iq Syarh Kanzu al-

Daqā’iq menjelaskan bahwa siyāsah syar‘iyyah ialah satu tindakan sesuatu

dari pihak pemerintah berdasarkan kemaslahatan yang dilihatnya sekalipun

tidak ada dalil secara langsung dan terperinci ke atas perbuatan itu.150

Syeikh ‘Abd al-Rahmān Tāj dalam kitabnya al-Siyāsah al-

Syar‘iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī mendefinisikan siyāsah syar‘iyyah adalah

hukum-hukum atau peraturan yang mengatur perjalanan pentadbîran

negara dan rakyat, di mana hendaklah sesuai dengan ruh syariah, selaras

dengan usul-usul kulliyah, seterusnya dapat mencapai objektif

kemasyarakatan, walaupun hukum-hukum itu tidak disebut secara langsung

oleh nas-nas Alquran dan Sunnah.151

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik pemahaman bahwa ada

beberapa hakikat dari siyâsah syar’iyyah, yaitu:

a. Bahwa siyâsah syar’iyyah berhubungan dengan pengurusan dan

pengaturan kehidupan manusia.

b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan

(ulil amri).

c. Tujuan pengaturan tersebut adalah menciptakan kemaslahatan dan

menolak kemudharatan (jal al-mashâlih wa daf’ al-mafâsid).

149 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah, (Beirut:
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 11.

150 Zayn al-Dīn Ibn Nujaim, al-Bahr al-Rā’iq Syarh Kanzu al-Daqā’iq, cet. ke 3, (Ttp.: Dār
al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), j. 5. h. 11.

151 Abd al-Rahmān Tāj, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī, (Kaherah: al-Azhār,
1415 H), h.12.
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d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau

semangat syariat Islam yang universal.152

Mencermati pemahaman di atas, untuk bisa menciptakan

kemaslahatan, maka dibutuhkan aturan yang bersifat mengikat. Pengaturan

tersebut dalam Negara hukum berbentuk peraturan perundang-undangan.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa antara hukum Islam, manusia (muslim)

dan legislasi (pembuatan perundang-undangan) saling berhubungan dan

ada keterkaitan. Secara skematis, hubungan antara hukum Islam, manusia

(muslim), dan legislasi adalah sebagai berikut:

Hukum Islam (syariah, fikih) tertuju kepada muslim. Dalam proses

legislasi, Muslim memperjuangkan hukum Islam agar dimasukkan dalam

undang-undang. Mekanisme proses legislasi adalah demokrasi. Produk

legislasi adalah undang-undang, yang berlaku bagi muslim sebagai siyâsah

syar’iyyah.153

152 Muhamamd Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), h. 6.

153 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h.
16

Hukum Islam

Hukum Islam

Hukum Islam

Syariah, Fikih

Proses Legislasi

Produk Legislasi
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Nilai-nilai dasar siyâsah syar’iyyah sebenarnya bila ditelusuri

banyak berasal dari Alquran dan Hadis. Sebagaimana dalam dalil naqli

berikut ini yang diambil dari Alquran:154

a. Mewujudkan persatuan dan kesatuan ummat sebagaimana dalam

Alquran Q.S. al-Mu’minûn [23]: 52 dan 92 yang berbunyi:

ÇÎËÈ bq)?$ù N6/� $R& r o�nº r pB&O3FB& ¾n�»d b)r

Artinya: “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua,

agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-

Ku”.

b.Bermusyawarah dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan masalah

yang bersifat ijtihadiyah, sebagaimana dalam Alquran Q.S. al-Syurâ

[42]: 38 dan Q.S. ‘Ali Imrân [3]: 159 yang berbunyi:

$JB r Nh Z� / � �q© Nd�B & r oq =Á9# #qB$ % & r Nk5 �9 #q f G�# ûï%!# r

ÇÌÑÈ bq)ÿZ� Ng»Z%��

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)

dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian

dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

154 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, h. 204.
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#qÒ ÿRw  == )9# á�= î $à ù MY. q 9 r  Ng 9 MZ9 !# `B p Jm � $ J6 ù

MB � ã # �* ù  �D{# �û Nd�r$ © r Nl ; �ÿó G�# r Nk] ã#ã$ù  79q m `B

ÇÊÎÒÈ û,#.q GJ9# =t�!# b)  !# �?ã @.qGù

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya”.

c. Menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana

dalam Q.S. al-Nisâ [4]: 58 yang berbunyi:

b & ¨$Z9# ûü / OFJ 3 m # �) r $ g=d & � <) M» Z» B{# #r� s? b & N.�B' � !# b) 

ÇÎÑÈ #��Á / $è�ÿ� b% .!# b)  ¾m/ /3àè � $KèR !# b)  A� è9$/ #qJ3t B

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat”.
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d.Menaati Allah, Rasulullah dan pemegang kekuasaan, sebagaimana dalam

Q.S. al-Nisâ [4]: 59 yang berbunyi:

b*ù  O3ZB �D{# �<r& r Aq��9# #qè�Û & r !# #qè�Û & #qY B# ä ûï%!# $ k�'» �

Qq �9# r !$/ bqZBs? LêY. b) Aq��9# r !# � <) nr�� ù äÓ « �û Lêã �» Z ?

ÇÎÒÈ  x�r'? ̀¡m &r �� z 79º �  �zy#

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya”.

e. Mendamaikan ke dua kelompok yang bertikai, sebagaimana dalam Q.S.

al-Hujurât [49]: 9 yang berbunyi:

� ? ã $ Jg1 �n) M ó / b*ù  $ Jk ]� / #qs=¹ 'ù #q= G G%# ûüZBsJ9# `B b$G ÿ¬$ Û b) r

 #qs=¹ ' ù N ä$ ù b* ù  !# �B & � <) ä�" ? ÓL m Óö7 ? ÓL9# #q=G» ) ù� �z{#

ÇÒÈ  úüÜ¡)J9# =t� !# b)  #qÜ¡%&r A� è9$/ $ Jk ]�/

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang
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satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil”.

f. Mempertahankan kedaulatan Negara dan melarang melakukan agresi,

sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 190 yang berbunyi:

=s� w !#c)  #r� Gè ? w r O3 Rq=G» )� ûï%!# !# @�6� �û #q=G» % r

ÇÊÒÉÈ  úï�GèJ9#

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi

kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

g.Mementingkan perdamaian daripada permusuhan, sebagaimana dalam

Alquran Q.S. al-Anfâl [8]: 61 yang berbunyi:

ÇÏÊÈ Lì=è9# ì�J¡9# qd ¼mR)  !# �? ã @.q ?r $ l ; x Z_$ ù N=¡=9 #qsZ _ b) r 

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka

condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya

Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
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h.Meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan,

sebagaimana dalam Alquran Q.S. al-Anfâl [8]: 60 yang berbunyi:

r� ã ¾m/cq7d�? @� Ü9# Þ$ /�ÆB r oq% `B OFè Ü G�# $B Ng 9 #r�ã & r

 #q)ÿZ? $ B r  NgJ =è � !# NgRqJ =è ? w OgRr� `B ûï�z# ä r N2r� ã r!#

ÇÏÉÈ  cqJ=à? w OFR &r N3�9)$ q�!# @�6 ��û äÓ « `B

Artinya: ‘Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja
yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang
(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan
musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu
nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup
kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

i. Menepati janji, sebagaimana dalam Alquran Q.S. al-Nahl [16]: 91 yang

berbunyi:

�%r �d��2q? �è / `» J�{# #qÒ)Z? wr O?�g»ã #�) !# �gè/ #qùr&r

ÇÒÊÈ  cq=èÿ? $ B O=è �!# b)  x�ÿ. N6�=æ !# OF=è_

Artinya: “Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji
dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah
meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu
(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa
yang kamu perbuat.”
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j. Mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, sebagaimana dalam Alquran

Q.S. al-Hujurât [49]: 13 yang berbunyi:

@¬$ 7 % r $/qè© N3» Y= è _ r Ó \R& r � . � `B /3» Y) = z $R) ¨$Z9# $ k� '» �

ÇÊÌÈ ��7z Lì=ã !# b)  N39)?& !# �Yã /3B�2& b)  #qù�$ è G9

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi
Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

k.Memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat secara merata,

sebagaimana dalam Alquran Q.S. al-Hasyar [59]: 7 yang berbunyi:

� 1�)9#�%! r Aq��=9 r T ù� �)9# @d & `B ¾&!q� � � ? ã !# ä$ ù & $B

 N3ZB ä$ �Yî{# ûü / ' !r� bq1� w �1 @�6¡9# ûó#r ûü3» ¡ J9#r �J» G�9# r

!# b)  !# #q)?# r  #qg FR$ ù mY ã N39 k X $ B r nr�� ù Aq��9# N39 ?# ä $ B r
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Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota
Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya
harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.
apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Sementara sumber siyâsah syar’iyyah terdapat dalam beberapa hadis

di bawah ini:

a.Amanat di balik jabatan.

�즐⺂ ࡞��� �⺂�� ��ᢐ ��즐Ϥῐ⺂䘖� � � ���� �� �즐ᢐ ��ᢐ �� ࡞� �⺂

�ΰ� �����겠䖫 ��� ���䖫⺂ ���� ���䖫⺂ ��ῐ⺂ ��䖫 �� ࡞� �� ��ᢐ �� �����

���� ��즐⺂ ��겠䖫 ��⺂ ���Ϝ࡞ ���� �� �䖫 ��䖫��⺂

Artinya: “Dari Abû Dzar berkata: ya Rasulallah tidakkah kau memberi
jabatan apa-apa kepadaku? Maka Rasulullah memukul bahuku sambil
berkata: Hai Abû Dzar kau seorang yang lemah, dan jabatan itu sebagai
amanat yang pada hari kiamat hanya akan menjadi kemenyesalan dan
kehinaan. Kecuali orang yang yang dapat menunaikan hak dan
kewajibannya, dan memenuhi tanggung jawabnya”.

b.Pemimpin harus bertanggungjawab atas kepemimpinannya.”155

�⺂�⺂� �⺂ �⺂�䘖�⺂ �䖫� ���έ䖫 �⺂�⺂� �⺂ �⺂�䘖� ��즐�⺂ �䖫� ��즐�

࡞�� �� ��⺂䖫� �⺂Ϥ겠䖫⺂ �⺂�⺂� �⺂ �⺂�䘖� ��⺂ �즐� �� �䖫� ��⺂겠䖫⺂

�⺂ �⺂�䘖�⺂ ���� ��� �� �䖫� ����겠䖫⺂ ��⺂�⺂� �⺂ �겠⺂�䘖�⺂ ���⺂⺂

�⺂�⺂�

Artinya: “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara

155 Muhammad bin Ismâîl Abû Abdillah al-Bukhâri, al-Jâmi al-Shahîh al-Mukhtashar,
(Beirût: Dâr Ibn Katsîr, 1987), Juz 1, h. 304.
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akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.
Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang
isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal
tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah
tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan
ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan
akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) dari hal-hal yang
dipimpinnya”.

Dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda:156

࡞⺂��� �� �Ϥῐ� �⺂ ���� ��� �� �䖫� ��ῐ겠䖫

Artinya: “Dan seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta tuannya

dan tidak melakukan sesuatu kecuali atas izin tuannya”.

c. Keputusan pemimpin harus aspiratif.157

��䘖� ⺂��䖫 �ͨ� �Ϥ䘖� �⺂⺂ �⺂�겠 ��� ͨ� �ͨ�� ��겠䖫 �⺂��� 䖫�䖫

���� ��� ����

Artinya: “Apabila ada dua orang laki-laki yang meminta keputusan
kepadamu maka janganlah engkau memberikan keputusan kepada laki-
laki yang pertama sampai engkau mendengarkan pernyataan dari laki-
laki yang kedua. Maka engkau akan tahu bagaimana enkau memberikan
keputusan”.

d. Pemimpin harus membimbing rakyatnya.158

156 Muhammad bin Ismâîl Abû Abdillah al-Bukhâri, al-Jâmi al-Shahîh al-Mukhtashar, Juz 2,
h. 848

157 Muhammad bin Isa bin Saurah bin Mûsa bin al-Dhahak al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi,
(Mesir: Mauqi’ Wizârah al-Auqâf al-Mishriyyah, t.t.), juz 5, h. 307; Abû Bakar Aumad bin Husain
bin ‘Ali al-Baihaqy, al-Sunan al-Kubrâ wa fî Dzailihi al-Jauhar al-Naqy, (Haidar Abad: Majlis
Dâirah al-Ma’ârif al-Nadzâmiyah al-Kaidan, 1344 H), juz 2, h. 91; Jalâluddin al-Suyûti, Jâmi al-
Ahâdits, (Ttp.: Tnp, t.t.), juz 2, h. 487.

158 Muslim bin al-Hajjaj Abû al-Husain al-Qusyairi al-Nisâburi, Sahîh Muslim, Pentahkik
Muhammad Fuad Abdul Bâqi, (Beirût: Dâr al-Ihyâ al-Turâts al-‘Arabi, t.t.), juz 1, h. 125; Ya’qûb
bin Ishâq bin Ibrahîm Abû ‘Awanah al-Sifaraini al-Nisâburi, Mustakhraj Abî ‘Awânah, (Ttp.:
Multaqa Ahl al-Hadîs, t.t.), juz 1, h. 46.
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��ῐ� ���� �겠 �䖫 �⺂��⺂ ��겠 ���� � �� ��Ϥ즐䘖Ϥ겠䖫 ⺂� �즐� ⺂�� �� ��

��⺂�� ��Ϝ�䖫 ࡞� ���ῐ� ����⺂ �Ϥῐ겠䖫 �⺂�� ࡞� ���⺂ ����⺂⺂ ���겠䖫

� ���⺂ ����� �⺂� ��䘖� ࡞� ��ῐ� � ࡞� ����⺂ ����䖫 ࡞� ࡞� ��䖫��

��ῐ� �⺂ �䘖Ϝ겠䖫 ���⺂ �Ϝ� ���ῐ� ���⺂ ࡞�

Artinya: “Setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin,

tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi mereka dan

memberikan arahan kepada mereka, maka dia tidak akan bisa masuk

surga bersama kaum muslimin itu”.

e. Pemimpin perlu “menteri” yang jujur.159

䖫⺂�� � �䖫� 䖫�䖫 �즐�⺂ ��즐⺂ � �즐� � ���� ��ᢐ �겠�ᢐ ����⺂ �⺂

⺂�� ࡞� � �䖫� 䖫�䖫⺂ ���⺂ �⺂�� �䖫⺂ �⺂�� �䘖� �䖫 ��� ⺂�⺂⺂ �겠 �ῐ�

��ῐ� �겠 ⺂�� �䖫⺂ ⺂��� �겠 �䘖� �䖫 ��� ⺂�⺂⺂ �겠 �ῐ� �겠�

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda: jika Allah
menghendaki kebaikan terhadap seorang raja, maka diberinya seorang
menteri yang jujur, jika lupa diingatkan, dan jika ingat dibantu. Dan jika
Allah menghendaki sebaliknya dari itu, maka Allah memberi padanya
menteri yang tidak jujur, hingga jika lupa tidak diingatkan dan jika ingat
tidak dibantu”.

f. Pemimpin dilarang mengambil keputusan secara emosional.160

159 Sulaiman bin al-Astast bin Syaddad bin ‘Amr al-Azdi Abû Dawud al-Sajastani, Sunan
Abî Dawud, (Mesir: Mauqi’ Wizarah al-Auqaf al-Mishriyyah, t.t.), juz 9, h. 42.

160 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dhahak al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi,
juz 5, h. 312; Muhammad bin Idrîs Abû Abdillah al-Syâfi’î, Musnad al-Syâfi’î, (Beirût: Dâr al-
Kutub al-Ilmiyyah, t.,t.), juz 1, h. 378; Abû Bakar Abdillah bin Muhammad bin Abî Syaibah al-
Kûfî, al-Mushannif fi Ahâdits wa al-Atsar, (Al-Riyâdh: al-Maktabah al-Rusyd, 1409 H), juz 4, h.
541.
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����� ��⺂ ����䖫 ࡞�� ���Ϝ겠䖫 ��Ϝ� �

Artinya: “Janganlah seorang pemimpin (hakim) itu menghukumi antara

dua orang yang berseteru dalam keadaan marah (emosional)”.

g. Pemimpin harus peka terhadap kebutuhan rakyatnya.161

�䖫࡞� � �즐� �䖫 ���䘖Ϥ겠䖫⺂ �즐�겠䖫⺂ ���Ϝ겠䖫 �⺂� �⺂� �즐ῐ� ���䖫 �� ��

�⺂��䘖�⺂ �⺂��⺂⺂ �⺂즐� �⺂� ��Ϥ䘖겠䖫

Artinya: “Setiap pemimpin yang menutup pintunya terhadap orang yang

memiliki hajat, pengaduan, dan kemiskinan maka allah akan menutup

pintu langit terhadap segala pengaduan, hajat dan kemiskinannya”.

.

h. Seorang pemimpin dituntut berijtihad.162

⺂� �즐� ����� ��⺂ 䖫�䖫⺂ �䖫⺂� �즐� ����� ��⺂��� ���Ϝ겠䖫 ��⺂ 䖫�䖫

Artinya: “Apabila seorang hakim melakukan ijtihad dan kemudian benar

maka dia mendapat dua pahala, dan apabila dia berijtihad ternyata salah

maka dia hanya mendapat satu pahala”.

i. Keseimbangan hak rakyat dan tanggungjawab pemimpin.163

161 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dhahak al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi,
juz 5, h. 309; Abû Sa’adat bin al-Atsir, Jâmi al-Ushûl min Ahâdits al-Rasûl, (Ttp.: Multaqa Ahl al-
Hadîs, t.t.), juz 4, h. 2029; Ahmad bin Abî Bakar bin Ismâil al-Busyiri, Ittihâf al-Khairah bi
Zawâid al-Masânid al-‘Asyrah, (Ttp.: Tnp, t.t.), juz 5, h. 141.

162 Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dhahak al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi,
juz 5, h. 299.

163 Muslim bin al-Hajjaj Abû al-Husain al-Qusyairi al-Nisâburi, Sahîh Muslim, juz 3, h. 1474;
Abû Sa’adat bin al-Atsir, Jâmi al-Ushûl min Ahâdits al-Rasûl, juz 2, h. 2044; al-Nawâwi, Riyâdh
al-Shâlihîn, Pentahkik Mahir Yasin al-Fahl, (Ttp.: Mauqi’ Shaid al-Fawaid, t.t.), h. juz 1, h. 380.
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࡞� ����⺂⺂ �⺂즐Ϥ⺂ �� ���즐⺂⺂ 䖫�즐Ϥ⺂ �� ���즐⺂ ���� 䖫�ῐ�Ϥ⺂ 䖫�ῐϤ�䖫 ��ᢐ⺂

�즐�� �����䖫 䖫࡞�� ��Ϥ� �⺂ ��ῐ⺂ ����⺂ ⺂��࡞� ����⺂ ���⺂ ࡞� ࡞� ࡞�⺂

�즐�⺂ ��즐⺂ � �즐� � ���� ���� ��ᢐ ࡞� �ῐ⺂�䖫 ���࡞� ��ᢐ⺂

�⺂즐Ϥ⺂ �� ���즐⺂⺂ 䖫⺂�Ϥ⺂ �� ���즐⺂ �Ϥ��� 䖫�ῐ�Ϥ⺂ 䖫�ῐϤ�䖫

Artinya: “Dari Alqamah bin Wâil al-Hadramy, dari Abû Hunaidah
(Wâ’il) bin Hadjur r.a. berkata: Salamah bin Yazîd al-Ju’fy bertanya
kepada Rasulullah Saw: ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas
kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan
hak kami, maka bagaimanakah kau menyuruh kami berbuat? Pada
mulanya Rasulullah mengabaikan pertanyaan itu, hingga ditanya kedua
kalinya, maka Rasulullah saw bersabda: dengarlah dan ta’atlah maka
sungguh bagi masing-masing kewajiban sendiri-sendiri atas mereka ada
tanggung jawab dan atas kamu tanggung jawabmu”.

j. Pemimpin sebagai pelayan rakyat.164

࡞� ࡞� ��Ϥῐ� �� ���� ��⺂�ῐ� �즐⺂ �즐�� ��ᢐ �⺂�� ��⺂�䖫 ��⺂� ࡞� �

�ῐϤ� ࡞� �⺂�� �⺂ῐϤ� ����⺂ �즐�� �⺂ῐ겠䖫 ��겠��� �Ϥ즐� ��⺂ �ͨ�

�� ���⺂ ��⺂ ΰ⺂ � ��⺂ �� ���� �즐�⺂ ��즐⺂ � �즐� � ����

164 Sulaiman bin al-Astast bin Syaddad bin ‘Amr al-Azdi Abû Dawud al-Sajastani, Sunan
Abî Dawud, juz 9, h. 67; Ya’qûb bin Ishâq bin Ibrâhim Abû ‘Awânah al-Sifaraini al-Nisâburi,
Mustakhraj Abî ‘Awânah, (Ttp.: Multaqa Ahl al-Hadîs, t.t.), juz 8, h. 170; Abû Bakar Ahmad bin
Husain bin ‘Ali al-Baihaqy, al-Sunan al-Kubrâ wa fî Dzailihi al-Jauhar al-Naqy, (Haidar Abad:
Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nadzamiyah al-Kaidan, 1344 H), juz 2, h. 10.
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�⺂� ��⺂ � ��⺂⺂䖫 ��⺂��⺂ ��⺂즐�⺂ ��⺂��⺂ �⺂� ��⺂⺂�� ��Ϥ즐䘖Ϥ겠䖫⺂�
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Artinya: “Abû Maryam al-’Azdy r.a berkata kepada Muawiyah: saya
telah mendengar Rasulullah saw bersabda: siapa yang diserahi oleh Allah
mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari
hajat kepentingan mereka, maka allah akan menolak hajat kepentingan
dan kebutuhannya pada hari kiyamat. Maka kemudian muawiyah
mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang
(rakyat)”.

k. Pemimpin dilarang otoriter. Sebagaimana dalam sebuah hadis:165

�즐�⺂ ��즐⺂ � �즐� � ���� ��Ϝ� �� ���⺂ ⺂⺂Ϥ⺂ ࡞� ���⺂ �

� �즐� � ���� �ῐϤ� ��䖫 ࡞�� � ���� ���⺂ ࡞� � ���⺂ �즐⺂ ���

�겠 ���� ���� ���� � ����� �Ϥ�Ϝ겠䖫 ��⺂⺂겠䖫 ⺂⺂ �䖫 ���� �즐�⺂ ��즐⺂

��⺂ ���� �즐�⺂ ��즐⺂ � �즐� �ϤϜ� ��Ϝ� �겠��� �� �� �Ϥ��� �즐�䖫

��⺂�� ��⺂ ���ῐ࡞ �겠���겠䖫 ���� �Ϥ�䖫 �겠��� ��겠 ����

Artinya: “‘Aidz bin Amru r.a, ketika ia masuk kepada ‘Ubaidillah bin

Ziyâd berkata: hai anakku saya telah mendengar Rasulullah Saw

bersabda: sesungguhnya sejahat-jahat pemerintah yaitu yang kejam

(otoriter), maka janganlah kau tergolong daripada mereka”.

l. Kontrak politik sebagai mekanisme kontrol kepada pemimpin.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abû Hurairah bahwa Nabi

bersabda:166

165 Muslim bin al-Hajjaj Abû al-Husain al-Qusyairi al-Nisâburi, Sahîh Muslim, juz 3, h. 1461.
166 Muhammad bin Ismâîl Abû Abdillah al-Bukhâri, al-Jâmi al-Shahîh al-Mukhtashar, juz 3,

h. 1274; Muhammad Fuad Abdul Bâqi, al-Lu’lu’ wa al-Marjan fîmâ Ittafaqa ‘Alaihi al-Syaikhân,
(Ttp.: Mauqi’ Maktabah Misqat, t.t.), juz 1, h. 599; Muhammad bin Futûh al-Hamîdi, al-Jama’
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Artinya: “Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh nabi, tiap mati seorang
nabi seorang nabi digantikan oleh nabi lainnya, dan sesudah aku ini tidak
ada nabi, dan akan terangkat sepeninggalku beberapa khalifah. Bahkan
akan bertambah banyak. Sahabat bertanya: ya Rasulullah apakah
pesanmu kepada kami? Jawab nabi: tepatilah baiatmu (kontrak politik)
pada yang pertama, dan berikan kepada mereka haknya, dan mohonlah
kepada allah bagimu, maka allah akan menanya mereka dari hal apa
yang diamanatkan dalam memelihara hambanya”.

m. Pemimpin tidak boleh menipu rakyatnya.167

�즐�⺂ ��즐⺂ � �즐� � ���� �� �⺂ῐϤ� ����⺂ ���Ϝ� ��䖫 ��ῐ� ��ᢐ

��즐⺂ � �즐� � ���� �ῐϤ� ��䖫 �⺂��⺂ �� ���⺂ �겠 � �Ϥ즐⺂ �겠

��� ��⺂ ��Ϥ� ��� ��Ϥ� ��⺂� � ��⺂⺂⺂䘖� ��⺂ �� �� ���� �즐�⺂

���겠䖫 ��즐⺂ � �⺂⺂ �䖫 �⺂�⺂⺂겠

Artinya: “Abû Ja’la (Ma’qîl) bin Yasar r.a berkata: saya telah mendengar

Rasulullah Saw bersabda: Tiada seorang yang diamanati oleh allah

memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya,

melainkan pasti allah mengharamkan baginya surga”.

Baina Shahîhaini al-Buhkâri wa Muslim, Pentahkik ‘Ali Husian al-Bawab, (Beirût: Dâr Ibn
Hazam, 2002), juz 3, h. 134.

167 Muslim bin al-Hajjaj Abû al-Husain al-Qusyairi al-Nisâburi, Sahîh Muslim, juz 1, h. 125;
‘Abdullah bin ‘Abdul Rahman bin al-Fadhl bin al-Bahram al-Dârimi, Sunan al-Dârimi, (Mesir:
Mauqi al-Wizârah al-Auqâf al-Mishriyyah, t.t.), juz 9, h. 63.
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n. Pemimpin tidak boleh birokratis.

��즐겠䖫 䖫�� ࡞�⺂� �� ���� �즐�⺂ ��즐⺂ � �즐� � ���� �� �ῐϤ� ��

⺂� �� �겠⺂ ��⺂ ��즐⺂ ��⺂�� ���즐⺂ ��� ���⺂ �⺂� ⺂� �� �겠⺂ ��

����⺂ ���� 䖫࡞� ����⺂ ���⺂ ࡞� �ϤϜ� ����⺂⺂ ࡞�� ��⺂� ���⺂ �⺂�
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�즐�Ϥ࡞ �즐�⺂ ��즐⺂ � �즐� � ���겠䖫 �⺂ ����⺂

Artinya: “(‘Aisjah r.a berkata): saya telah mendengar Rasulullah Saw
bersabda di rumahku ini: ya Allah siapa yang menguasai sesuatu dari
urusan umatku, lalu mempersukar pada mereka, maka persukarlah
baginya. Dan siapa yang mengurusi umatku lalu berlemah lembut pada
mereka, maka permudahlah baginya”.

o. Pemimpin harus adil.168

��⺂ ΰ⺂ �Ϥ⺂⺂겠䖫 ��Ϥ� �⺂ ��� �� ���࡞⺂ �즐⺂ � ��⺂ ���䘖�Ϥ겠䖫 �䖫

䖫�겠⺂ ��⺂ ���즐�⺂ ��Ϥ�⺂ �� ��겠�ῐ� ���겠䖫 ��Ϥ� ���� �⺂즐�⺂

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, kelak di sisi

Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya, ialah mereka yang adil

dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan

(dikuasakan) kepada mereka”.

Selain itu terdapat dalam hadis lain yang berbunyi:169

168 Abû Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin As’ad al-Syaibâni,
Musnad Ahmad, (Mesir: Mauqi al-Wizârah al-Auqvf al-Mishriyyah, t.t.), juz 44, h. 145.

169 Abû Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihâqy, Sya’ab al-Imân, Pentahkik Muuammad al-
Sa’îd Basyûni Zaghlûl, (Beirût.: Dûr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1410 H), juz 6, h. 11; Bâri’ Irfân Taufîq,
Kunûz al-Sunnah al-Nabâwiyah, (Ttp.: Tnp, t.t.), juz 1, h. 86.
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Artinya: “Orang-orang ahli surga ada tiga macam: raja yang adil,
mendapat taufiq hidayat ( dari allah). Dan orang belas kasih lunak hati
pada sanak kerabat dan orang muslim. Dan orang miskin berkeluarga
yang tetap menjaga kesopanan dan kehormatan diri”.

F. Pendapat Pakar Tentang Siyāsah Syar‘iyyah

1. Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah nama lengkapnya Abû al-Abbâs Ahmad

Taqiyuddîn ibn al-Syaikh Syihâbuddîn Abî al-Mahâsin Abdul Halîm ibn

al-Syaikh Majdi al-Dîn Abî Barakat Abdusssalam ibn Abî Muhammad

Abdillah Abî al-Qâshim al-Khadri.170 Ibnu Taimiyyah lahir di Harran,

salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah

(Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 22 Januari 1262 M. bertepatan 10

Rabiu’ul Awal tahun 661H.171 Ia telah menyelesaikan pendidikannya (1283

M). Serta merupakan salah satu pemikir Islam yang cukup bersinar karya-

karyanya, karya-karya beliau yang sangat tersohor adalah Al-Hisbah fî al-

Islâm dan Majmû al-Fatâwa Ibnu Taimiyah yang terdiri dari 32 jilid dan al-

Siyâsah al-Syar’iyah fî Islâhi Râ’i wa al-Râ’iyah.172

Ibnu Taimiyyah adalah pemikir politik yang menggagas konsep

politik berdasarkan syari’ah. Dalam konsepnya, Ibnu Taimiyyah

mengkritik terhadap arus utama pemikiran politik Sunni saat itu, yang

170 Syaikh M. Hasan al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, M. Khaled Muslih (pent.), (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 203.

171 Jeje Abdul Rojak, Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu
Taimiyyah, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1999), h.116-117

172 A Mughani, Dinamika Intelektual Islam pada Abad Kegelapan, (Surabaya: LPAM, 2002),
h. 97-102.
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memiliki kecenderungan untuk melegitimasi kekuasaan, walaupun

kekuasaan itu mempunyai kecenderungan menyimpang dari prinsip

agama.173

Ibnu Taimiyah membagi siyâsah kepada dua bagian yakni siyâsah

‘âdilah dan siyâsah bâthilah, sebagaimana dalam skema:

Siyâsah ‘âdilah adalah merupakan bagian dari politik yang sesuai

dengan syariat Islam. Sementara siyâsah bâthilah adalah politik yang

bertentangan dengan syariat Islam yang diibaratkan seperti pertentangan

antara kezaliman dengan keadilan. Logika yang dibangun dari pembagian

ini diumpakan seperti seseorang yang bernalar terhadap suatu

permasalahan, kemudian penalaran tersebut sesuai dengan ajaran agama

Islam maka penalaran tersebut benar, namun sebaliknya, jika penalaran

tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam maka penalaran itu batil.

Sama halnya dengan penalaran analogis (analogical reasoning), jika

analogi yang dibangun sesuai dengan petunjuk nas, maka analogi tersebut

adalah benar, begitun sebaliknya.174

Dasar pemikiran Ibnu Taimiyyah mengenai politik hukum Islam

yaitu firman Allah Q.S. al-Nisâ [4]: 58-59 sebagai berikut:

173 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 22
174 Ibnu Taimiyah, al-Siyâsah al-Syari’yyah fî Ishlâhi al-Râ’i wa al-Râ’iyyah, ditahkik oleh

‘Ali bin Muuammad al-‘Imrân, (Makkah al-Mukarramah: Dâr ‘Alim al-Fawâid, 1429 H), h. 14.

Bertentangan dengan nasBathilah

Siyâsah

‘Adilah Sesuai dengan petunjuk nas
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya”.

Ayat ini merupakan intruksi dari Allah sang pencipta untuk

menjalankan dua perkata yakni melaksanakan amanah kepada ahlinya dan

berhukum dengan cara yang adil. Kedua hal inilah merupakan politik yang

adil dan kekuasaan yang benar. Karenanya, Ibnu Taimiyyah memberikan

asas dari politik hukum yang adil dan benar menjadi dua, yakni

melaksanakan amanah dan berhukum yang adil dengan derivasinya

masing-masing,175 sebagaimana dalam skema berikut:

175 Baca selengkapnya Ibnu Taimiyah, al-Siyâsah al-Syari’yyah fî Ishlâhi al-Râ’i wa al-
Râ’iyyah, h. 28-30.
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Berdasarkan skema di atas sangatlah jelas, bahwa konsep yang

dinarasikan oleh Ibnu Taimiyah berorientasi kepada kemaslahatan umat

manusia, dan menjadikan ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil âlamin.

Indikasinya adalah pemimpin sebuah Negara mampu menjalankan amanah

yang harus diembannya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat

secara hakiki, dan mampu menjalan supremasi hukum dengan sebaik-

baiknya.

Maka ayat di atas (Q.S. al-Nisa [4]: 58-59) menurut Munawir

Sjadzali bahwa amanat adalah kepentingan-kepentingan rakyat yang

merupakan tanggung jawab kepala negara untuk mengelolanya. Dan

pengelolalan itu akan baik dan sempurna kalau dalam pengangkatan para

pembantu kepala negara memilih orang-orang yang betul-betul memiliki

kecakapan dan kemampuan. Menurut Ibnu Taimiyah, kalau seorang kepala

negara menyimpang dan mengangkat seseorang untuk jabatan tertentu,

Memperbaiki
Akhlak

Masyarakat

Politik Hukum

Menjalankan Amanah Berhukum dengan Adil

Kekuasaan

KepercayaanKekuatan

Memperbaiki apa yang dibangun
oleh agama mengenai perkara

keduniaan

Menjaga Asset

Berkaitan Had, dan
Hak-hak tertentu

Berkaitan Had, dan
Hak-hak bagi kaum

tertentu

Berkaitan dengan
Asset
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sedang masih ada orang lain yang lebih tepat, maka kepala negara itu

dipandang telah berkhianat, tidak saja kepada rakyat, tetapi juga kepada

Allah. Menurutnya juga, perkataan amanat berarti pula kewenangan

memerintah yang dimiliki oleh kepala negara, dan kalau untuk

melaksanakannya ia memerlukan wakil-wakil dan pembantu, hendaknya

mereka terdiri dari orang-orang yang betul-betul memiliki persyaratan

kecakapan dan kemampuan. Dengan demikian, pelimpahan kekuasaan dan

kewenangan oleh seorang kepala negara itu harus diberikan kepada orang-

orang yang paling memenuhi syarat kecakapan dan kemampuan.176

Konsepsi Ibnu Taimiyyah mengenai politik hukum Islam yang telah

diskemakan di atas pada dasarnya menggunakan pendekatan sosiologis.

Menurutnya, kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali hanya

dalam satu tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung pada yang

lainnya.177 Pemahaman yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah didasarkan

persoalan yang dihadapi dewasa ini, di satu sisi para pemimpin berpikir

mereka dapat mencapai tujuan spiritual semata-mata dengan kesalehan, dan

menjauhi dari partisipasi politik, namun pada saat yang sama melarang

keterlibatan orang lain. Jalan yang benar adalah memperhatikan

kepentingan masyarakat dalam aspek material dan moral dan terlibat

dalam kekuasaan.178

176 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI
Press, 1993), h. 85-86.

177 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Menurut Ibn Taimiyyah, Masrohin (pent.),
(Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 21-22.

178 Antoni Black, Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, Abdullah Ali
dan Mariana Ariestyawati (pent.), (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta 2001), h. 229.
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Nalar yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah sebenarnya berpatokan

pada ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan

bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘âlamin). Baginya, nilai terpenting yang

harus senantiasa dipelihara dalam pemerintahan syari’at adalah keadilan

dan mempromosikan kebaikan sekaligus mencegah keburukan (amar

ma’rûf nahi munkar). Dalam aspek politik dan kenegaraan, Ibnu Taimiyah

lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-

galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Dalam hal inilah kemudian

Ibnu Taimiyah menyatakan pendapatnya yang terkenal, yaitu “lebih baik

dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin

muslim yang dzalim”.179

Logika yang dibangun dari pendapatnya ini adalah keadilan adalah

satu-satunya cara untuk mendekatkan kepada tuhan meskipun yang

memimpinnya adalah non-Muslim. Persoalan pemimpin adalah persoalan

manajemen, sehingga secara substantif, meskipun pemimpin non-Muslim

jika keadilan diterapkan sama halnya dengan menjalankan nilai-nilai Islami

dalam tata pemerinhannya. Namun sebaliknya, bila seorang muslim yang

memimpin, namun tidak mampu berlaku adil maka tak ubahnya tidak ada

nilai-nilai agama dalam pemerintannya. Sandaran Ibnu Taimiyah mengenai

konsep keadilan-tanpa melihat status agama seorang pemimpin-

179 Lihat Abu Tholib Khalik, “Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”,
dalam Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, No. 1, Juni 2014, h. 73. Lihat Juga Surwandono,
Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), h. 22.
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berdasarkan sabda nabi yang menyatakan bahwa enam puluh tahun berada

di bawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan.180

Ini artinya, orientasi manajemen pemerintahan yang adil merupakan

pondasi utama dalam mengelola sebuah Negara. Sebab, pemerintahan

berkeadilan adalah inprasi agama (syari’ah) yang merupakan suatu

kemaslahatan yang menjadi kata kuncinya. Ada tiga syarat utama yang

harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sistem pemerintahan syari’ah

yang ia tawarkan, yaitu: pertama, memperoleh dukungan atau persetujuan

mayoritas umat Islam yang ditentukan dengan konsultasi dan bai’at. Kedua,

memenangkan dukungan dari kalangan Ahl al-Syaukah atau unsur

pemegang kekuasaan dalam masyarakat dan ketiga, memiliki syarat

integritas yang adil, kuat, profesional, dapat dipercaya, jujur dan amanah.

Dengan memenuhi ketiga syarat tersebut maka seorang pemimpin akan

mampu memberikan kemaslahatan bersama kepada rakyatnya.181

Selain konsep keadilan yang diusung, dalam politik hukum Islam

perlu ada kekuatan dan kekuasaan dalam tata pemerintahan, sebagaimana

dalam pernyataaan Ibnu Taimiyah, “Wilayah (organisasi politik) bagi

persoalan (kehidupan sosial) manusia merupakan keperluan agama yang

terpenting. Tanpa topangannya, agama tidak akan tegak secara kokoh dan

karena Allah Swt. mewajibkan kerja amar ma’rûf nahi munkar, dan

menolong pihak yang teraniaya. Semua yang Dia wajibkan tentang jihad,

180 Ibnu Taimiyah, Siyâsah Syar’iyyah: Pedoman Islam Bernegara, Firdaus A.N., (pent.),
(Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 230.

181 Lihat Abu Tholib Khalik, “Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”, h.
86.
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keadilan, dan menegakkan hudûd, tidak mungkin sempurna kecuali dengan

kekuatan dan kekuasaan”. 182

Dalam konteks kenegaraan, Ibnu Taimiyah pun membangun konsep

kekuatan sebuah kepemimpinan yang berorientasi kepada kemaslahatan

adalah terbangunnya demokrasi dalam tata pemerintahan. Maka konsep

syûrâ menjadi penting. Satu hal yang menjadi pemikiran Ibnu Taimiyyah

adalah dalam mengambil keputusan itu, konsep syûrâ tidak dilakukan

melalui keputusan orang-orang tertentu yang tidak mewakili rakyat.

Keputusan yang diambil mestinya melalui ijmâ’ dalam arti sesungguhnya,

yaitu dengan cara melibatkan semua lapisan masyarakat yang diwakili oleh

Ahl al-Syawkah. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai qudrah

(kekuatan) dan sultân (kekuasaan) di dalam masyarakat, yang tanpa

memandang profesi dan kedudukan, mereka ditaati dan dihormati

masyarakat. Hanya orang-orang itulah yang seharusnya berhak mengambil

keputusan melalui syûrâ itu.183

Ibn Taimiyyah menghendaki agar pengambilan keputusan itu tidak

saja dengan menggunakan mekanisme yang benar, yaitu menggunakan

prinsip syûrâ, tapi juga harus dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas

di bidangnya, dan merepresentasikan perwakilan yang sesungguhnya.

Keputusan juga hendaklah merupakan sebuah konsensus (ijmâ’) dari

mereka itu.184

182 Abdul Kadir Zaidan. al-Fard wa al-Daulah fî al-syar’iyyah al-Islâmiyyah al-Ittihad al-
Islâmi al-‘Ãlami, (Ttp.,: Tnp., 1970), h. 9.

183 Ibn Taimiyyah, Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyyah, juz 1, (Beirût: al-Maktabah al-
‘Ilmiyyah, t.t.), h. 141

184 Shobahussurur, “Proses Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Ibn Taimiyyah”,
Jurnal Tsaqafah , Vol. 6, No. 1, April 2010, h. 69.
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2. Ibnu al-Qayyim

Ibnu al-Qayyim mempunyai pandangan bahwa pembagian

metodologi pengambilan keputusan (��Ϝ겠䖫) menjadi syariah dan siyâsah

sebagaimana pandangan lain seperti pembagian al-Dîn menjadi syariah dan

tharîqah atau pembagiannya menjadi akal (reason) dan (transmission);

semua pembagian tersebut tidaklah benar. Sebaliknya siyâsah, tharîqah,

haqîqah dan 'aql semuanya dibagi menjadi dua jenis: valid dan tidak valid.

Benar merupakan bagian dari syariah dan tidak ada lagi pembagian di

dalamnya. Sedangkan yang tidak valid adalah kebalikan yang meniadakan

itu. Ini adalah salah satu prinsip yang paling penting dan paling

menguntungkan. Hal ini didasarkan pada satu hal yaitu universalitas

kenabian Muhammad sehubungan dengan semua dibutuhkan oleh orang-

orang di bidang pengetahuan dan urusan mereka. Universalitas kenabian

Muhammad memiliki dua aspek: pertama, kepada siapa ia dikirim yaitu

untuk semua. Kedua, meliputi semua hal dari kehidupan. Kenabiannya

sempurna dan meliputi segala sesuatu. Percaya pada kenabian yang tidak

lengkap sampai tegas bahwa ada panduan di dalamnya untuk setiap

masalah hidup. Jadi setiap cabang pembelajaran ditutupi oleh itu. Nabi

mengajarkan segala umat dalam hidup.

Bahkan perilaku buang air, hubungan seksual, tidur, etika makan

dan minum, berdiri dan duduk, naik dan turun, tinggal di rumah dan

bepergian, diam dan bicara, isolasi dan bersosialisasi, kemiskinan dan

kemudahan keuangan, kesehatan dan penyakit dan semua aturan hidup dan

mati telah diajarkan oleh dia. Jadi bagaimana mungkin bahwa sistem yang
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sempurna dari kehidupan akan kekurangan siyâsah dan kami akan

membutuhkan beberapa bantuan eksternal untuk mengajar kita siyâsah.

Siapa pun yang berpikir bahwa tidak ada siyâsah al-dîn atau di luar itu,

adalah hampir mengatakan bahwa mereka perlu nabi yang lain (tidak perlu

memeluk ajaran Islam, pen). 185

Menurut Ibnu al-Qayyim, Ibnu al-Aqîl mengatakan, 'praktik siyâsah

syar'iyyah di negeri ini telah terbukti bersikap tegas. Tidak ada Imam

mengabaikan ketergantungan pada itu. Jika seorang sarjana dari sekolah

Syafi'i mengatakan, "tidak ada siyâsah syar'iyyah kecuali dalam hitungan

yang setuju dengan hukum Islam, Ibnu al-Aqîl mengatakan, siyâsah

syar'iyyah adalah tindakan di mana orang-orang dekat dengan kebenaran

dan jauh dari kerusakan, bahkan jika Nabi tidak memutuskan dengan tepat

apa yang harus dilakukan dalam kasus seperti itu tidak pula wahyu telah

datang tentang hal itu. Jika Anda maksud dengan mengatakan Anda,

'memiliki perjanjian dengan Islam' yang tidak memiliki kontradiksi dengan

Islam, (yang baik-baik saja), tetapi jika Anda maksud dengan pernyataan

Anda bahwa tidak ada siyâsah syar'iyyah kecuali dalam hal ini yang telah

datang melalui Islam dengan bukti yang tepat, itu akan menjadi salah. Apa

yang Anda katakan kemudian adalah bahwa Anda sedang

mempertimbangkan sahabat sebagai salah.186

Pendapat Ibnu al-Qayyim yang hampir sama dengan pemahaman di

atas, adalah mengutip di kitabnya al-Turuq al-Hukmiyyah dari Ibn Aqil. Ia

berkomentar, “Politik hukum Islam itu sebagai sarana bagi uamt manusia

185 Ibn al-Qayyim, ‘I‘lâm al-Muwaqqi‘în ‘an Rabb al-Ãlamîn, 4/375-379.
186 Ibn al-Qayyim, The Legal Methods in Islamic Administration, trans. Dr. Ala’iddin

Kharofa, (Kualalampur: International Law Book Services, 2000), h.13.



136

menuju kehidupan yang lebih baik dang menghindar dari kerusakan,

meskipun system ini tidak pernah diletakkan oleh Rasulullah dan tidak ada

wahyu yang turun karenanya. Barangsiapa yang menganggap tidak ada

politik kecuali yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Maka persepsi dia

itu salah dan tentu menyalahkan sahabat. Sebab seperti yang sudah dialami

oleh Khulafa Rasyidun yang tidak diingkari oleh para ulama ahli Hadis

yaitu pembakaran yang dilakukan sahabat Ali terhadap golongan zindiq

dan pembakaran mushaf yang dilakukan oleh sahabat Usman”187

Masih substansi yang sama dengan redaksi berbeda, Ibnu al-Qayyim

juga berkomentar di dalam kitabnya al-Turuq al-Hukmiyyah yang dikutip

oleh Abd al-Wahhāb Khallāf, “Inilah tempat kesalahan serta pemahaman

yang menyesatkan dan sangat dangkal, ada kelompok yang melanggar

batas-batas, menyia-nyiakan hak dan menjerumuskan kerusakan serta

menjadikan hukum Islam menjadi sempit dan tidak ditegakkan demi

kemaslahatan manusia. Mereka menutup jalan yang benar atas diri mereka

dalam mengetahui kebenaran dan aplikasinya. Mereka mengosongkan

ilmunya dan mereka tidak mempunyai persepsi sesuai dengan realita.

Sesungguhnya politik tidak dari ijtihad mereka sendiri”.188

3. Syeikh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf

Syeikh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf dalam kitabnya al-Siyāsah al-

Syar‘iyyah fi al-Syu’ûn al-Dustûriyah wa al-Khârijiyyah wa al-Mâliyah

menjelaskan bahwa siyāsah syar‘iyyah ialah:

187 Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h. 14.
188 Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h. 15.
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Artinya: “Menjalankan pentadbiran umum sebuah negara Islam
berdasarkan sesuatu yang menjamin kebaikan dan mengelakkan
keburukan dimana ia tidak terkeluar dari batas-batas syariat dan dasar-
dasar umumnya walaupun perkara itu tidak menepati pendapat para
imam mazhab”.189

Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa al-siyāsah al-

syar‘iyyah adalah suatu ilmu yang mempelajari hukum dan peraturan-

peraturan yang dijalankan oleh Negara Islam yang sesuai dengan dasar-

dasar agama, meskipun tidak semua peraturan tersebut ada pijakannya

secara khusus.190

Karena itu, al-siyāsah al-syar‘iyyah sangat penting dalam bernegara,

dalam upaya mengatur pemerintahan dengan mengedepankan

kemaslahatan dan menarik kemudharatan selama tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Melakukan al-siyāsah al-syar‘iyyah

berarti telah berperilaku mengikuti ulama salaf dalam menjaga prinsip

kemaslahatan dan menselaraskannya dengan perkembangan-perkembangan

yang tengah terjadi (al-wâqi’i). karena itulah unsur dari maslahah mursalah

dalam aktifitas al-siyāsah al-syar‘iyyah sangatlah besar.191 Syeikh ‘Abd al-

Wahhāb Khallāf menjelaskan hal yang paling fundamental dalam tatanan

189 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî al-Syu’ûn al-Dustûriyah wal al-
Khârijiyyah wa al-Mâliyah, (Kuwait: Dār al-Qalam Li Nashr wa al-Tawzī‘, 1988), h. 17

190 Abd al-Wahhāb Khallāf, al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî al-Syu’ûn al-Dustûriyah wal al-
Khârijiyyah wa al-Mâliyah, h. 7.

191 Abd al-Wahhāb Khallāf, al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî al-Syu’ûn al-Dustûriyah wal al-
Khârijiyyah wa al-Mâliyah, h. 20-21.
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dasar politik hukum perundang-undangan mencakup tiga prinsip yaitu

bentuk pemerintahan Islam dan kekuasaannya, hak-hak individu, dan

bagian & hak individu yaitu kekuasaan, sumber dan orang yang

memimpinnya. Untuk lebih jelasnya sebagaimana dalam skema:

Pertama, bentuk pemerintahan Islam dan kekuasaannya perlu ada

batasan antara kekuasaan dan masyarakat, sehingga dimungkinkan adanya

keseimbangan antara kekuasaan penguasa dan kebebasan masyarakat.

Dengan adanya perbedaan hubungan itu, maka pemerintahan mempunyai

bentuk bermacam-macam, bisa konstitusional maupun otoriter. Sementara

dalam Islam, pemerintahan Islam pada dasarnya bersifat konstitusional,

sebab masalah itu tidak khusus untuk individu tetapi bersifat integral.192

Hal itu karena Allah menjadikan urusan umat Islam berdasarkan asas

192 Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h. 26.

Politik Hukum
Perundang-undangan

Bentuk Pemerintahan
Islam dan Kekuasaaanya

Hak-hak Individu Bagian dan Hak-hak
Individu

Asas Musyawarah
dan

Pertanggungjawaban

Kebebasan Individu Asas Persamaan

Kebebasan Jiwa
Kebebasan Tempat Tingga
Kebebasan Memiliki
Kebebasan Keyakinan
Kebebasan Berpikir
Kebebasan Belajar

Kekuasaan, Sumber
dan Pemimpinnya
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musyarawah.193 Rasulullah pun diperintahkan Allah untuk bermusyawarah

dalam suatu urusan.194 Selain itu juga Allah memerintahkan untuk taat

kepada pemimpin.195 Selain asas musyawarah, dalam pemerintahan Islam

juga berasaskan kepada pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana yang

dinyatakan Rasulullah bahwasanya manusia apabila melihat pemimpin

yang zalim dan mereka tidak menindaknya, maka Allah akan menurunkan

siksaan kepada manusia. Itulah pokok dari pertanggungjawaban asas

musyawarah. Bila rakyat tidak mempunyai hak mengkritik penguasa, tentu

tidak diperintahkan untuk bermusyawarah.196

Kedua, jaminan hak individu dan asas persamaan di antara mereka.

Sebab pemerintahan yang berdasarkan konstitusi tidak lepas dari undang-

undang dasar yang menetapkan asas kebebasan, persamaan, dan hukum

yang menjamin realisasi prinsip-prinsip tersebut. Jaminan hak individu

terdapat dua unsur yaitu kebebasan individu dan persamaan antara individu

dalam hak dari masyarakat dan dari politik.197

Hak-hak individu yang diformulasikan Syeikh ‘Abd al-Wahhāb

Khallāf adalah adanya kebebasan individu dan asas persamaan. Kebebasan

individu yang dimaksud yakni dimungkinkannya bagi seseorang untuk

mendistribusikan urusan pribadinya dan hal yang berkaitan dengan

pribadinya dalam situasi aman, lepas dari bahaya. Kebebasan individu ini

terbentuk beberapa hal pokok yaitu kebebasan jiwa, kebebasan tempat

193 Lihat firma Allah Q.S. al-Syûrâ: 38.
194 Lihat Q.S. ‘Alî ‘Imrân: 159.
195 Lihat QS. Al-Nisâ: 59 dan 83.
196 Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h. 29.
197 Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h. 32.
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tinggal, kebebasan millik, kebebasan keyakinan, kebebasan pendapat

(berpikir) dan kebebasan belajar. 198

Kebebasan jiwa yang dimaksud adalah ketetapan yang menjaga

seseorang dari segala bentuk permusuhan. Karena di dalam ajaran Islam

telah ditentukan batasan-batasan (perintah dan larangan), termasuk sanksi

bagi yang melanggar. Sanksi pelanggaran diserahkan kepada pemimpin

(ta’zîr). Sanksi tersebut berdasarkan penalaran (ra’yu) dan analogi

(qiyâs).199 Kebebasan tempat tinggal menjadi bagian penting dari

kebebasan individu yang telah dijamin dalam Islam,200 seperti adanya

ketetapan larangan memasuki rumah.201 Kebebasan miliki harta benda

merupakan bagian dari kebebasan individu, sebagaimana banyak dalil dari

Alquran202 dan hadis yang menjelaskan hal ini.203 Kebebasan berpikir juga

menjadi salah satu landasan kebebasan individu kareka Islam melarang

keras etiap orang merusak akidahnya secara bebas, meskipun berlandaskan

akalogik dan teori yang benar.204 Dan terakhir adalah kebebasan belajar.

198 Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h. 33.
199 Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Q.S al-Baqarah: 193 dan 194.
200 Hal ini seperti larangan berbuat kerusakan di muka bumi berdasarkan firman Allah Q.S.

al-Mâidah: 33.
201 Lihat firman Allah Q.S. al-Nûr: 27-28.
202 Dalam Alquran terdapat beberapa ketentuan dalam hal memiliki, seperti dasar keutamaan

memiliki barang dalam jual beli adalah kerelaan (Q.S. al-Nisâ: 29), larangan berbuat aniaya atas
harta orang lain dan mengambil harta tersebut tanpa izin pemiliknya (Q.S. al-Baqarah: 188 dan al-
Nisâ: 10), dan adanya ketetapan hukuman bagi mereka yang mencuri harta milik orang lain (Q.S.
al-Mâidah: 38).

203 Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah bahwa tiada kehalalan mengambil harta orang
lain dengan cara gurau dan kebetulan, dan siapa saja yang mengambil harus mengembalikan.
Dalam hadis lain dinyatakan pula semua yang diambil oelh tangan tanpa hak harus dikembalikan.
Lihat selengkapnya. Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h.36-37.

204 Ada banyak ayat Alquran yang menjelaskan hal ini seperti Q.S. al-A’râf: 185, al-Baqarah:
164 dan 256, al-Zukhruf: 22, Yûnus: 99, dan al-Kâfirûn: 6.
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Islam menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap

Muslim.205

Hak-hak individu yang kedua adalah asas persamaan. Dalam Islam

tidak membedakan antara sesamanya dalam menaati peraturan perundang-

undangan, dan tidak mengistimewakan seseorang dalam melakukan ha-

haknya. Tetapi Islam menilai seseorang berdasarkan prestasi yang

diraihnya.206

Ketiga, bagian dan hak individu adalah kekuasaan, sumber dan

pemimpinnya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan hukum

Islam,207 kekuasaan peradilan,208 dan kekuasaan lembaga eksekutif.209

Sementara sumber dan kepemimpinan dalam Islam telah banyak diatur.

Ada sandaran kewajiban mengangkat seorang pemimpin dalam sebuah

Negara: 1) Konsensus sahabat atas adanya figure seorang pemimpin,

sehingga para sahabat mendahulukan pembaiatan Abu Bakar atas

pemakaman Rasulullah; 2) Menegakkan hukuman dan benteng kekuasaan

205 Mengenai materi tentang kebebasan individu yang telah dijelaskan di atas, silakan lihat
slengkapnya dalam Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h. 33-43.

206 Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h. 45.
207 Orang yang memimpin kekuasaan hukum Islam dalam pemerintahan berdasarkan

undang-undang masa kini adalah DPR. Sementara orang yang memimpin kekuasan hukum Islam
di Negara Islam adalah para mujahid dan ulama fatwa. Kekuasaannya tidak lepas dari dua perkara:
satu, jika perkara yang dinisbatkan ada nasnya, maka tugas mereka adalah memahami nas dan
menjelaskan hukum yang ditunjukkannya; dua, jika suatu perkara tidak ada nasnya, maka tugas
mereka adalah menganalogikan dengan perkara yang ada nasnya, dan mengistinbatkan hukum
dengan cara ijtihad serta mencari sebab dan menelitinya. Lihat Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik
Hukum Islam, h. 47-48.

208 Paling berhak menguasai di lembaga peradilan Islam adalah ahli praktisi hukum. Dalam
peraturan perundang-undangan sekarang posisi para praktisi hukum selain sebagai ulama ahli
hukum juha sebagai pemisah antara kekuasaan. Selain itu, Abd al-Wahhāb Khallāf, membagi dua
pedoman peradilan dalam pemerintahan Islam. Pertama, pedoman acuan peradilan dari undang-
undang dasar yang digunakan oleh mereka yang termasuk ulama pemilik otoritas kekuasaan
peradilan. Kedua, pedoman acuan peradilan yang bersumber dari Imam Mujtahid yang digunakan
oleh mereka yang hanya mengikuti dari pelaksana hukum itu. Lihat Abd al-Wahhāb Khallāf,
Politik Hukum Islam, h. 53-55.

209 Mereka yang memegang kekuasaan lembaga eksekutif meliputi pemimpin wilayah,
panglima militer, penarik pajak, pengatur keamanan, dan semua aparat pemerintahan. Lihat Abd
al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h. 57.
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adalah wajib, dan jika ada sesuatu perkara tidak akan sempurna kecuali

dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib; 3) Dalam kepemimpinan

akan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan, dan ini hukumnya

wajib berdasarkan dalil ijmak.210

4. Fazlur Rahman

Perkembangan pemikiran Fazlur Rahman dalam tiga babakan utama,

yang didasarkan pada perbedaan karakteristik karya-karyanya: (I) periode

awal (dekade 50-an); periode Pakistan (dekade 60-an); dan periode

Chicago (dekade 70-an dan seterusnya).211

Ada tiga karya besar yang disusun Rahman pada periode awal:

Avicenna’s Psychology (1952); Avicenna’s De Anima (1959); dan

Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy (1958). Dua yang pertama

merupakan terjemahan dan suntingan karya Ibn Sina (Avisena). Sementara

yang terakhir mengupas perbedaan doktrin kenabian antara yang dianut

oleh para filosof dengan yang dianut oleh ortodoksi. Untuk melacak

pandangan filosof, Rahman mengambil sampel dua filosof ternama, Al-

Farabi (870-950) dan Ibn Sina (980-1037). Secara berturut-turut,

dikemukakan pandangan kedua filosof tersebut tentang wahyu kenabian

pada tingkat intelektual, proses psikologis wahyu tehnis atau imaninatif,

doktrin mukjizat dan konsep dakwah dan syariah. Untuk mewakili

pandangan ortodoksi, Rahman menyimak pemikiran Ibn Hazm, Al-Ghazali,

Al-Syahrastani, Ibn Taymiyah dan Ibn Khaldun. Hasilnya adalah

kesepekatan aliran ortodoks dalam menolak pendekatan intelektualis-murni

210 Lihat Abd al-Wahhāb Khallāf, Politik Hukum Islam, h. 59.
211 Taufik Adnan Amal, “Fazlur Rahman dan Usaha-usaha Neomodemisme Islam Dewasa

ini”, dalam Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif …, h. 13-14
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para filosof terhadap fenomena kenabian. Memang, Kalangan

mutakallimun tidak begitu keberatan menerima kesempumaan intelektual

nabi. Tapi mereka lebih menekankan nilai-nilai syariah ketimbang

intelektual.

Rahman sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan

mendasar antara posisi filosofis dan ortodoksi. Sebab, perbedaan ada

sejauh pada tingkat penekanan saja. Menurut para filosof, nabi menerima

wahyu dengan mengidentifikasikan dirinya dengan Intelek Aktif;

sementara menurut ortodoksi nabi menerima wahyu dengan

mengidentifikasikan dirinya dengan malaikat. Sementara para filosof lebih

menekankan kapasitas alami Nabi sehingga menjadi “Nabi-manusia”,

ortodoksi lebih suka meraup karakter ilahiah dari mukjziat wahyu ini.

Kelak, pandangan ini cukup mempunyai pengaruh terhadap pandangan

Rahman tentang proses “psikologis” nabi menerima wahyu. Seperti halnya

teori para filosof dan kaum ortodoks, Rahman berteori bahwa Nabi

mengidentifikasikan dirinya dengan hukum moral.

Pada periode kedua (Pakistan), ia menulis buku yang berjudul:

Islamic Methodology in History (1965). Penyusunan buku ini bertujuan

untuk memperlihatkan: (1) evolusi historis perkembangan empat prinsip

dasar (sumber pokok) pemikiran Islant al-Qur’an, Sunnah, Ijtihad dan

Ijma’; dan (ii) peran aktual prinsip-prinsip ini daiam perkembangan sejarah

Islam itu sendiri. Buku kedua yang ditulis Rahman pada periode kedua ini

adalah Islam, yang menyuguhkan meminjam istilah Amin Abdullah
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rekonstruksi sistemik terhadap perkembangan Islam selama empat belas

abad. Buku ini boleh dibilang sebagai advanced introduction tentang Islam.

Pada periode Chicago, Rahman menyusun: The Philosophy of Mulla

Sadra (1975), Major Theme of the Qur’an (1980); dan Islam and Modernity:

Transformatioan of an intellektual tradition (1982).

Kalau karya-karya Rahman pada periode pertama boleh dikata

bersifat kajian historis, pada periode kedua bersifat hitoris sekaligus

interprétatif (normatif), maka karya-karya pada periode ketiga ini lebih

bersifat normatif mumi. Pada periode awai dan kedua. Rahman belum

secara terang-terangan mengaku terlibat langsung dalam arus pembaruan

pemikiran Islam. Baru pada periode ketiga Rahman mengakui dirinya,

setelah mebagi babakan pembaruan dalam dunia Islam, sebagai juru bicara

neomodernis.

Temuan historis Rahman mengenai evolusi perkembangan empat

prinsip dasar (al-Qur’an, Sunnah, Ijtihad dan Ijma’), dalam bukunya

Islamic Methodology in History (1965), yang dilatari oleh pergumulannya

dalam upaya-upaya pembaruan (hukum) Islam di Pakistan, pada gilirannya

telah mengantarkannya pada agenda yang lebih penting lagi: perumusan

kembali penafsiran al-Qur'an yang merupakan jantung ijtihadnya.

Dalam kajian historisnya ini, Rahman menemukan adanya hubungan

organis antara sunnah ideal Nabi saw., dan aktivitas ijtihad-ijma’. Bagi

Rahman, sunnah kaum muslim awal merupakan hasil ijtihad personal,

melalui instrumen qiyas, terhadap sunnah ideal Nabi saw., yang kemudian

menjelma menjadi ijma’ atau sunnah yang hidup. Di sini, secara tegas
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Rahman menarik garis yang membedakan antara sunnah ideal nabi saw., di

satu sisi, dengan sunnah hidup kaum muslim awai atau ijma’ sahabat di sisi

lain.

Dengan demikian, ijma’ pada asalnya tidaklah statis, melainkan

berkembang secara demokratis, kreatif dan berorientasi ke depan. Namun

demikian, karena keberhasilan gerakan penulisan hadis secara besar-

besaran yang dikampanyekan al-Syafi’i untuk menggantikan proses sunah-

ijtihad-ijma' tersebut, proses ijtihad-ijma’ terjungkirbalikkan menjadi ijma'-

ijtihad. Akibatnya, ijma’ yang tadinya berorientasi ke depan menjadi statis

dan mundur ke belakang: mengunci rapat kesepakatan-kesepakatan muslim

masa lampau. Puncak dari proses retifikasi ini adalah tertutupnya pintu

ijtihad, sekitar abad ke empat Hijrah atau sepuluh masehi. Ijtihad yang

diinginkan Rahman adalah upaya sistematis, komprehensif dan berjangka

panjang. Untuk mencegah ijtihad yang sewenag-wenang dan

merealisasikan ijtihad yang bertanggung jawab itulah. Rahman mengajukan

metodologi tafsirnya, yang disusun belakangan pada periode Chicago. Dan

dalam konteks inilah metodologi tafsir Rahman yang dipandangnya

sebagai “the correct prosedure for understanding the Qur’an” atau “the

correct methode of Interpreteting the Qur’an”.

Konsepsinya mengenai al-Qur’an secara sederhana dapat dijabarkan

sebagai berikut:

a. Al-Qur’an secara keseluruhannya adalah kalam Allah, dan dalam

pengertian biasa, juga seluruhnya adalah perkataan Muhammad.
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b. Al-Qur’an adalah respon ilahi, melalui ingatan dan pikiran nabi,

terhadap situasi moral-sosial Arab pada masa nabi, khususnya kepada

masalah-masalah masyarakat dagang Makkah pada waktu itu.

c. Karenanya, semangat Al-Qur’an adalah semangat moral, darimana ia

menekankan monoteisme dan keadilan sosial. Hukum moral adalah abadi,

ia adalah hukum Allah. Al-Qur’an terutama sekali adalah sebuah prinsip-

prinsip dan seruan-seruan keagamaan serta moral, bukan sebuah

dokumen legal, karenanya, keabadian kandungan legal spesifik Al-

Qur’an terletak pada prinsip-prinsip moral yang menasarinya, bukan

pada ketentuan-ketentuan harfiahnya.

d. Al-Quran merupakan sosok ajaran yang koheren dan kohesif. Kepastian

pemahaman tidaklah terletak pada arti dari ayat-ayat individual al-Qur'an.

e. Tetapi terdapat pada al-Qur’an secara keseluruhan, yakni suatu satu set

prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang koheren di mana keseluruhan

ajarannya bertumpu.

f. Al-Qur’an adalah dokumen untuk manusia, bukan risalah mengenai

Tuhan. Perhatian utama al-Qur’an adalah perilaku manusia. Karenanya

ia lebih berorientasi pada aksi moral ketimbang spekulasi intelektual.

Tetapi, di atas segalanya, dalam kenyataannya, al-Qur’an itu

laksana puncak gunung es yang terapung: sembilan sepersepuluh darinya

terendam di bawah permukaan air sejarah dan hanya sepersepuluh darinya

yang tampak ke permukaan. Tidak satupun dari orang-orang yang telah

serius berupaya memaliami al-Qur’an dapat menolak kenyataan bahwa

sebagian besar al-Qur’an mensyaratkan pengetahuan mengenai situasi-
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situasi kesejarahan yang baginya pernyataan-pernyataan al-Qur’an

memberikan solusi-solusi, komentar-komentar dan respon.

Sampai pada titik ini, Rahman menandaskan bahwa tujuan ideal-

moral al-Qur’an yang merupakan sesuatu yang vital itu telah terkubur

dalam endapan geologis sebagai akibat dari proses reifikasi yang begitu

panjang. Hal ini merupakan harga yang harus dibayar (cost) dari perluasan

wilayah Islam yang terlalu cepat, tanpa diimbangi infrastruktur tingkat

pemahaman keagamaan yang memadai. Karena itu, metodologi yang

diharapkan adalah metodologi yang, tentu saja, bisa menembus endapan

sejarah tersebut sampai lapisan terdalam.

Dengan demikian, dapat pahami bahwa tujuan metodologi tafsir

bagi Rahman adalah untuk menangkap kembali pesan moral universal al-

Qur’an yang obyektif itu dengan cara membiarkan al-Qur’an berbicara

sendiri, tanpa ada paksaan dari luar dirinya, untuk kemudian diterapkan

pada realitas kekinian. Misalnya, dalam masalah hukum, bagi Rahman,

tujuan tafsirnya adalah untuk menangkap resiones logis yang berada di

balik pernyataan formal Qur'an. Untuk inilah Rahman sering menyebut-

nyebut kasus ijtihad Umar bin Khaththab yang dinilainya sebagai preseden

baik (uswah) untuk mengeneralisasikan prinsip-prinsip dan nilai-niali

umum yang berada di bawah permukaan Sunah dan bahkan teks al-Qur’an.

Dikutip dari sebuah essai karya Mohammed Ihsan, Rahman

mengkritik kecendrungan menafsir dan memperlakukan ayat-ayat al-Quran

secara kerat-keratan dan tidak menentu yang hinga kini masih berlanjut.

Dengan perubahan sosial dan adanya ide-ide baru dari Barat, setengah
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pemikir-pemikir Islam cenderung mencar- cari dan menggunakan ayat-ayat

al-Qur’an yang dapat menjustifikasikan posisi mereka.212

Metodologi hasil pemikiran Fazlurrahman terlihat betapa

perhatiannya terhadap Islam dan umatnya. Rahman ingin penafsiran Islam

selalu relevan bagi pemeluknya hingga mereka dapat hidup di bawah

bimbingannya.

212 Since Rahman’s death his writing have continued to be popular among scholars of Islam
and the Near East. His contributions to the University of Chicago are still evident in its excellent
program in these areas. In his memory, the Center for Middle Eastern Studies at the University of
Chicago named its common area after him, due to his many years of service at the Center and at
the University of Chicago atlarge.http://en.wikipedia.org/wiki/Fazlur_Rahman_Malik
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