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01eh karena itu,tidak mengherankan jika saat ini lnakin gencar t

lakukan upaya― upaya yang ingin memfOrmalkan hukunl lslam ke dalこ
=bentuk peraturan perundang― undangan di lndOnesia.Tentu upaya‐ upal:

轟 塾 韮 瀬 [豊 驀
乳 柵 ・■ 1柵 註

(angi 01eh alasan bahwa tidak serr_1

認:署L∬撹鮮l‖凛;:誂fraHah a hdonesia yang dttmpLit Beberapa di antaranya malah jusI_
menghambat beJalannya sendi― sendi kehidupan di lnasyarakat.

Terkait dengan keadaan seperti yang dipaparkan di atas,sebenarr i

telah ada beberapa penlikiran dari para ahli yang dapat diiadikan pisi_

analisis untuk membahasnya. salah satu di antaranya ialah penlikir二
∫

dari Muhammad Baqir Ash_Shadr.Sebenarnya Ash―
Shadr bukanlah se:

rang penllkir yang rnencurahkan penlikirannya khusus di bidang hukじ

i轍難IttWl鵠糧訛靭甜1
lengenai banyak hal dari bidang te:

logi,filsafat,ekOnonli,politik,dan hukum lslam.3

Salah satu karyanya yang menarik untuk dicermatiialah 191ishadri

Secara garis besar,di dalanl kar〕√anya tersebut,yang diterjemahkan seb二
gai 3■たI172duた Ekοれο771i lslα 772,Ash― Shadr inerumuskan penlikirannya II=
ngenai agama sebagal ide010gi,hukunl,dan keadilan sOsial.4 Ash_Sha■

i

menekankan perlunya ttaran lslam untuk mettadiide010gi yang meng二

rah kepada tercapainya keadilan sOsial di tengah banyaknya ulama,ter

masuk penlikir lslan■ lainnya,yang sibuk menlikirkan penerapan lslと
,

yang hanya mengutamakan aspek teo10gi,aspek ibadah kepada Tuhど

紺 肥 筆 i翼砒 1]1llλ儡 肝 導 :盤Tlm猟 織 鮮
筍aran ISlam ialah adanya pemberlakuan beberapa peraturan perundari

undangan syariah.Fenomena ini pun sudah tettadi di lndOnesia.     ‐

SelallJutnya, pembahasan dalam tulisan ini akan difOkuskan paこ
1

pokok_pokok pelnikiran Ash― shadr inengenai saling berhubungannya lこ

躍観肌l魂11撫盤認識蛸撃ltli鷺11碗爾「 II距

鮮霊器LI酬]I∫肥葛認li酬」留箕∴l密llaぉ
rapkan dapat dibangun kritik terhadap klailn yang mengatakan bah、

..ニ

.Shanns C IIぅ
ati,2013、 h m xvii xvil

.Ash― Shadr Oρ εj[.hln 89,lo6,108‐ dan 422

peraturan perundang_undangan s\,.an
membawa umat (masyarakat Indonesi

PTMBAHI

l. Agamasebagaitdeologi

Melihat hukum suatu negara tida.-
latikan teks-teks resminya saja. Karer
naka harus diperhatikan juga latar be.a
)ut, serta siapa dibalik pembuatan huk;
an) tersebut. Artinya, pembentukan hu.;
:etapi dipengaruhi oleh, antara lain, r,is.
iemikian, hukum lahir bukan dari ruar

Pengertian ideologi secara umun.l :
ieyakinan, kepercayaan yang menvel.r:
:olitik, ekonomi, sosial, budaya, huk*=

Menurut Franz Magnis Suseno sebar_r

?utro, ideologi adalah sekelompok cfta--
.jnan-keyakinan yang mau dijunjung dr,

Di dunia ini dikenal beragam iJe,,..
.deologi kapitalisme, ideologi Marxisme
falam konteks Indonesia, negara mens,
:isebutkan itu. Indonesia memperkena-.:
:upakan ideologi resmi negara. Namui:. 

-

tahwa ideologi pancasila ,,tidak 
terko;l:.

'alnya ideologi Islam, mengingat kebera:
...ar dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Firdaus Syam,6 ada tiga ha_ :
Jeologi. pertama, karena terinspirisi s. :

:ua, dirumuskan oleh sejumlah orang ,. a:
:isepakati sebagai pedoman masyarakar :
:iyakini sebagai utusan Tuhan. Oleh kart:
Jeologi melahirkan pergerakan_pergera--:=

,:ori yang mereka bangun yang tujuar:,
:engikutnya. Namun, tujuan tersebut tii--

ii聾a)]:‖i‖i[僣il髯||‖邊‖::
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leraturan perundang― undangan syariah ialah peraturan yang mampu

■embawa umat(masyarakat lndonesia)menttu ke arah keseiahtCraan.

PTMBAHASAN

' Agama sehagai ldeologi

Melihat hukum suatu negara tidaklah cukup hanya dengan memper-

,rikan teks-teks resminya saja. Karena hukum adalah produk politik,

-,aka harus diperhatikan juga latar belakang pembentukan hukum terse-

r ii. serta siapa dibalik pembuatan hukum (peraturan perundang-undang-

j, r tersebut. Artinya, pembentukan hukum pada dasarnya tidak otonom,

.,api dipengaruhi oleh, antara lain, visi ideologi pembentuknya. Dengan

:=nikian, hukum lahir bukan dari ruang kosong atau hampa nilai.

Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan,

.,,.akinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang

,-,itik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan keagamaan.s

Menurut Franz Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Widodo Dwi
:'-uo, ideologi adalah sekelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keya-

-ran-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif.

Di dunia ini dikenal beragam ideologi, antara lain ideologi fasisme,

-:ologi kapitalisme, ideologi Marxisme (sosialisme), dan ideologi Islam.

,Jam konteks Indonesia, negara menganut ideologi selain yang telah

-;ebutkan itu. Indonesia memperkenalkan ideologi Pancasila yang me-

--:akan ideologi resmi negara. Namun, memanS tidak dapat dipastikan

:.:rwa ideologi Pancasila "tidak terkontaminasi" oleh ideologi lain, mi-

' nya ideologi Islam, mengingat keberadaan Islam sudah begitu menga-

.: dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Firdaus Syam,6 ada tiga hal yang mendorong lahirnya suatu

-=ologi. Pertotna, karena terinspirasi seorang sosok yang luar biasa. Ke-

' e. dirumuskan oleh sejumlah orang yang berpengaruh dan kemudian

- -.epakati sebagai pedoman masyarakat. Ketiga, dibawa oleh orang yang

--.. akini sebagai utusan Tuhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika

- :ologi melahirkan pergerakan-pergerakan yang didasarkan pada teori-

."-,ri yang mereka bangun yang tujuannya adalah untuk kemakmuran

.rgikutnya. Namun, tujuan tersebut tidak serta merta menjadi terwujud

―Deda「 Nashir.Islam Syariat(Bandung:Mizan,2013)
I´ daus Syam、 Pemik″ On Pο ″百k3aral.SI・ Jο rθハ,Fiもθ鮨[.

:]|」 akarta:Bulni Aksara、 2007).hlm 240-241
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karena sering kali ideo10gi bukan tumbuh dari masyarakat, melainka「

merupakan dOktrin para pencetusnya.Kesuksesan suatu ideologlJuga t:

dak terlepas dari masalah kepercayaan seperti halnya hasil keyakina■

yang masuk akal.7

A/1asing― Inasing ideologi lnempunyai teori― teori atau visi untuk me‐

nyttahterakan rakyatnya, termasuk konsep keadilan bagi pengikutn}E

Pada beberapa ideologi,kOnsep keadilan sOsial lnettadi tttuan yang d:_

peJuangkan oleh ideologi tersebut.

Islanl adalah agama yang unik dibandingkan dengan agama lain.K=_

unikannya terdapat pada wilayah a」 arannya.Islanl tidak hanya mengt

rusi hubungan manusia dengan Tuhan_nya dalam bentuk a9idα れ租71ヶαl

yang lnerupakan ibadah ritual spiritual,seperti shalat,zakat,puasa,da■

sebagainya,tetapi meliputi juga masalah agidah sり

“
αた,yang merupa

kanそ巧aran yang rnengatur urusan kehidupan,seperti bidang politik,ekc_

nollli,sOsial,pemerintahan,pendidikan,hukunl,dan sebagainya.Keduニ

αqidaた (aaran)tersebut bermuara kepada α9idαれyang sama,yaitu αq:dαl

lslam. Bahkan, Hasan AI Banna mengatakan bahwa lslanl tidak dapa「

dipisahkan dari aspek p01itik,dan lnerupakan bagian integral dari politil

itu sendiri.8

Agama(baca: Islam)sebagal ideo10gi masih merupakan perdebal

an.Abdurrahman wahid(Gus Dur)dan Nurcholish Mattid menganggar

agama bukaniah ide010gi karena,rnenurut rnereka,agama berkeduduka■

麗lttr織∬謝税鯖liポ棚1社ま留盤LS掌五
sebagai ideologi maka merendahkan pOsisi agama itu sendiri.9 Namui

Ali Syariatijustru rnenganggap lslan■ sebagal ideo10gi.Bahkan bukan ha‐

nya lslanl,menurut dia,agama_agama lain pun yang berasal dari Tuhど

merupakan ideologi.Hal ini dapat dilihat dari sbα ιar71en←nya berikut inil.

iadiumat manusia kebanyakanlah yang membentukideologi ldeologi,se´
ta mengajukan tujuan― tuiuan dan ideal― ideal mereka.Yang pasti,Nabi― Naヒ

牌‖聟l鰤躙燎:1鳳器梓¶:偲淵 怠:F:蹴il黒 1

littlよ1翌7.lep酬
dkttakan QuraQ muncul datt tengahiengε―

m永『富朧I棚批難職 IW蹴蠍竃理:i

/Thornas 
l-1. Greene. ldiologi ldiologipoiitik (-Jakarta: incl Hi lCo.. 1984). hlm. 10.

nAmad lsaAshur.Cerornoh Ceran-tohHasanAlBana, (lakarta: lntermeclia, 1g99).1nt.73
'Haydar Nashir, Op. cit.
1'r Ali Syariatr, ldeologi Kount lntelektual, (Bandung: Mizan, 19g4), hlm. 79.

Sebagai agama dan sekaligus ideologr. .

.Casi, yaitu akidah, syariah, dan akh1a",

-:ada Allah, malaikat, rasul, kitab_kitar.
: :1\or. Adapun syariah yaitu sekumpula:
: :ruh masalah manusia. Syariat Islam a

::]Ua UrUSan, dengan sumber utaman\ a ,l
- ra ditegaskan dalam Al-euran surah c__

--_-.,ian kepadamu kitab ini untuk meneral

- :r. unsur akhlak adalah sikap, tingkal _

.,i kepada Allah Swt. maupun kepada :r.
Menjadikan Islam sebagai ideologr re..

:m bukanlah sekadar ilmu agama dar.

:-iah,12 melainkan juga sebagai sebuah .,
-.-. iimiah, sebagaimana diungkapkan oit:

'lslam adalah agama yang dengan segera -
kekuatan, menghadirkan kesadaran dii-. ::
kepekaan politik dan tanggung jawab srs
diri ... suatu kekuatan yang meningkatk,- :

tertindas agar memberontak dan menga:.
manan, harapan dan keberanian,i

Berdasarkan paparan di atas, maka :..
rerupakan sistem keyakinan yang dapa-.

- .:eka memproyeksikannya dalam benti:-.
:ek sejarah, timbulnya gerakan ideolog..
, an, tepatnya pada masa peralihan darl l-
:. -\1i bin Abi Thalib yang menimbulkar-r s

.- itu, Fazlur Rahman menjelaskannva sel

'Perpecahan yangterjadi pada masyarair": ,

corak ideologis, terutama setelah pembe.:.
rapa lagi setelah itu, seperti pemberont:.
pemberontakan Thalhah dan Zubair terh::.
politik sepenuhnya. Sedangkan pemberc. :.
baikan dilakukan oleh kaum Khawarij. Ke- _

Ali, yang para pengikutnya dikenal denga- .

itu berlanjut'i

.loharnrrad Daud Ali, Hukum lslam (.takart:

,:.'ariatr, Op. cit.. hlm. 6.

::id.

-aydar Nashir, Op. cit., hlm. 182.
:az ur Rahman. lslam and Modernity. Trans
--sity of Chicago Press, 1982), hlm. 7g.
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Hukum lslam dan *",u,.*.,"?,l,t"ll,I*'

-^: -:gai agama dan sekaligus ideologi, maka Islam dibangun dari tiga

::.r. \'aitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan keimanan

, -, .\11ah, malaikat, rasul, kitab-kitab, hari kiamat, serta qadha dan

-" '. Adapun syariah yaitu sekumpulan hukum syara yang mengatur

.--.-, masalah manusia. Syariat Islam adalah hukum yang mencakup

- -: .lrusan, dengan sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah, sebagai-

- . :itegaskan dalam Al-Quran surah ol-Nahl ayat 89, "... dan kami tu-

' ,,r kepadamu kitab ini untuk menerangkan semua perkara"' Kemu-

- -insur akhlak adalah sikap, tingkah laku, budi pekerti, dan watak,

.-.epada Allah Swt. maupun kepada makhluk ciptaan-Nya'11

'.lenjadikan Islam sebagai ideologi tentunya harus dipahami bahwa

. -- bukanlah sekadar ilmu agama dan gudang informasi teknis dan

- ._1.1r melainkan juga sebagai sebuah gerakan kemanusiaan, historis,

- -rliah, sebagaimana diungkapkan oleh Syariati:13

.lam adalah agama yang dengan segera melahirkan gerakan, menciptakan

.:kuatan, menghadirkan kesadaran diri dan pencerahan, dan menguatkan

.epekaan politik dan tanggung jawab sosial yang berkait dengan diri sen-

- ri ... suatu kekuatan yang meningkatkan pemikiran dan mendorong kaum

:=rtindas agar memberontak dan menghadirkan di medan perang spirit kei-

..anan, harapan dan keberanian'l

3erdasarkan paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa ideolo-

-:rupakan sistem keyakinan yang dapat menggerakkan manusia dan

- , :ka memproyeksikannya dalam bentuk pergerakan-pergerakan' Dari

:i sejarah, timbulnya gerakan ideologis dimulai pada masa kekhali-

- r. tepatnya pada masa peralihan dari Khalifah Utsman kepada Khali-

- \li bin Abi Thalib yang menimbulkan golongan Khawarij.la Mengenai

. -ru, Fazlur Rahman menjelaskannya sebagai berikut:1s

Perpecahan yang terjadi pada masyarakat Muslim awal secara implisit ber-

:orak ideologis, terutama setelah pemberontakan terhadap Utsman. Bebe-

rapa lagi setelah itu, seperti pemberontakan Muawiyah terhadap Ali dan

pemberontakan Thalhah dan Zubair terhadap Ali, merupakan pertentangan

politik sepenuhnya. sedangkan pemberontakan atas nama keadilan dan ke-

baikan dilakukan oleh kaum Khawarij. Kemudian diawali dengan Zayd, cucu

Ali, yang para pengikutnya dikenal dengan kaum Zaidiyah, pemberontakan

itu berlanjut".

Mohammad Daud Ali,Hυ kυ m is10m(」 akarta:∪ |,2001),hm 29-34

syanaj,oρ cた ,him 6

lbid

Haydar Nashir,Oρ  cit.hlm 182

Fazlur Rahman,Is10m θnd lv4ο dernた′Transforrrθ jOn OF Inte〃 ectυσl TradtiOり ,(ChiCago

ersity of Chicago Press,1982),hlm 78

The
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Setelah l(hawarij ditaklukkan oleh Bani Umayyah, timbul gt::
an (aliran) lain, yaitu Jabariyahl6 dan eadhariyah.lT Aliran Jabai-. ,.

melahirkan aliran Asy'ariyah dan aliran eadhariyah melahirkan a_--*

Mu'tazilah. Gerakan-gerakan (aliran-aliran) tersebut lebih cende: -
kepada perdebatan teologis seputar hukuman dari Tuhan dan ma_., ..

qqdar.

Sekitar abad ke-18 timbul kembali gerakan-gerakan keagar:-:.
yang dipicu kondisi terjajah oleh bangsa Barat. Gerakan ini timbul s=:

gai perlawanan terhadap kolonialisme di negara-negara yang mavc: ._

penduduknya dari golongan Muslim, seperti di Indonesia. Geraka,.. ."
dikenal dengan istilah Pan Islamisme,ls gerakan pembaruan Islam -. .-

dipelopori, antara lain, oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di A.ra: :

udi, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha di Mesir, Ja
luddin al-Afgani di Afganistan, dan Syaikh Waliyullah di India.le Se:= -.

Pan Islamisme, gerakan yang cukup mendunia dan yang kemudian -
miliki banyak pengikut adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Musl-.

memberi nama pergerakannya dengan istilah Islaniyyoh atau Isla-_ -
(Islamisme).

2. Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif lslam

Islam sebagai agama ataupun sebagai ideologi sangat memper. 
=

i" Jabr berarti keterpaksaan (determinisme). A iran rni berpendapat bahr,va setrap i,: .
perbuatan manusia tidak dapat dinilai sebagai cerminan dari keingrnan, hasrat, atau pa,
dlrinya, karena ia tidak terlibat sedikitpun dalam kemunculan perbuatan itu darl dinnya. i. .
tidak lebih sebagai sekadar alat. Lihat. al-Markaz ar Risalah, penj. Muhsin Assegaf, Keadli;
Determintsme sejorah dan Kemandir ran Tindokan Monusia, (yogyakarta: Ra usyan Fik r.207zi.
Aliran Jabariyah ini dengan modifikasi tertentu melahrrkan aliran Asy,ariyah.

'AliranQodhnriyohmemercayaipemilikanikhtiycrpadamanusia(kebebasannranusiada..

tindak). hal ini merupakan kebalikan dari aliran Jabariyah. Mereka percaya bahr,va A lah menr - :

manusia ialu mewujudkan pada diri mereka kemampuan untuk berbuat. kemudian melir-:_.
kepada mereka kehendak atas apa yang mereka inginkan. lni artinya. manusia mandiri da :
ciptaka. perbuatannya. Lihat. rbid.. hlm. xv. Aliran ini melahirkan aliran Mu,tazilah.

rE Pan lsiamisme (solidaritas seluruh urrat lslam) adaiah paham poiitik keagamaan yang dike
kan para pemimpin Muslim pada pereirpat terakhir abad ke-19, terutama sebagai reaksi l: :
terhadap kehadiran Barat yang makin tak tertanggung danjuga terhadap tumbuhnya nasio
Kemunculan Pan lslamisrne pada periode lni merupakan ekspresi konkret dari eiemen-elen-:
stan dan dominan dalam kehidupan politik. budaya dan keagamaan slam selak dinr. Bany:.
ls1am yang nrenjadl dasar dan kemudian menopang paham pan lslamisrne. misainya rde tentar.
berdasarkan ukhuwoh lslamiyah. rrobilitas lingkup yang ekstensif artar kawasair ls am. .-

keilmuan dan pendidikan yang terbuka. Mekkalr sebagai pusat pertemuan dan ibadat. ser:-,
kha ifah. Lihat.Tim lAlN Syarif Hidayatullah,Enslklopeailslamlndonesia (Jakarta: Djarrbatar. :

h1m.755 T56.GerakanPanlslamismediArabsaudipadalg24digerakkanolehsyarifHuse--
yang menggagas untuk membentuk Dewan Khalifah. Se ain itu, pada era kepemimpinan Ra . :
juga digagas Kongres umat lslam sedunia untuk pembentukan khalifah lslam. Haydar Nas.
ctt-.htn.229. untuk menyalurkan gagasan tentang pan lslamisme, maka al-Afgani dan Muh;-
Abduh pada lBB4mengeluarkan sebuahjurnal di parisyangdiberi namaAi LtrwahAl wutsqti ,
Shimogaki. Kiri lslam. (Yogyakarta: LkiS, 1993), hlm. 55.

F Haydar Nashir. Op. ctt..hlm.229.

r , masalah keadilan. Afzalur Rahmar

- -:bangan terbesar Islam kepada umar ::

---. pelaksanaannya dalam setiap aspek .i

-- didapati mulai dari Al-euran, Sunna:.
' _,. um yang ditetapkan oleh manusia dlz
.,. bentuk fikih maupun peraturan-peia

-,r diusung oleh Al-Quran dan Sunna:: :
j :etapi sampai kepada tataran praktis. i

-.:rberikan contoh praktis akan apa r-a:,

-:rpraktikkan keadilan sebagaimana :
-luran memberikan penerangan bal ,.,.

:,.ang dijunjung tinggi dalam Islam. t,.

nengenai keadilan menjadi persoaia:

,lim. Keadilan sering dipahami seba3:a

-q tertinggi. Keadilan adalah keutamaa

. retelah kualitas-kualitas utama lainnr-:
--'r (kesucian diri), dan syajaoh (kebera:r
,, tikmah iffalg dan syajaah terwujud nr

..-i-Jem kualitas manusia. Syajaah, mtsa_

-.litas pengecut dan kemarahan yang rr:
Muhammad Baqir Ash-Shadr mem'b.

.u. Menurut Ash-Shadr, doktrin merupa

: ,:n dan diikuti masyarakat dalam kehi:
::rlecahkan setiap problem praktis vanl

:.:iahuan ialah ilmu yang berhubungr
:.rhal kehidupan ekonomi, peristilva-:,:
- :nena-fenomena) lahiriah, serta hubLn=

-.:i fenomena-fenomena tersebut dengar

-:um yang memengaruhinya. Lebih jau_

--- lasar yang berhubungan dengan ideoi,::
,gi keadilanlah yang bisa membedakan a

.luan, serta tonggak pemisah antara gaga

-:ena ideologi keadilan itu sendiri buira:
- ata (bukan sesuatu yang dapat diukur ;
,.. pengujian eksperimental oleh sarara-sa

-rru estimasi dan penilaian moral.23

Keadilan pada dasarnya bukanlah s*

-fzalur Rahman, Doktrin Ekonomi ls/am,Jilicl .

-hmad Azhar Basyir, Refleksl o tas persaalan 
K

-sh-Shadr, Op. cit.. h m.84.

-sh Shadr, ibid, hlm.85.
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:二 masalah keadilan. Afzalur Rahman berpendapat bahwa salah satu

二■bangan terbesar lslam kepada umat rnanusia adalah prinsip keadilan

itt pelaksanaannya dalan■ setiap aspek kehidupan manusia.20 Hal terse―

l didapati lnulai dari Al― Quran,sunnah Rasul,sampai kepada hukunl―
」ium yang ditetapkan oleh rnanusia dalanl bentuk hasiliitihad baik da―

lf■ bentuk fikih maupun peraturan― peraturan lainnya.Prinsip keadilan

l■g diusung oleh Al― Quran dan Sunnah tidak hanya pada tataran teore―

li tetapi sampai kepada tataran praktis.Rasul,yang salah satu fungsinya

二
=mberikan contoh praktis akan apa yang diamanatlcan oleh Al― Quran,

一
=mpraktikkan keadilan sebagailnana diperintahkan dalan■

Al…Quran.
‐ ‐Quran memberikan penerangan bahwa keadilan mettadi Sebuah ni‐
t yang d」 uttung tinggi dalam lslam.Meskipun demikian,pemaham―

「
 mengenai keadilan mettadi persOalan tersendiri bagi para peFllikir

:islim.Keadilan sering dipahami sebagai pengttaWantahan keutamaan

l■ g tertinggi.Keadilan adalah keutamaan yang ada dalam jiwa manu―

i setelah kualitas― kualitas utama lainnya,yaitu hiた mah(kebttakSanaan),

=」h(kesucian diri),dan.Syttα ah(keberanian),terpenuhi.Kualitas― kuali‐

■5れよ771aL"物電dan syaJααたterwttud melalui penyeimbangan dua titik

i strem kualitas manusia. syttααた,nliSalnya, adalah jalan tengah dari
ニュlitas pengecut dan kemarahan yang tidak terkendali.21

卜luhammad Baqir Ash―Shadr membedakan pengertian doktrin dan

二u.Menurut Ash― Shadr,doktrin inerupakan cara atau lnetode yang di―

「 :ih dan d五kuti rnasyarakat dalam kehidupan ekononlinya serta dalam

■
=mecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya.Adapun ilinu pe―‐

「etahuan ialah illnu yang berhubungan dengan pettelasan terperinci

lirihal kehidupan ekonomi, peristiwa― peristiwanya, gaala_gttala(fe_
‐:mena―fenomena)lahiriah, serta hubungan antara peristiwa―peristiwa

l」 fenomena― fenomena tersebut dengan sebab― sebab dan faktor‐ faktor

ご■unl yang inemengaruhinya.Lebihjauh lagi,doktrin berisi setiap atur―

1二 dasar yang berhubungan dengan ideologi(keadilan sosial).22」 adi,ide―

| 〕gi keadilanlah yang bisa rnembedakan antara doktrin dan illnu penge―

二uan,serta tonggak pernisah antara gagasan doktrinal dan teori ll■ liah,

rena ideologi keadilan itu sendiri bukanlah sesuatu yang illniah dan
‐
l ata(bukan Sesuatu yang dapat diukur dan diamati atau mettadi sub―

.i pengujian eksperimental oleh sarana-sarana

-atu estimasi dan penilaian mora1.23

Keadilan pada dasamya bukanlah suatu

tiLniah).Keadilan adalah

gagasan ilnliah. Jika di‐

Afzalur Rahman. Dcktrin Ekonomi lsiam,l ilid l, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wak af .1995).hlm.7 4

{hmad Azhar Basyir. Refleksr otas Persoalon Keislomon. (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 102.

r.sh Shadr. Op. cit., hlm. 84.

Ash Shadr, ibid.. hlm.85.
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hubungkan dengan sebuah gagasan, maka gagasan tersebut serta― ri
ta mendapat label dOktrinal yang membuatnya berbeda dari pernilti:

1llniaho Semua hukunl iliniah tidak didasarkan pada ideo10gi keadi:―

mereka hanya didasarkan pada deduksi(silnpulan)yang diambil da二
J

nyataan yang ada serta pengamatan terhadap berbagai manifestasli

yang berbeda.Lain halnya dengan hukunl_hukum doktrinal,yang sこ
1

melekat pada suatu ideo10gi keadilan tertentu.

」ika paparan di atas dikaitkan dengan dua unsur penting dalanl「

kuln 3αたliFi atau hukurll perbuatan,yaitu yang disebut halal(sah inen■
「

hukuln)dan haram (tidak sah lnenurut hukunl),maka kedua istilah[こ
「

but rnenilnbulkan kOnsekuensi sebagai suatu yang adil dan suatu ya■
i「

dak adil.Apabila lslam melarang perbuatan tertentu,Inaka perbuata■  ‐

dihukulni haranl,dan jika sebaliknya maka perbuatan itu adalah h圧
1_

3.  Menanggapi Pemberiakuan Peraturan Perundang‐ undangan
Syariah

Dalanl kOnteks Negara lndOnesia yang bukan rnerupakan negara:・
t

dasarkan agama,produk hukum berupa peraturan perundang― unda■ [:

syariah setidaknya dapat dibedakan lnettadi beberapajenis,yaitu:

1.  Peraturan perundang― undangan yang secara eksplisitrnemang rr==

gunakan istilah ``syariah'' bagi penamaannya. A/1isalnya, undこ
「 |

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah,Perar_

an Daerah Kabupaten S01ok selatan Nomor 6 Tahun 2005 tenti■

Berpakaian ⅣIushm dan Muslimah di Kabupaten S01ok selatan i:
peraturan Gubernur 」avva Tilnur Nomor 55 Tahun 2012 tent二 |

Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran sesal t

」awa Timur.

2.  Peraturan perundang― undangan yang tidak secara eksplisit rnen=i

nakan istilah``syariah"bagi penamaan(titel)― nya,tetapi apabila L

hat dari substansinya maka di dalamnya terkandung prinsip‐ pri■ :

syariaho COntOhnya,Undang― Undang Nomor l Tahun 1974 tenti_―

Perkawinan,dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbu Kota」
al i

ta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang ⅣIerOkOk.Bこ ].

rapa ahli hukunl menyebut peraturan perundang_undangan serモ ■|
ini sebagai“peraturan perundang― undangan bernuansa syariah'

Ada beberapa pihak(suttek hukum)yang berwenang untuk rr=,

buat peraturan perundang― undangan seperti di atas.Hal ini akan ter⊆ 二_‐

tung pada materi muatan apa yang diatur dalam peraturan perundど
:

undangan,sebagairnana diatur dalam Undang‐
1」ndang Nomor 12 Tal_―

201l tentang pembentukan Peraturan Perundang― undangan.

Selanjutnya, peraturan perundang-.:
:_'ebutkan di atas juga memiliki ruarg -.
:"da-beda, yaitu ada yang berlakunuu ,.._
-..rlaku secara lokal (khusus untuk daer-_
: perundang-undangan tersebut dibenr-.

=-arbelakangi beragam alasan, di antara:,.
. Jumlah umat Muslim yang ma\onic

kung" oleh pola hubungan antara ne,.,
paham bahwa Negara Indonesia iall:
gara berdasarkan Ketuhanan yang i,l.
tum dalam Undang_Undang Dasar \e:.
1945 (UUD Rr 194s;;z+

- Adanya keyakinan pada diri sebagiai .

syariah sebagai hukum Tuhan cii muka
jiban yang tidak bisa dibantah dar ci::a

, Keinginan dari sebagian kelompok :.:::
tuk menyelesaikan banyak permasaia:.
an bermasyarakat, berbangsa, dart be_
norma_norma yang ada di dalam ajara:,

Formalisasi pemberlakuan peraturan :
..lndonesia juga memiliki landasan hisro:..
- UUD RI 794522 serta beberapa teori pe.,
-*ium syariah dalam masyarakat seiak za::
:':'ri receptie, teori receptio in complexu, teo:_-

-.:istensi.28 Dalam penerapannya di mas.,::

-:dangan syariah menimbulkan beberaoa
:ng pro dan ada yang kontra. Sehubungar -

:eberapa catatan kritis yang bisa diajukar.
Peftantq, terhadap penerapan peralur;-:,

.:h, tetap perlu diajukan pertanyaan men:.
-:Jang-undangan syariah itu mampu, ara.. ,

-:nyejahterakan masyarakat di mana pe:a
: diberlakukan. Hal ini menjadi penting .::

- :at keberadaan peraturan perundang_uncia:

iy'untoha. "Otonomr Daerah dan perkembang;_ :.
ah," )urnol lus euia lustum No. 2, Vol. 15,htrn.;62.

Wasisto RaharjoJati,,permasaJahan lmpiemenr": :
, 4t.tv'onahtlVol. ,/. no. 2. 20)3. h,.n. ioo
bid.. h1m.306.
'bid

lohammad Daud Al i, Hukum / slam di I ndonesia. ( ) al = 
- -
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Selanjutnya, peraturan perundang-undangan syariah seperti yang

", 
j":rutkan di atas juga memiliki ruang lingkup keberlakuan yang ber-

..-a-beda, yaitu ada yang berlakunya secara nasional dan ada pula yang

::.aku secara lokal (khusus untuk daerah tertentu). Jenis-jenis peratur-

*- rcrundang-undangan tersebut dibentuk dan diberlakukan dengan di-

. =:belakangi beragam alasan, di antaranya:

Jumlah umat Muslim yang mayoritas yang kemudian juga "didu-

kung" oleh pola hubungan antara negara dan agama yang menganut

paham bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum sekaligus ne-

gara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercan-

rum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

194s (UUD RI 1945);'z4

- .\danya keyakinan pada diri sebagian umat Muslim bahwa menaati

syariah sebagai hukum Tuhan di muka bumi merupakan suatu kewa-

liban yang tidak bisa dibantah dan ditawar-tawar;2s

Keinginan dari sebagian kelompok umat Muslim di Indonesia un-

ruk menyelesaikan banyak permasalahan di tengah-tengah kehidup-

an bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tuntas melalui

norma-norma yang ada di dalam ajaran Islam.26

Formalisasi pemberlakuan peraturan perundang-undangan syariah

" -rdonesia juga memiliki landasan historis yuridis, yaitu Pasal 29 ayat

- UUD RI 1945'z7 serta beberapa teori penerimaan atau pemberlakuan

- 
--ium syariah dalam masyarakat sejak zaman kolonial Belanda, seperti

, -i recqttie, teori receptio in complexu, teori receptio a contraio, dan teori

, ,istensi.28 Dalam penerapannya di masyarakat, peraturan perundang-

-. langan syariah menimbulkan beberapa pendapat (tanggapan), ada

rrg pro dan ada yang kontra. Sehubungan dengan keadaan itu, terdapat

.rerapa catatan kritis yang bisa diajukan.

Pertomq, terhadap penerapan peraturan perundang-undangan sya-

-:it, tetap perlu diajukan pertanyaan menSenai apakah peraturan per-

-.Cang-undangan syariah itu mampu, atau setidaknya potensial, untuk

-:nyejahterakan masyarakat di mana peraturan perundang-undangan

-: diberlakukan. Hal ini menjadi penting untuk dipertanyakan mengi-

-.at keberadaan peraturan perundang-undangan tidaklah semata-mata

' Muntoha, "Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan peraturan Daerah Bernuansa

. .'1' ah !' ) u rn ol I us Qui a I ustu m No. 2, Voi. 15, hln. 262.

: Wasisto RaharjoJati, "Permasalahan lmplementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerahl'
''ol Al MonahijYol. T, no. 2,ZArc, hlm.3O9.

: lbrd., h1m.306.
. ibid.

-' Mohammad Daud Aii, Hukum /slam di lndonesio, (Jakarta: U I Press, 2001), h lm.'2a6 dan 218-220.
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DISKURSUS HUKUM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT:

Sumbangan Pemikiran Alumni Program Doktor llmu Hukum Universitas Indonesia

hanya bertujuan untuk mengatur masyarakat supaya tertib, tetapi -=.

dari itu, sebagaimana diungkapkan oleh Ash-Shadr, ia juga dimaksu-
untuk menciptakan keadaan di mana masyarakat tetap bisa meme. -
kebutuhan hidupnya (terpenuhinya aspek keadilan sosial).2e Namur. --
tuk beberapa kasus, keberadaan peraturan perundang-undangan sva:.
memang justru potensial menimbulkan kerugian bagi sebagian kelor::,

masyarakat. Hal seperti itu setidaknya dapat dilihat pada penerapan ..
aturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembr-_.-

Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. _.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang .-
rangan Pelacuran.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 T-- -

2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasail l
an Sesat di Jawa Timur, pihak-pihak yang berkepentingan tentu c.:
menggunakannya sebagai "dasar hukum" untuk menghambat akti'

kelompok masyarakat tertentu, seperti kaum Syiah di Jawa Timui
hingga mengakibatkan mereka menjadi objek diskriminasi.

Begitu juga dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor S -

hun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, yang dalam penerapannya t":

potensi menghambat aktivitas bekerja (mencari nafkah) kaum pere=._

an di malam hari. Oleh karena itulah, upaya penerapan suatu perar*-r

perundang-undangan sudah seharusnya juga ikut memperhatikan br:, .

gai keadaan di masyarakat, termasuk tingkat perekonomian masyarl. ,

Hal seperti inilah yang telah diingatkan oleh Ash-Shadr dalam penr=

annya yang berbunyi, " ... kebijakan tersebut dapat terus berubah se-- -

dengan perubahan kondisi dan potensi yang dimiliki masyarakat, s:-
masalah dan kesulitan yang harus dihadapi".30

Kedua, yang juga perlu diperhatikan ialah bagaimanakah kemu*-
umat beragama dan kepercayaan lain merespons pemberlakuan pera:-

an perundang-undangan syariah tersebut. Bagaimanapun, permasala_-.-

itu tentunya juga merupakan salah satu bagian dari persoalan keac, .
sosial.

Dalam konteks Negara Indonesia yang dasar negaranya adalah ..-
casila, persoalan keadilan sosial terkait erat dengan bagaimana me'. _

judkan perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, terutama bic-
hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bagi seluruh rakyat Indc, -

sia, tanpa membeda-bedakan latar belakang suku ataupun agama. Te -

wajar apabila umat beragama dan kepercayaan lain di luar Islam me:=

7e Ash-Shadr. Op. cit.. hlm. 17 t dan 481

'" Ash-Shadr, Op. cit., hlrn.419.

:*:iu mempertanyakan kehadiran peraruj:
-:-r. Kekhawatiran mereka, antara iain, te:

Bahwa formalisasi syariat Islam di jr
menimbulkan ketakutan, menggang3ri

satuan, dan kesatuan bangsa, umat Ka:,.

Selain itu, dikhawatirkan pula upava i,:
an dengan Pancasila dan UUD Ri 19-13

gagasan formalisasi syariat Islam di L:,

hendak seluruh masyarakat Muslim lno-
menjelaskan situasi seperti itu dengar ;
kang dibentuk dan diberlakukann\.a pe:

syariah, misalnya dalam bentuk perari:
elitis dan hanya memenuhi kepentlnga:
lain itu, konsep syariahnya juga hanr a

citraan terhadap romantisme sejarah .,:

masa kini, yang bisa jadi dimaksudkar
rertentu, seperti korupsi, yang bany.ak *
erah.33

- Dalam konteks Negara Kesatuan Repu:
kan Pancasila, sebenarnya agama-agan:

luasnya oleh hukum untuk aktif menge:

kesadaran kritis bagi umatnya, termas
pembangunan nasional. Oleh karena l:-
malisasikan ideologi salah satu agarna :

ruran perundang-undangan adalah hal ,

.tkan tetapi, memang, kekhawatiran te:
: :ak yang setuju dengan pemberlakuan pe::
- .jah di Indonesia. Sebutlah, misalnt.a. F-

:-:dapat bahwa justru dengan pemberlal..:
: ridimensi yang sedang dialami Indones

.:;ebut tentunya merupakan perdebatan a:
-::.a /ang bukan beragama Islam (minoritas

-'voritas). Dan, perdebatan seperti ini te:
.rimbulkan ketegangan di lapisan mas1.:::

:':1u juga dipikirkan solusinya.

l:rtholomeusBoiong. "Formaiisasi Syariat ls :
\l-Moworid. Ed. 16 QAO6), hlm. 1 58.

:"d.

. /asisto RaharjoJati, "Permasalahan lmpleme,r
Al ManahijYol.T. no.2 Qal3). htm. 317.

:rd., hlm. 158.
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「erlu mempertanyakan kehadiran peraturan perundang‐undangan sya‐

■[山.Kekhawatiran mereka,antara lain,tertttu kepada hal― hal benkuti

l  Bahwa formalisasi syariat lslam di lndonesia dikhawatirkan akan

menilnbulkan ketakutan,Inengganggu kedamaian,kerukunan,per―

satuan,dan kesatuan bangsa,umat Katollk lnendukung sepenuhnya.

Selain i急 1,dikhawatirkan pula upaya fomahsasi itu akan berlawan―

an dengan Pancasila dan uuD R1 1945.31 Ada kekhawatiran bahwa

gagasan formalisasi syariat lslam di lndonesia bukan lahir dari ke‐

hendak seluruh masyarakat Muslim lndOnesia.32 waSiSto Raha可 o Jati

menJelaskan situasi seperti itu dengan nlengatakan bahwa latar bela―

kang dibentuk dan diberlakukannya peraturan perundang― undangan
syariah,Inisainya dalam bentuk peraturan daerah,justru bernuansa

elitis dan hanya lnemenuhi kepentingan kelompok tertentu stta.Se_

lain itu,konsep syariahnya juga hanya digunakan sebagai alat pen‐

citraan terhadap rOmantisme sttarah yang hendak dikembalikan ke

masa kini,yang bisa jadi dilnaksudkan untuk menutup kasus_kasus

tertentu,seperti korupsi,yang banyak dilakukan oleh penlilnpin da‐

erah.33

l  Dalam konteks Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berasas―

kan Pancasila,sebenarnya agama― agama sudah diberi ruang seluas―

luasnya oleh hukum untuk aktif rnengembangkan diri,Inembangun

kesadaran kritis bagi umatnya, termasuk untuk ikut serta dalam

pembangunan nasional.C)leh karena itu,keinginan untuk memfor―

malisasikan ideologi salah satu agama tertentu dalam bentuk pera―

turan perundang‐ undangan adalah hal yang tidak perlu lagi.34

は an tetapi,memang,kekhawatiran tersebut disangkal oleh pihak‐

l iak yang setu」 u dengan pettberlakuan peraturan perundang―undangan
‐

=■
ah di lndonesia. Sebutlah, nlisalnya, Habib Rizieq Shihab. Ia ber―

1=idapat bahwa justru dengan pemberlakuan syariat lslanl maka krisis

■二ddilnensi yang sedang dialarni lndonesia bisa diatasi. Perdebatan

i:、 ebut tentunya merupakan perdebatan antara rasa keadilan bagi rne―

i■a yang bukan beragama lslanl(nlinoritas)dan yang beragama lslam

ニユ
)‐
Oritas).Dan,perdebatan seperti ini tentunya potensial pula untuk

■
=■

lrnbulkan ketegangan di lapisan masyarakat di lndOnesia,sehingga
‐
==:u juga dipikirkan solusinya.

=´
tholomeus3olong,″ Formal sasi Syariat s am di lndonesia(Prespekt f Gerela KatO k)・

■llylθ warid,Ed 16(2006),h m 158

■sisto Rahalo」 ati,・ Permasa ahan lmplementasi Perda Syariah dalam tttOnomi Daerahl
l― MOndhヴ ∨o7.no 2(2013),h m 317

J hlm 158
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Kettgα,penerapan peraturan perundang― undangan syariah jug= :
terkait dengan persOalan ide010gi yang hidup di rnasyarakat,bangsa l

negara lndOnesia.Hukum merupakan cerlninan dari rnasyarakat di=:

hukum itu berada.35 Begitu pun ketika ideologi begitu do■ linan padi
atu masyarakat,maka hukum akan mettadi pantulan dari ideo10=l 「
sebut.untuk lndonesia yang ideologi negaranya adalah Pancasila ■1

hukuln yang dibentuk oleh entitas negara tentunya akan inettadi ht:_

yang lnencerrninkan nilai― nilai Pancasila.

Namun,dalarn perkembangannya,munculjuga produk hukum‐
1「

vvalaupun tetap diklailn sttalan dengan Pancasila,Inengandung pヒ
:ニ ー

lai― nilai syariat lslam.

」ika kembali kepada paparan avval di bagian ini,bahwa hukur _

merupakan cerlllinan dari ide010gi yang ada pada suatu masyari.:

bagailnanakah peraturan perundang― undangan syariah dapat dipalli―

keberadaannya di lndOnesia? Mengingat sebagai suatu negara lnご
1-

sia sudah mernlliki ide010gi negara yaitu Pancasila, apakah kehaこ
: :

peraturan perundang― undangan syariah itujuga rnencerlllinkan hadi,

``ide010gi lain,selain Pancasila"di dalaln tubuh masyarakat lndO■
=:

termasuk tentunya dalam tubuh Negara Kesatuan Republik lndOnesi二

Sehubungan dengan keterkaitan variabel ideo10gi dengan vaEli

hukunl, bahkan juga dengan variabel keadilan sOsial, Ash―
Shadr it―

derung mendudukkan ketiganya sebagai satu kesatuan yang saling it

hubungan. Keadilan sOsial bagi seluruh lapisan masyarakat lantas _1

diiadikan cita― cita yang harus dipenuhi oleh negara melalui perang11

perangkatnya, termasuk para pttabat Serta hukum yang diben●
■―

(peraturan perundang― undangan).36

01eh karena itulah,penerapan peraturan perundang‐ undangan:「 ‐
riah,terutama bagi pihak_pihak yang mendukungnya,sudah semestir

tidak lagi diletakkan pada posisi semata―Inata untuk“ Inengusung k=「
bali"ideologi selain Pancasila. Namun,yang juga harus mettadi fCi_

perhatian adalah rnanfaat apa yang bisa didapat 01eh inasyarakat barll

terkait dengan persOalan mereka sehari― hari,terutama sOal perekOnc=
an(kes● ahteraan).

P鰹圃UYUP

巧aran ISlam meliputi semua aspek kehidupan.Ia merupakan id=

logi,hukunl,dan sekahgus cita― cita keadilan sOsial yang hendak dicait

5 Sat.iipto Rahard.lo. Hukum don perilaku.0akarta: Kompas, 2OO9), hlm. 116 dan I2O
t'lbid.

01eh karena itu,pelnikiran dari h〔
」ヒ
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=h individu pemeluknya. Keyakinan akan hal ini selalu mettadi FnO―
l asi bagi para pemeluk lslam untuk mewttudkan ttaran agama yang

i Peluknya itu dalan■ semua bidang kehidupan.

Salah satu cara yang ditempuh oleh para pemeluk lslam untuk me―

¬udkan〔 jaran lslam dalan■ semua bidang kehidupan sehari― hari ialah

二
=lalui pembentukan dan penerapan peraturan perundang― undangan
コriah. Namun, dalam praktiknya, penerapan peraturan perundang―

二dangan syariah tidak selalu beづ alan seperti yang``d五 mpikan",karena

「lda beberapa kasus,peraturan perundang― undangan itujustru potensial

二
=nghambat upaya individu untuk memperoleh kesttahteraan yang di―

‐irapkan.

01eh karena itu, Pcnlikiran dariヽ Cuhammad Baqir Ash― Shadr kira―

11a perlu mettadi perhatian kembali.Ia tentu merupakan sosok pemi―

r lslam yang gigih mempettuangkan tegaknya syariat lslam.Kendati

l=rlllkian,ia tidak melupakan perlunya pettuangan menegakkan syariat

i:i■lll itu tetap ditempuh melalui`jalur"yang bisa membahagiakan dan

■endatangkan keadilan sOsial bagi seluruh lapisan masyarakat.
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POLIT:K HUKUM EKON0

1N00NESiA〔:DE010GiS I

Dr.Mustapa Khamal Rokan

PtilDAHUI.UAN

Kebijakan hukum Islam di Indonesia be:,
.:iik hukum Islam tidak hanya dilandasi l...
:; interest), tetapi juga kepentingan ekonor

'=:.akuan hukum Islam pada zaman penjara_
"..-:gakan ideologi syariat Islam. Namun. sei.
,::t faktor pengaruh lain yaitu kepentinga-
, ::ng dengan perkembangan ekonomi ,.,i..
'romis adalah bagian dari faktor pembua:
:i syariah seperti dalam asuransi, obligasr. :lan, produk halal, dan sebagainya.

Diundangkannya norrna yang terkait der:
-.i'ai latar belakang yang berbeda. penelj:

=,-..embangan keberlakuan hukum Islam r.a:;
: yang disebut dengan politik hukum ei
'..ru tahun 1990-an hingga saat ini. Tulisar

..,.':r politik hukum Qtotitics of law)yang diar:::
- - tata negara, kemudian menjabarkl tec:.
-n di Indonesia sejak zaman penjajahan Be-:
rasan pokok terletak pada pembahasan hul.*

.-r berlaku di Indonesia sejak tahun 1990-a:.

-:tm), serta beberapa bentuk hukum ekono:r-

1湯l爆孵譜lI淋孵揮稚
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