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ABSTRAK 

 Terjadi diskursus atau dualisme di tengah umat Muslim 

Indonesia dalam melihat Indonesia sebagai negara. Sebagian 

mereka ada yang berasumsi bahwa negara Indonesia belum 

Islami kecuali setelah membakukannya dalam satu bentuk 

sistem pemerintahan tertentu. Sedangkan, sebagian yang lain 

berasumsi bahwa Indonesia sudah Islami yaitu dengan 

mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam sistem 

pemerintahan tertentu. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan 

studi dengan membandingkan negara hukum Indonesia dan 

negara hukum perspektif salah satu tokoh muslim yaitu Ibnu 

Taimiyah. Rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis 

yaitu Bagaimana konsep negara hukum perspektif Ibnu 

Taimiyyah dan konsep negara hukum Indonesia, dan apakah 

persamaan dan perbedaan antara negara hukum perspektif Ibnu 

Taimiyah dan negara hukum Indonesia. Tujuannya adalah untuk 

mengkaji negara hukum perspektif Ibnu Taimiyah dan negara 

hukum Indonesia serta untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan antara keduanya. 

 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik 

berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari 

penelitian terdahulu. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis komparatif. 

 Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa 

konsep negara hukum perspektif Ibnu Taimiyah adalah negara 

hukum yang mendasarkan segala sesuatunya kepada hukum, 

baik itu hukum Ilahi maupun hukum nazari. Sedangkan konsep 

negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang menganut 

dan menerapkan konsep negara hukum yang sesuai dengan 

kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai 

pandangan bernegara yang diwarnai oleh aspirasi-aspirasi 

keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila. 

Kemudian, persamaan antara negara hukum perspektif Ibnu 

Taimiyah dengan negara hukum Indonesia, yaitu sebagai 

berikut: (1)memiliki asas persamaan dalam hukum, (2)memiliki 
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asas praduga tak bersalah, dan (3)hukum bertujuan untuk 

perlindungan HAM. Sedangkan perbedaannya, yaitu sebagai 

berikut: (1)negara hukum perspektif Ibnu Taimiyah sumber 

hukum tertingginya adalah Al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Sedangkan negara hukum Indonesia, sumber hukum 

tertingginya adalah Pancasila dan UUD 1945, (2)Ibnu Taimiyah 

tidak menjelaskan secara eksplisit mekanisme kontrol yang 

efektif terhadap pemimpin dan kebijakannya. Sedangkan negara 

hukum Indonesia, transparansi dan kontrol sosial diwujudkan 

dalam bentuk PTUN, dan (3)bagi Ibnu Taimiyah, negara 

bukanlah tujuan melainkan sarana untuk mewujudkan syariat. 

Sedangkan dalam negara hukum Indonesia, hukum lah sebagai 

sarana mewujudkan tujuan bernegara. 
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MOTTO 

                            

                         

               

 “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di 

antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

(Q.S. An-Nisa’: 4 (59)) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebelum diadakan penjelasan lebih lanjut, maka perlu 

penjelasan mengenai judul skripsi dengan makna atau definisi 

yang terkandung di dalamnya yang di mana judul skripsi 

tersebut yaitu “STUDI KOMPARATIF NEGARA HUKUM 

PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN NEGARA HUKUM 

INDONESIA”. Adapun beberapa hal penting yang perlu 

dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Negara Hukum 

a. Negara, adalah organisasi tertinggi di antara satu 

kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk 

bersatu
1
, yang pada umumnya merupakan suatu bangsa 

yang turun-temurun mendiami wilayah tertentu atau 

terdiri dari beberapa suku bangsa yang bergabung 

sebagai suatu bangsa
2
, dan mempunyai pemerintahan 

yang berdaulat.
3
 

b. Hukum, adalah segala aturan yang menjadi pedoman 

perilaku setiap orang dalam hubungan hidup 

bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas 

apabila dilanggar.
4
 

 Jadi, Negara Hukum adalah negara yang menegakkan 

supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, 

bukan supremasi kekuasaan. 

 

                                                             
 1A. Ubaedillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi (Jakarta: 
Prenada Media  Group, 2015), 135. 

 2May Rudy, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 

35. 

 3Ubaedillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, 135. 
 4Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2017), 1. 
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2. Ibnu Taimiyah 

Adalah seorang pemikir Islam terkemuka dan ulama serta 

tokoh pembaharu pada abad ke-8 H/ke-14 M dari Harran, 

Turki.
5
 

3. Indonesia 

Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia (RI) 

atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah 

negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa 

dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, 

serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
6
 

Dari uraian di atas, maka maksud dari judul “STUDI 

KOMPARATIF NEGARA HUKUM PERSPEKTIF IBNU 

TAIMIYAH DAN NEGARA HUKUM INDONESIA” adalah 

untuk meneliti bagaimana konsep negara hukum dalam 

perspektif Ibnu Taimiyah dan perspektif negara Indonesia, 

kemudian dilakukan komparasi antara keduanya. 

B. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara republik dengan menganut 

sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahannya 

diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana 

kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan 

secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka 

melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara 

bebas.
7
 

 Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi 

baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam 

                                                             
 5Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Cet. 4 (Jakarta: PT. 

Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 169. 

 6 “Indonesia”, Wikipedia (On-line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org 
/wiki/Indonesia (13 Maret 2021).  

 7 A. Ubaedillah, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, 81. 
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perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
8
 

Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip 

tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. 

Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat 

dan martabat manusia.
9
 

 Selain Indonesia adalah negara yang menganut sistem 

pemerintahan demokrasi, Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, 

bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa.
10

 Sesuai semboyan 

Bhineka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman, 

tetapi Indonesia tetap satu. Seluruh warga negara sudah 

seharusnya punya andil yang besar dalam mengetahui, 

mempelajari, dan mengembangkan persatuan bangsa yang 

memiliki komitmen terhadap semangat persatuan dalam 

konteks NKRI, serta tetap bergerak dalam koridor persatuan 

dan kesatuan melalui berbagai kegiatan yang membangun. 

 Mengenai keberagaman di Indonesia dalam hal 

beragama, Indonesia merupakan negara yang mayoritas 

penduduknya Muslim. Dalam hal ini, terjadi diskursus atau 

dualisme di tengah umat Muslim Indonesia dalam melihat 

Indonesia sebagai negara. Sebagian mereka ada yang 

berasumsi bahwa negara Indonesia belum Islami kecuali 

setelah membakukannya dalam satu bentuk pemerintahan 

tertentu. Sedangkan, sebagian yang lain berasumsi bahwa 

Indonesia sudah Islami, yaitu dengan mengimplementasikan 

nilai-nilai ajaran Islam dalam sistem pemerintahan tertentu. 

 Dengan adanya diskursus itulah, bagi mereka yang 

berasumsi Indonesia belum Islami, maka mereka berjuang 

untuk menegakkan ajaran Islam dalam sistem 

pemerintahannya. Mereka ingin beragama seutuhnya baik 

                                                             
 8 “Demokrasi” (On-Line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/ 

Demokrasi#:~:text=Demokrasi%20adalah%20bentuk%20pemerintahan%20di,%2C%

20dan%20pembuatan%20hukum. (18 April 2021) 

 9Ibid. 
 10  “Indonesia” (On-Line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/ 

Indonesia (17 April 2021) 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Demokrasi#:~:text=Demokrasi%20adalah%20bentuk%20pemerintahan%20di,%2C%20dan%20pembuatan%20hukum
https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Demokrasi#:~:text=Demokrasi%20adalah%20bentuk%20pemerintahan%20di,%2C%20dan%20pembuatan%20hukum
https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Demokrasi#:~:text=Demokrasi%20adalah%20bentuk%20pemerintahan%20di,%2C%20dan%20pembuatan%20hukum
https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Indonesia%20(17
https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Indonesia%20(17
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dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bernegara, 

artinya dalam hal ini mereka ingin secara mutlak menerapkan 

Islam dalam sistem pemerintahan. Sehingga terkadang di 

permukaan realitas muncul dalam bentuk tindakan radikal dan 

kekerasan seperti terorisme. 

 Kemudian, bagi mereka yang berasumsi Indonesia 

sudah Islami, yaitu dengan mengimplementasikan nilai-nilai 

ajaran Islam menilai bahwa walaupun tidak secara eksplisit 

penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan, tetapi 

secara implisit nilai-nilai Islam sudah terakomodasi dalam 

sistem pemerintahan Indonesia seperti keadilan, persaudaraan, 

perdamaian, musyawarah dan mufakat, kebebasan, toleransi 

beragama. Semua itu dapat diterjemahkan sebagai instrumen 

politik bagi tegaknya negara Indonesia. 

 Oleh sebab itu, penulis ingin melalukan studi dengan 

membandingkan negara hukum Indonesia dan negara hukum 

perspektif salah satu tokoh muslim yaitu Ibnu Taimiyah. 

Kemudian untuk memecahkan permasalahan-permasalahan 

tersebut melalui karya ilmiah, yaitu skripsi yang berjudul: 

"STUDI KOMPARATIF NEGARA HUKUM DALAM 

PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN NEGARA HUKUM 

INDONESIA". 

C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian 

  Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi 

fokus penelitiannya adalah untuk meneliti bagaimana negara 

hukum dalam perspektif Ibnu Taimiyah dan negara hukum 

perspektif Indonesia. Sedangkan yang menjadi sub-fokus 

penelitiannya adalah komparasi antara negara hukum dalam 

perspektif Ibnu Taimiyah dengan negara hukum perspektif 

Indonesia. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana negara hukum dalam perspektif Ibnu 

Taimiyah dan negara hukum perspektif Indonesia? 

2. Apakah persamaan dan perbedaan antara negara hukum 

perspektif Ibnu Taimiyah dengan negara hukum 

perspektif Indonesia? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mempelajari negara hukum dalam perspektif Ibnu 

Taimiyah dan negara hukum perspektif Indonesia. 

2. Untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara negara 

hukum perspektif Ibnu Taimiyah dengan negara hukum 

perspektif Indonesia. 

F. Signifikan/Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

a. Memberikan pemahaman kepada para pembaca 

mengenai negara hukum dalam perspektif Ibnu 

Taimiyah dan negara hukum perspektif Indonesia. 

b. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu 

pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan 

tentang konsep negara hukum dalam perspektif Ibnu 

Taimiyah dan konsep negara hukum perspektif 

Indonesia. 

c. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau 

pustaka, khususnya dalam memahami konsep negara 

hukum dalam perspektif Ibnu Taimiyah dan konsep 

negara hukum perspektif Indonesia. 

d. Dapat dijadikan dasar kajian untuk penelitian lebih 

lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan 

terkait. 
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2. Aspek Praktis 

a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam 

rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan 

dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang 

merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih 

lagi melalui sudi-studi yang serupa dengan disiplin 

ilmu tersebut. 

b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan 

masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin 

memperdalam ilmu kenegaraan khususnya di setiap 

perguruan tinggi di Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Skripsi Ali Samsul Muarif, 2019. Fakultas Syari’ah 

UIN SMH Banten, “Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah; 

Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa negara harus ada 

sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban 

agama”. Peneliti ini meneliti tentang bentuk negara menurut 

Ibnu Taimiyah dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemikiran Ibnu Taimiyah tentang politik bentuk negara. 

 Menurut pendapat Ali Samsul Muarif, tidak ada 

bentuk negara menurut Ibnu Taimiyah. Hanya saja Ibnu 

Taimiyah menganjurkan bahwa bentuk pemerintahannya 

Republik dan sistem pemerintahannya menggunakan 

Presidensial. Faktor yang mempengaruhi pemikiran Ibnu 

Taimiyah adalah kondisi sosiopolitik yang pada saat itu sangat 

erat kaitannya dengan doktrin Khalifah dari Khawarij dan 

Imamah dari Syi’ah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah 

kedua doktri tersebut adalah bid’ah yang menyesatkan.
11

 

 Skripsi Taufiqurrahman Hadi, 2018. Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Konsep 

                                                             
 11 Ali Samsul Muarif, “Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah; Ibnu 

Taimiyah juga menyatakan bahwa negara harus ada sebagai sarana untuk 
merealisasikan kewajiban-kewajiban agama” (Skripsi, Program Sarjana Hukum UIN 

SMH Banten, 2019), 45. 
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Negara Hukum Menurut Pandangan Fajlurrahman Jurdi 

Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”. Peneliti ini 

membahas tentang konsep negara hukum dalam pandangan 

Fajlurrahman Jurdi dan konsep negara hukum pandangan 

Fajlurrahman Jurdi dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. 

 Menurut Taufiqurrahman Hadi, konsep negara hukum 

menurut pandangan Fajlurrahman Jurdi dalam 

perkembangannya hampir seluruh negara menerapkan 

konsepsi negara hukum dengan segala macam asas dan 

bentuknya, walaupun terdapat negara-negara tertentu yang 

bertahan dengan sistem kedaulatan berdasarkan kekuasaan. 

Dalam pemikiran Fajlurrahman Jurdi bahwa sebuah 

kekuasaan bersumber dari hukum yakni kepastian sosial atau 

menganut konsep negara hukum rechstaat yaitu negara yang 

berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan 

belaka. Dalam pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa 

konsep negara hukum menurut Fajlurrahman Jurdi yaitu 

dalam menetapkan atau menerapkan suatu keputusan hukum 

harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan-

peraturan tertulis, karena dianggap memberikan kepastian 

hukum.
12

 

 Skripsi Dea Fanny Utari, 2017. Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Analisis 

Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila”. Peneliti 

ini meneliti tentang konsep negara hukum Pancasila dan 

tinjauan Fiqih Siyasah terhadap negara hukum Pancasila. 

 Menurut Dea Fanny Utari, konsep negara hukum 

pancasila itu memiliki unsur-unsur atau prinsip bernegara 

antara lain: adanya supremasi hukum adanya pemerintah 

berdasarkan hukum, demokrasi, pengakuan dan perlindungan 

hak asasi manusia, kekuasaan hakim yang bebas tanpa 

intervensi, adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-

tindakan pemerintah, hukum bertujuan untuk mensejahterakan 

                                                             
 12 Taufiqurrahman Hadi, “Konsep Negara Hukum Menurut Pandangan 
Fajlurrahman Jurdi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah” (Skripsi, Program 

Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 55. 



 8 

dan keadilan sosial bagi masyarakat, berdasarkan atas 

Ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa apabila ditinjau dari 

kedudukan negara hukum Pancasila berdasarkan prinsip-

prinsip bernegara dalam Fiqih Siyasah, maka konsep 

pemerintahan Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan 

dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Terdapat kesamaan antara 

prinsip-prinsip bernegara yang terdapat dalam negara hukum 

Pancasila dengan negara hukum menurut Fiqih Siyasah, 

yakni: prinsip supremasi dalam negara hukum Pancasila 

memiliki kesamaan dengan negara hukum menurut Fiqih 

Siyasah, prinsip pemerintahan berdasarkan hukum sesuai 

dengan prinsip keadilan, prinsip kedaulatan rakyat 

(demokrasi) ini juga sesuai dengan prinsip musyawarah, 

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam 

negara hukum Indonesia juga sesuai dengan prinsip 

pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep 

negara hukum menurut Fiqih Siyasah, prinsip peradilan bebas 

tanpa intervensi dalam negara hukum Pancasila sesuai dengan 

prinsip peradilan bebas yang terdapat dalam negara hukum 

menurut Fiqih Siyasah, adanya sarana kontrol hukum bagi 

tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan, 

perdamaian dan prinsip kesejahteraan, hukum bertujuan untuk 

mensejahterakan dan keadilan sosial masyarakat, prinsip ini 

sesuai dengan prinsip kesejahteraan dan prinsip keadilan, sila 

pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” dapat dipahami identik 

dengan tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam 

ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan 

yang seluas-luasnya bagi pemeluk ajaran agama mereka 

masing-masing. Pembagian negara menurut Ibnu Khaldun 

maka Indonesia tergolong ke dalam jenis negara yang 

pemerintahannya berdasarkan nalar (siyasah aqliyah), sedang 

pembagian negara menurut Al-Farabi maka Indonesia 

memiliki persamaan dengan negara bahagia (al-madinah al-

fadilah).
13

 

                                                             
 13 Dea Fanny Utari, “Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum 

Pancasila” (Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 
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 Skripsi Taefur Aziz, 2008. Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

“Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah”. Peneliti ini 

mendeskripsikan, menganalisa, dan menginterpretasikan 

pokok-pokok pikiran Ibnu Taimiyah tentang negara dan 

pemerintahan. 

 Menurut Taefur Aziz ada beberapa negara yang 

dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah, yakni: (1) Negara Hukum, 

yaitu negara yang mendasarkan segala sesuatunya kepada 

hukum, baik itu hukum ilahi maupun hukum nazari. Akan 

tetapi Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada negara hukum 

yang mendasarkan segala sesuatunya kepada hukum ilahi atau 

syari’at sebagai penguasa tertinggi yaitu nomokrasi Islam. 

Ibnu Taimiyah juga tidak menolak hukum dasar yang dibuat 

oleh wakil-wakil rakyat selama hal itu tidak bertentangan 

dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jadi Ibnu Taimiyah selain 

menerima negara hukum yang sistem pemerintahannya 

mendasarkan pada syari’at sebagai penguasa tertinggi (Al-

Qur’an dan As-Sunnah), Ibnu Taimiyah juga menerima 

negara hukum yang sistem pemerintahannya mendasarkan 

pada hukum dasar yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat atau 

“hukum nazari” yang oleh Muhammad Tahir Azhary 

diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler dan dalam ilmu 

hukum biasa dikenal dengan rechstaat atau rule of law; (2) 

Negara Republik, yaitu negara yang dalam penentuan 

pemerintahannya atau ulil al-amri dipilih oleh rakyat dan dari 

rakyat. Hal ini sebagaimana Ibnu Taimiyah mendasarkannya 

pada sabda Rasulullah SAW di antaranya: “Apabila ada tiga 

orang keluar untuk bepergian, hendaklah mereka menjadikan  

(memilih) salah satu sebagai pemimpin (amir)”; (3) Negara 

Monarkhi, yaitu suatu negara yang kekuasaannya dipegang 

oleh salah satu orang yang mempunyai sifat lebih unggul 

daripada warga masyarakat lainnya sehingga mendapat 

kepercayaan untuk memerintah atau memimpin. Akan tetapi 

dalam hal ini menurut Ibnu Taimiyah tujuan dari kekuasaan 

                                                                                                                                   
Lampung, 2017), 64. 
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tersebut tidak lain hanya karena Allah SWT. yaitu untuk 

melaksanakan amar bil-ma‟ruf dan nahi „anil munkar. Hal ini 

oleh Ibnu Taimiyah didasarkan pada sebuah riwayat yang 

mengatakan: “Kekuasaan adalah naungan Allah yang ada di 

bumi”.
14

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu data 

kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian.
15

 

b. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, analisis 

data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian dengan mengungkapkan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-

teori hukum yang menjadi objek penelitian.
16

 

2. Sumber Data 

Dalam memperoleh sumber hukum yang akurat untuk 

skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sekunder 

yang dibagi menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Sumber hukum primer adalah sumber hukum utama. 

Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku Ibnu 

Taimiyah antara lain: Siyasah Syar‟iyah, Al-Hisbah fi 

al-Islam au Wazhifah al-hukumah al-Islamiyyah, dan 

The Islamic Theory of Government According to Ibn 

Taymiyah. Selain buku-buku Ibnu Taimiyah, penulis 

                                                             
 14Taefur Aziz, “Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah” (Skripsi, Program 

Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 113. 

 15Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafika, 2011), 107. 
 16 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), 18. 
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juga menggunakan buku Indonesia antara lain: 

“Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan 

Kemanfaatan Hukum” oleh Oksidelfa Yanto,  “Teori 

Negara Hukum” oleh Fajlurrahman Jurdi, “Sejarah, 

Elemen dan Tipe Negara Hukum” oleh Abdul 

Mukhtie Fadjar, serta buku-buku yang berkenaan 

dengan tema yang dibahas. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh 

penulis dari sumber yang sudah ada, atau bahan 

hukum yang berisikan tentang informasi yang 

menjelaskan dan membahas bahan hukum primer. 

Dalam hal ini tulisan-tulisan ilmiah hukum, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, artikel, 

skripsi, tesis, dan disertasi. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum 

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, 

majalah, surat kabar, dan sebagainya. 

3. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran 

kepustakaan yaitu mencari data mengenai objek penelitian 

dan mengumpulkan data mengenai objek penelitian yang 

berupa catatan dan buku-buku, dilakukan dengan mencari, 

mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data berupa 

bahan pustaka yang berkaitan dengan judul. 

4. Pengelolaan Data 

a. Editing, adalah pengecekkan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data 

yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis 

dan meragukan. Jadi, untuk menghilangkan 

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di 
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pustaka dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya 

dapat dilengkapi atau diperbaiki.
17

 

b. Pendataan data, adalah memberi catatan data yang 

menyatakan jenis dan sumber data yaitu itu sumber 

buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti. 

c. Rekontruksi data, adalah menyusun ulang data secara 

teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan 

permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai 

tahap akhir dalam proses penelitian.
18

 

5. Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data 

yang telah terkumpul. Metode analisa data dilakukan 

dengan menggunakan metode analisis komparatif atau 

komparatif deskriptif yaitu membandingkan variabel yang 

sama untuk sampel yang berbeda. Analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana negara hukum menurut Ibnu 

Taimiyyah dan negara hukum perspektif Indonesia 

sendiri, kemudian membandingkan antara keduanya untuk 

menemukan persamaan dan perbedaannya. 

I. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka 

diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca 

mudah memahami skripsi ini. Pembahasan sistematika ini 

akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan 

satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan 

didahului dengan: halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, 

lembar persetujuan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata 

                                                             
 17 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineke Cipta, 

2013), 122-123. 
 18Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian 

Hukum (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107. 
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pengantar, dan daftar isi. Untuk selanjutnya pada bagian per 

bab meliputi: 

1. Bab Pertama atau pendahuluan, berisi sub bab; penegasan 

judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus 

penelitian dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, signifikan/manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

2. Bab Kedua, pada bagian adalah kajian teori yaitu 

gambaran umum tentang negara hukum. Maka pada bab 

kedua berisikan deskripsi pengertian negara hukum, 

sejarah negara hukum, prinsip dasar negara hukum, dan 

negara hukum dalam Islam. 

3. Bab Ketiga, berisikan deskripsi objek penelitian yaitu 

mengenai Ibnu Taimiyah dan negara Indonesia. Maka pada 

bab ketiga ini berisikan biografi Ibnu Taimiyah, seperti 

riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya ilmiah, 

karakteristik pemikirannya, dan pemikirannya tentang 

sebuah negara. Kemudian berisikan historisitas negara 

Indonesia, seperti penjelasan tentang Indonesia, sejarah 

kemerdekaan Indonesia, Penduduk dan suku/bangsa serta 

agama di Indonesia, dan Hierarki Peraturan Perundang-

undangan Indonesia. 

4. Bab Keempat yaitu hasil/analisis penelitian, dalam bab ini 

penulis menguraikan antara dua objek penelitian (negara 

hukum perspektif Ibnu Taimiyah dan negara hukum 

perspektif Indonesia) kemudian mengkomparasikan antara 

keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaannya. 

Maka pada bagian bab empat ini berisikan deskripsi: 

perspektif Ibnu Taimiyah tentang negara hukum, konsep 

negara hukum Indonesia, dan analisis komparatif 

perspektif Ibnu Taimiyah dan negara Indonesia tentang 

negara hukum. 

5. Bab Kelima atau penutup, berisi kesimpulan dan 

saran/rekomendasi. 
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Kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan 

lampiran. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Negara Hukum 

 “Negara Hukum” terdiri dari dua suku kata, negara 

dan hukum, yang jika dimaknai secara terpisah tentunya 

memiliki arti yang berbeda pula.
1

 Negara biasanya 

diasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu entitas 

nyata (masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga 

keteraturan. Sedangkan hukum selalu dipahami sebagai 

produk dari suatu negara yang bertujuan untuk memelihara 

ketertiban hukum.
2
 

 Negara hukum  adalah sebuah konsep yang bersifat 

umum dan dapat dihubungkan dengan berbagai predikat 

lainnya. Secara sederhana, negara hukum berarti negara yang 

menegakkan supremasi hukum dalam pelaksanaan 

pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan.
3
 

 Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah 

sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu 

kenegaraan dan pemikiran tentang negara hukum merupakan 

gagasan modern yang multiperspektif dan selalu aktual.
4
 

Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran 

filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai negara 

hukum  sudah berkembang semenjak 1800 SM. Akar terjauh 

mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum 

adalah pada masa Yunani kuno.
5
 

 Menurut Malian, untuk pertama kalinya konsep 

tentang negara hukum dikemukakan oleh Plato kemudian 

                                                             
 1 Ani Sri Rahayu, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 105. 
 2Ibid., 106. 

 3Joko Sasmito, Pengantar Negara Hukum dan HAM (Malang: Setara Pres, 

2016), 7. 

 4Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan (Jakarta: Elsam, 
2004), 48. 

 5Jurdi, Teori tentang Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016), 17. 
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selanjutnya dikembangkan dan dipertegas kembali oleh 

Aristoteles. Di dalam buku Plato yang berjudul Politea, 

diuraikan betapa penguasa di masa Plato hidup (429 SM-346 

SM) sangatlah tirani. Haus dan gila akan kekuasaan serta 

sewenang-wenang dan sama sekali tidak memperdulikan 

kepentingan rakyatnya. Selanjutnya Plato dengan gamblang 

menyampaikan pesan moral, agar penguasa berbuat adil, 

menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan kebijaksanaan serta 

senantiasa memperhatikan kepentingan/nasib rakyatnya.
6
 

 Adapun John Locke mengemukakan negara hukum 

yakni bermula dari state of nature atau status naturalis, 

kemudian berkembang menjadi status civilis, yakni keadaan 

di mana masyarakat sudah diatur oleh negara. Dengan 

keadaan demikian, sebenarnya Locke telah meletakkan 

pondasi negara hukum. Gagasannya tentang pemisahan 

kekuasaan juga menjadi salah satu yang paling fundamental, 

karena itulah inti dari negara hukum. Bahwa kekuasaan tidak 

diletakkan tunggal di tangan satu orang sebagaimana dalam 

kasus monarki absolut, tetapi kekuasaan dibagi secara terpisah 

ke dalam tiga cabang, yakni eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif. 

 Mengenai lembaga negara, gagasan Montesquieu 

hampir sama dengan John Locke. John Locke mengajukan 

tiga lembaga kekuasaan yang harus terpisah seperti yang 

sudah dijelaskan di atas, maka Montesquieu juga mengajukan 

tiga lembaga kekuasaan negara. Tiga lembaga yang diajukan 

oleh Montesquieu adalah, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif.
7
 

 Sumbangan Montesquieu yang besar terhadap negara 

hukum adalah teori pemisahan kekuasaan. Kekuasaan 

legislatif adalah kekuasaan yang membuat peraturan 

                                                             
 6 Madjid H. Abdullah, “Penataan Hukum Organisasi Perangkat Daerah 

dalam Konteks Otonomi Darerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan 

yang Baik” (Disertasi Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2007), 30. 
 7 Montesquieu, Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-

Undang, diterjemahkan dari The Spirit of the Laws (Jakarta: Gramedia, 1993), 44. 
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perundang-undangan dan kekuasaan eksekutif adalah 

kekuasaan yang menjalankan undang-undang yang dibuat 

oleh legislatif, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah 

kekuasaan yang akan mengadili pelanggaran terhadap 

undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Berbeda dengan 

Locke yang menempatkan kekuasaan federatif sebagai 

kekuasaan yang terakhir. Karena kekuasaan federatif menurut 

Locke adalah kekuasaan yang melakukan diplomasi keluar 

serta menjaga keamanan negara. Sementara itu, Montesquieu 

memberikan kewenangan untuk melakukan diplomasi atau 

berhubungan dengan negara lain itu adalah tugas eksekutif.
8
 

Inti gagasan Montesquieu dalam meletakkan negara hukum 

modern adalah upaya seriusnya dalam memisahkan antara tiga 

lembaga negara tersebut, dalam fungsi dan kewenangan yang 

berbeda. Dengan demikian, ia menjadi tokoh penting yang 

meletakkan negara hukum modern. 

 Dalam ensiklopedia Indonesia, istilah “negara 

hukum” (rechstaat), yaitu negara yang bertujuan untuk 

menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang 

umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. 

Dalam negara hukum, negara menjaga ketertiban hukum 

supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut 

hukum.
9
 

 Mutiara’s memberikan definisi negara hukum sebagai 

negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam 

undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat 

pemerintahannya didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh 

bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang 

bertentangan dengan hukum. Negara hukum ialah negara yang 

diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-

undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat 

dijamin sepenuhnya oleh negara, rakyat wajib memenuhi 

                                                             
 8Ibid., 55. 

 9Ensiklopedia Indonesia, N.V, W Van Hoeve, 983.  



 18 

seluruh kewajibannya dengan tunduk dan taat pada segala 

peraturan pemerintah dan undang-undang negara.
10

 

 Selanjutnya, tentang pengertian negara hukum, 

Soepomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara 

dengan Komentar Pasal-pasalnya, memberi arti: “…bahwa 

Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, 

negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum 

berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan 

negara”.
11

 

 Di dalam khazanah ilmu hukum, ada dua istilah yang 

diterjemahkan secara sama ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi negara hukum, yakni rechtstaat dan the rule of law. 

Meskipun terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sama-

sama negara hukum, sebenarnya ada perbedaan antara 

rechtstaat dan the rule of law. Sebagaimana diidentifikasi 

oleh Roscoe Pound, rechtstaat memiliki karakter administratif 

sedangkan the rule of law berkarakter yudisial.
12 Sebagaimana 

lazim diketahui, rechtstaat dianut oleh banyak negara Eropa 

Kontinental yang menganut sistem civil law. Sedangkan the 

rule of law, lebih banyak dianut oleh negara-negara dengan 

tradisi hukum Anglo Saxon yang berbasis pada sistem 

common law.
13

 

 Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah 

negara dengan gabungan kedua konsep rechtstaat dan the rule 

of law. Konsep rechtstaat mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: (1) adanya perlindungan terhadap HAM; (2) adanya 

pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara 

untuk menjamin perlindungan HAM; (3) pemerintahan 

berdasarkan peraturan; dan (4) adanya peradilan administrasi. 

Adapun, the rule of law dicirikan oleh adanya: (1) supremasi 

                                                             
 10 A. Mukhtie Fadjar, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum 
(Sejarah dan Pergeseran Paradigma) (Malang: Intrans Publishing, 2018), 101. 

 11Ibid., 105. 

 12 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi 

(Jakarta: Rajawali Perss, 2012), 24. 
 13Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kebermanfaatan Hukum 

dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 1-2. 
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aturan-aturan hukum; (2) kesamaan kedudukan di depan 

hukum (equality before the law); dan (3) jaminan 

perlindungan HAM.
14

 

 Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang 

memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. 

Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan 

negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the rule 

of law, and not of man, yang sejalan dengan pengertian 

nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, 

nomos. 
15

 

B. Sejarah Negara Hukum 

 Istilah “rechstaat” (negara hukum) adalah suatu 

istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke-19 jika 

dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam 

ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan 

lain sebagainya. Menurut Prof. Soedirman Kartohadiprojo, 

S.H.: “Istilah itu kali pertama digunakan oleh Rudolf Von 

Gneist (1816-1895), seorang guru besar di Berlin, Jerman, di 

mana dalam bukunya “das Engliche Verwaltunngerchte” 

(1857), ia mempergunakan istilah “rechstaat” untuk 

pemerintahan negara Inggris”.
16

 

  Namun konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan 

sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama 

dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas 

dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-

cita itu, pada mulanya, sangat dipengaruhi oleh aliran 

individualisme dan mendapat dorongan kuat dari Ranaissance 

serta reformasi.
17

 

                                                             
 14Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan:  Pancasila Demokrasi dan 

Pencegahan Korupsi, 92. 
 15Jimly Assiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed. 2, Cet. 

4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 56. 

 16Abdul Mukhtie Fadjar, Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum (Malang: 

Setara Press, 2016), 8. 
 17 A. Mukhtie Fadjar, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum 

(Sejarah dan Pergeseran Paradigma) (Malang: Intrans Publishing, 2018), 103. 
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  Konsepsi atau idea negara hukum yang berhadapan 

secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan (negara 

dengan pemerintahan absolut), pada hakikatnya, merupakan 

hasil dari perdebatan yang terus-menerus selama berabad-abad 

dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum, 

yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, 

dan sebagainya. Khususnya, masalah yang inti, yaitu: dari 

manakah negara mendapat kekuasaannya untuk mengadakan 

tindakan-tindakannya dan ditaatinya tindakan-tindakan itu 

oleh rakyat. Demikianlah, dalam hal ini dapat dicatat dua teori 

besar tentang negara hukum, yaitu teori tentang kedaulatan 

(souverenete) dan teori asal mula negara, yang telah 

menghasilkan dua pola negara: negara kekuasaan dan negara 

hukum. 

  Sarjana-sarjana dan ahli-ahli filsafat seperti Niccolo 

Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes (dengan teori 

kontraknya), Georg Jellinek, John Austin, dan sebagainya 

telah melahirkan suatu teori kedaulatan untuk menopang 

faham negara dengan kekuasaan mutlak, yang disebut “Teori 

Kedaulatan Negara” yang merupakan konsep kedaulatan 

tradisional atau konsep kedaulatan monistis.
18

 

  Niccolo Machiavelli (1469-1627), pemikir 

Renaissance utama dari Italia dengan bukunya yang terkenal 

II Le Principe telah mengajarkan bahwa tujuan negara yang 

selalu hendak dituju ialah tercapainya tata tertib dan 

ketenteraman, dan itu hanya dapat dicapai oleh pemerintahan 

seorang raja yang tidak dihalang-halangi dan dirintangi oleh 

barang sesuatu pun, pemerintahan yang disentralisasi pada 

raja yang absolut. Tujuan negara itu dapat dicapai dengan 

segala cara, kalau perlu dengan kekerasan, tipuan, dan lain-

lain cara yang jahat sekalipun. Inilah prinsip Machiavelli yang 

sangat terkenal dan bisa dianut oleh negara-negara totaliter 

(negara kekuasaan).
19

 

                                                             
 18Ibid., 105. 

 19Ibid., 10-11. 
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  Jean Bodin (1530-1596) telah mengemukakan teori 

kedaulatan raja yang mutlak dalam bukunya Six Livers de la 

Republiqus (1576). Dialah yang pertama-tama menganggap 

kedaulatan sebagai atribut negara, yang membedakan negara 

dari persekutuan-persekutuan lainnya. Yang menyebabkan 

Bodin sampai pada ajaran kedaulatan negara yang mutlak 

adalah karena ia hidup di Prancis yang sedang dalam keadaan 

lemah disebabkan oleh pertikaian-pertikaian dalam negeri, 

pertikaian antar-kaum bangsawan dan pertikaian keagamaan. 

Menurut Bodin dan partainya “Poliqtiques”, perdamaian dan 

ketertiban hanya dapat dicapai jika Prancis menindas 

pertikaian-pertikaian politik dan agama itu dengan melekatkan 

semua kekuasaan pada diri seorang raja. Oeh Karena itu, 

mereka menghendaki adanya supremasi raja dalam semua 

bidang kehidupan.
20

 

  Hobbes, seorang filsuf Inggris, dengan bukunya yang 

sangat terkenal “Leviathan” telah meletakkan dasar-dasar 

filsafat negara yang mutlak, kerajaan yang absolut. Adagium 

“prinsip legibus selutu est” (raja berada di atas undang-

undang) dari Bodin benar-benar berlaku. 

  Ajaran Bodin dan Hobbes diteruskan oleh John 

Austin (1790-1859), sarjana hukum dari Inggris pelopor aliran 

analisis. Bagi Austin yang berdaulat adalah “legibus solute”, 

yang berdaulat adalah pembentuk hukum yang tertinggi 

(suprema legislater) dan hukum positif adalah hukum yang 

dibuat oleh yang berdaulat. 

  Konsep kedaulatan yang monistis (kedaulatan negara) 

yang mutlak tersebut, dengan raja yang mempunyai kekuasaan 

absolut, telah menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari 

raja, berupa penindasan terhadap hak-hak asasi manusia, 

sehingga mendapat reaksi dan tantangan dari aliran pluralisme 

politik yang menyangkal kekuasaan tertinggi dan tidak 

terbatas dari negara (penguasa negara). 

                                                             
 20Jurdi, Teori Negara Hukum, 4. 
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  Prof Hugo Krabbe (1857-1936) guru besar 

Universitas Leiden, telah mengecamnya dari segi etis, yaitu 

dari segi perasaan hukum yang bersumber pada individu dan 

bersifat etis normatif, karena merupakan manifestasi dari 

kesadaran individu akan hal-hal yang baik atau buruk. 

Menurut Krabbe, hukum bukanlah semata-mata apa yang 

secara formal diundangkan oleh badan-badan legislatif suatu 

negara. Hukum (dan kedaulatan sebagai aspek) bersumberkan 

perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan 

hukum adalah sumber dan merupakan pencipta hukum, negara 

hanya memberi bentuk pada perasaan hukum itu. Dan terkenal 

lah teori Krabbe ini sebagai teori “kedaulatan hukum”, yang 

kemudian menimbulkan bentuk negara hukum, yaitu suatu 

negara yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga 

segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan atas 

ketentuan hukum, begitu pula segenap warga negaranya harus 

menundukkan diri pada hukum itu. 

  John Locke (1632-1704) dalam bukunya Two Treaties 

of Civil Government (1690) mengemukakan bahwa kekuasaan 

penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas, karena 

dalam mengadakan perjanjian dengan seseorang atau 

sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan 

seluruh hak-hak alamiah mereka. 

  Di dalam bukunya itu, John Locke juga 

mengemukakan bahwa untuk membatasi kekuasaan penguasa 

negara agar hak-hak asasi warganya terlindungi, kekuasaan 

(tugas negara) harus dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu 

kekuasaan legislatif (pembuat peraturan-peraturan), kekuasaan 

eksekutif (mempertahankan peraturan-peraturan dan 

mengadili), dan kekuasaan federatif (yang tidak termasuk 

lapangan kekuasaan terdahulu, misalnya hubungan luar negeri 

dan lain-lain).
21

 

  Kemudian, teori pembagian kekuasaan Locke itu 

dikembangkan oleh sarjan Prancis, Montesquieu, yang juga 

                                                             
 21Ibid., 7. 
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membagi kekuasaan (fungsi) negara menjadi tiga kekuasaan, 

tetapi sedikit berbeda, yaitu kekuasaan legislatif (la puissance 

legislative), kekuasaan eksekutif (la puissance exececitive), 

dan kekuasaan yudikatif (la puissance de juger). Teori itu 

sangat terkenal di dunia dengan nama teori Trias Politica.
22

 

  Selanjutnya, yang juga ikut ambil bagian dalam usaha 

revolusi Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

dengan fahamnya yang sangat terkenal, yaitu “kedaulatan 

rakyat”. Sebagai sarjana yang membatasi kekuasaan raja 

(penguasa), menentang absolutisme, ialah sarjana-sarjana 

penganut aliran hukum alam dan motor utama hukum alam. Ia 

juga mendasarkan teorinya pada perjanjian masyarakat, 

bahkan dialah yang pertama-tama menggunakan istilah 

“kontrak sosial” dalam bukunya Contract Social yang ditulis 

tahun 1762.
23

 

  Demikian maka konsepsi “negara hukum” (rechstaat) 

itu dilahirkan pada abad ke-17 dan 18, melalui tulisan-tulisan 

para sarjana penganut aliran hukum alam. Sebagai reaksi dan 

tantangan terhadap absolutisme yang telah melahirkan negara 

kekuasaan.
24

 

  Di negara-negara Eropa Kontinental, konsep negara 

hukum tersebut, selanjutnya, dikembangkan oleh Immanuel 

Kant, Friederich Julius Stahl, Fichte, Laband, Buys, dan lain-

lainnya, yang terkenal dengan istilah konsep “rechstaat”. 

Sedangkan di negara-negara Anglo Saxon lahirlah konsep 

yang semacam yang terkenal dengan konsep “rule of law”, 

dipelopori oleh Dicey.
25

 

  Di negara-negara sosialis, dikembangkan  pula konsep 

yang mendekati idea rechstaat atau rule of law yang disebut 

“socialist legality”, yang menginginkan adanya realisasi dari 

sosialisme sebagai sumber yang paling menentukan meliputi 

                                                             
 22 I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum 

(Malang, Jatim: Setara Press, 2015), 130. 

 23Ibid. 
 24Ibid., 9. 

 25Sasmito, Pengantar Negara Hukum dan HAM, 5. 
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segala aktivitas organ negara pemerintahan, pejabat 

pemerintah, dan warga negara.
26

 

  Jauh sebelum konsep rechstaat atau rule of law itu 

lahir di Eropa Barat pada abad 17-18, agama Islam yang 

dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia sudah 

menentukan pilihannya sejak lebih dari 13 abad kepada 

bentuk negara hukum. Islam telah mengambil ketetapan 

bahwa hukumlah yang harus berkuasa setinggi-tingginya 

dalam negara. Hal ini tersebut tertera dalam Al-Qur’an surat 

Al-Maidah ayat 27-50. Suatu negara tidak berdasarkan hukum 

yang diatur hanya menurut kehendak orang seorang atau 

segerombolan orang saja dan mempermainkan nasib berjuta-

juta rakyat dengan tidak ada kepastian hukum yang harus 

dijunjung bersama-sama tidak dapat dibenarkan menurut 

Islam.
27

 

C. Prinsip Dasar Negara Hukum 

 Dalam suatu negara hukum terdapat kekuasaan yang 

dijalankan atas dasar hukum yang baik menuju keadilan. 

Dalam bertindak menjalankan kekuasaan negara, negara atau 

aparat penegak hukum harus menjalankan hukum dengan 

orientasi menuju masyarakat yang sejahtera. Segenap tindakan 

negara dan aparat hukum harus baik serta adil, sesuai dengan 

apa yang diinginkan masyarakat. Ketika konsep menjalankan 

hukum dengan baik dilaksanakan oleh negara, maka 

masyarakat akan terlindungi dari berbagai persoalan yang 

mungkin saja akan ditemukan saat hukum tidak dijalankan 

dengan baik dan adil. Menjalankan hukum dengan baik dan 

adil sesungguhnya merupakan prinsip negara hukum. Karena 

dengan begitu negara telah memberikan perlindungan kepada 

setiap warga negara. Bahwasanya melaksanakan hukum 

dengan baik dalam suatu negara hukum merupakan seni untuk 

                                                             
 26Ibid., 8. 
 27Fadjar, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum (Sejarah dan 

Pergeseran Paradigma) (Malang: Intrans Publishing, 2018), 110-111. 
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menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat secara 

lebih luas.
28

 

 Menurut Abdul Latief, negara hukum pada prinsipnya 

mengandung unsur-unsur: Pertama, pemerintahan dilakukan 

berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di mana 

kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya 

semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau 

undang-undang; Kedua, dalam negara itu hak-hak dasar 

manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang 

bersangkutan; Ketiga, kekuasaan pemerintah dalam negara itu 

tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada 

lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan 

pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu 

keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan 

tersebut; Keempat, perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh 

aparatur kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat 

diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi 

wewenang menilai apakah perbuatan pemerintah tersebut 

bersifat melawan hukum atau tidak.
29

 

 Menurut Yusril Ihza Mahendra, prinsip utama negara 

hukum ialah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, tindakan 

para penyelenggara negara harus berdasar atas hukum. Jadi, 

hukum menjadi dasar kekuasaan.
30

 

 International Commission of Jurist telah berusaha 

merumuskan unsur-unsur/elemen-elemen atau prinsip-prinsip 

umum dari konsep negara hukum (rule of law) sehingga dapat 

digunakan oleh segala macam sistem hukum dari berbagai 

negara yang mempunyai latar belakang sejarah, struktur 

sosial, ekonomi, politik, kultural serta pandangan filsafat yang 

                                                             
 28 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019), 40. 

 29Yanto, Negara Hukum Kepastian,Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, 6. 

 30 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi 
Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1996), 90. 
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berbeda-beda. Rumusan itu disampaikan melalui pertemuan-

pertemuan dan konferensi-konferensi internasional para ahli 

hukum di Athena (1955), New Delhi (1959), Leges (1961), 

Rio De Janeiro (1962), Bangkok, dan Chicago. 

 Ikrar Athena 1955 dari International Commission of 

Jurist mengemukakan bahwa prinsip utama negara hukum 

(rule of law) ialah:
31

 

a. Negara harus tunduk terhadap hukum; 

b. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di 

bawah rule of law; 

c. Hakim-hakim harus dibimbing  oleh rule of law, 

melindungi dan menjalankan tanpa takut dan tanpa 

memihak, dan menentang oleh setiap campur tangan 

pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya 

sebagai hakim. 

  Sementara itu, Frederich Julius Sathl mengemukakan 

empat unsur negara hukum: (1) Hak-hak dasar manusia, (2) 

Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan 

peraturan-peraturan, dan (4) Peradilan tata usaha dan 

perselisihan.
32

 

  Secara umum, dalam setiap negara yang menganut 

paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu 

supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan 

hukum (equality before the law), dan penegakkan hukum 

dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due 

process of law).
33

 

  Perkembangan pelaksanaan konsep negara hukum di 

berbagai negara sangat dipengaruhi dan tidak dapat 

dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi serta 

asas konstitusional. Hukum yang hendak ditegakan dalam 

                                                             
 31Ibid., 122-123. 

 32Rahayu, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn), 107. 
 33Syaiful Bakhri, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Suatu Pendekatan 

melalui Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 5. 
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negara hukum ditujukan agar hak-hak asasi warganya benar-

benar terlindungi. Sehingga, hukum harus benar dan adil, 

yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk 

rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang 

dipilih secara konstitusional tertentu. 

  Dengan demikian, maka elemen-elemen yang penting 

dari sebuah negara hukum, yang merupakan ciri khas dan 

tidak boleh tidak ada (merupakan syarat mutlak) yaitu:
34

 

a. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi 

manusia; 

b. Asas legalitas; 

c. Asas pembagian kekuasaan negara; 

d. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak; 

e. Asas kedaulatan rakyat; 

f. Asas demokrasi; 

g. Asas konstitusional. 

D. Macam-macam Negara Hukum 

Pemikiran tentang negara hukum berkembang di 

berbagai belahan dunia baik di Eropa Kontinental dengan 

sistem hukum civil law yang dikenal dengan istilah rechtstaat, 

maupun di Inggris dengan sistem hukum common law yang 

dikenal dengan istilah rule of law. Kedua gagasan negara 

hukum tersebut walaupun mempunyai perbedaan dalam hal 

sistem hukum yang menopangnya, namun mempunyai jiwa 

dan semangat pada tujuan yang sama yaitu membatasi 

kekuasaan agar tercapai pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia. 

Selain rechtstaat dan rule of law, dalam 

perkembangannya juga terdapat konsep negara hukum lain 

seperti socialis legality sebagai varian dari civil law system 

                                                             
 34Fadjar, Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum, 34. 
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yang diimplementasikan di negara-negara sosial-komunis, 

religi legality yang juga dikenal dan masih berlaku di 

beberapa negara di belahan dunia seperti nomokrasi atau 

negara hukum Islam, dan negara hukum Pancasila yang 

diterapkan di Indonesia. 

1. Negara Hukum Rechtstaat 

Konsep negara hukum rechtstaat di Eropa 

Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal 

yang individualistik. Maka ciri individualistiknya sangat 

menonjol dalam pemikiran negara hukum konsep Eropa 

Kontinental ini.
35

 Adapun ciri-ciri negara hukum 

rechtstaat adalah sebagai berikut:
36

 

a. Adanya perlindungan terhada HAM; 

b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan; 

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan; 

d. Adanya peradilan administrasi. 

2. Negara Hukum Rule of Law 

Berdasarkan tradisi common law atau yang lazim 

disebut Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan 

atas kepeloporan A.V Dicey yang disebut Rule of Law. Ia 

mengemukakan tiga ciri atau arti penting the rule of law, 

yaitu: 

a. Supremasi hukum; 

b. Persamaan di hadapan hukum; 

c. Konstitusi 

Dalam konsep negara hukum tersebut, hukum 

memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan 

                                                             
 35 Tahir Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang 

Unsur-Unsurnya (Jakarta: UI Pres), 90. 
 36  Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila Demokrasi dan 

Penceghan Korupsi (Jakarta: Kencana, 2015), 92. 
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negara sesuai prinsip bahwa hukumlah yang memerintah 

dan bukan orang (The rule of law, and not of man). 

3. Negara Hukum Socialist Legality 

Socialist Legality adalah konsep yang dianut di 

negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak 

mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh 

negara-negara Anglo Saxon.
37

 Paham socialist legality 

bersumber pada paham komunisme yang menempatkan 

hukum sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan 

mengabaikan hak-hak individu. Kepentingan kolektif lebih 

diutamakan, sehingga hak-hak individu harus melebur 

dalam tujuan sosialisme. Selain bersifat sekuler sekaligus 

atheis, paham socialist legality sangat anti terhadap nilai-

nilai yang bersifat transendental.
38

 

Dalam socialist legality ada suatu jaminan 

konstitusional tentang propaganda anti agama yang 

memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis 

yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah 

candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme 

mengajarkan sikap yang anti tuhan.  

4. Nomokrasi Islam 

Negara hukum dalam Islam dimaksudkan negara 

hukum menurut al-Qur’an dan sunnah. Untuk konsep 

tersebut, Muhammad Tahir Azhary cenderung 

menggunakan istilah “nomokrasi Islam” dari Malcom H. 

Kerr. Demikian juga, Majid Khaddun menggunakan istilah 

nomokrasi untuk konsep negara dari sudut Islam.
39

 

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang 

memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: Prinsip 

                                                             
 37  Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang 

Unsur-Unsurnya, 91. 

 38  Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Bandung: Mandar Maju, 2012), 24. 
 39Setia Senoadji, Oemar, Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: Praja, 

2011), 53. 
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kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip 

keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan 

perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip 

peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip 

kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Dengan kata 

lain, rumusan nomokrasi Islam merupakan suatu sistem 

pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-

kaidah hukum Islam (syariah). Ia merupakan “rule of 

Islamic law”.
40

 

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam mulk 

siyasi ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu (1) 

siyasah diniyah dan (2) siyasah ‘aqliyah. Ciri pokok yang 

membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah 

pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan 

negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam 

nomokrasi Islam, baik syariah maupun hukum yang 

didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi 

dan berperan dalam negara. Sebaliknya, pada nomokrasi 

sekuler, manusia hanya menggunakan hukum semata-mata 

sebagai hasil pemikiran mereka.
41

 

Muhammad Tahir Azhari dengan mengambil 

inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan 

bahwa ciri-ciri nomokrasi atau negara hukum yang baik itu 

mengandung Sembilan prinsip, yang meliputi: (1) prinsip 

kekuasaan sebagai amanah, (2) prinsip musyawarah, (3) 

prinsip keadilan, (4) prinsip persamaan, (5) pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (6) prinsip 

peradilan yang bebas, (7) prinsip perdamaian, (8) prinsip 

kesejahteraan, dan (9) prinsip ketaatan rakyat.
42

 

 

 

                                                             
 40Zuhraini, “Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap 
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5. Negara Hukum Pancasila 

Karakteristik konsep negara hukum Pancasila 

terletak pada pelaksanaan negara hukum yang harus 

didasari pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila, yaitu 

supremasi hukum yang berlandaskan pada sila-sila 

Pancasila; negara yang berketuhanan Yang Maha Esa dan 

adanya jaminan kebebasan dalam pelaksanaan beragama 

dan kepercayaan; negara menjunjung tinggi dan menjaga 

equality, dignity, liberty, dan Hak-hak Asasi Manusia; 

adanya asas kekeluargaan dan kesatuan dalam 

pembentukan hukum dan penyelenggaraan negara; 

mengutamakan demokrasi yang mufakat untuk 

kepentingan bersama; adanya pemisahan kekuasaan antara 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif; peradilan yang bebas 

dan tidak memihak; serta menerapkan check and balance 

antara lembaga negara.
43

 

  

                                                             
 43 Made Hendra Wijaya, “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila” 
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