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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar ummat Muslim di 

dunia. Ada sekitar 85,2% atau 199.959.285 jiwa dari total 234.693.997 jiwa 

penduduk Indonesia yang menganut agama Islam.1 Dari data tersebut, logis 

jika konstitusi Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang selalu 

memperhatikan nilai-nilai ke-Islaman. 

Masuknya Islam ke Indonesia belum dapat diketahui dengan pasti 

waktu dan siapa pembawanya. Dalam bukunya L’Arabie et les Indes 

Neerlandaises, atau Revue de I’Histoire des Religious, jilid I, Snouck 

Hurgronje, seorang ahli agama Islam kebangsaan Belanda, mengatakan bahwa 

agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan dibawa oleh pedagang 

dari Gujarat, India. Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu Pertama, 

kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran 

agama Islam ke Nusantara. Kedua, hubungan dagang Indonesia-India telah 

                                                            
1  Wikipedia, Islam di Indonesia, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia diunduh 

Rabu, 1 Februari 2012 pukul 08.42 WIB. 
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lama terjalin. Ketiga, inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatra 

memberikan gambaran hubungan antara Sumatra dengan Gujarat.2 

Islam di Indonesia tersebar melalui peranan para ulama, yang disebut 

dengan walisongo. Kesembilan wali ini menyebarkan agama Islam dengan 

menggunakan caranya masing-masing. Jawa Timur mendapat perhatian besar 

dari para wali dengan ditempatkannya 5 wali. Maulana Malik Ibrahim, sebagai 

wali perintis, mengambil wilayah dakwahnya di Gresik. Setelah Malik 

Ibrahim wafat, wilayah ini dikuasai oleh Sunan Giri. Sunan Ampel mengambil 

posisi dakwahnya di Surabaya. Sunan Bonang sedikit ke utara di Tuban. 

Sedangkan Sunan Drajat di Sedayu. Jawa Tengah kebagian 3 wali dalam 

penyebaran agama Islam. Sunan Kalijaga di Demak, Sunan Kudus di Kudus, 

dan Sunan Muria di daerah pegunungan Muria. Sedangkan Jawa Barat hanya 

didatangi oleh 1 wali, yaitu Sunan Gunung Jati yang memilih tempat 

dakwahnya di Cirebon.3 

Pemberontakan umat Islam terhadap kolonialisme selalu  

menghadirkan seorang pemimpin yang gagah berani, meskipun mereka tidak 

berlatar belakang sebagai seorang ahli perang. Pemberontakan ini diawali di 

Sumatera Barat pada tahun 1821-1828, yang kita kenal dengan Perang Padri. 

Jawa Tengah mengikuti pada tahun 1825-1830, perang ini disebut Perang 

Sabil yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Di daerah Barat Laut Jawa 

juga terjadi pemberontakan pada tahun 1840-1880 yang dilatar belakangi dari 

                                                            
2 Snouck Hurgronje dalam Ahmad Mansur Suryanegara, 1995, Menemukan Sejarah: Wacana 

Pergerakan Islam di Indonesia. Bandung: Mizan, hal. 75. 
3  Ahmad Mansur Suryanegara, Op. Cit., hal. 104-106. 
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penindasan Tanam Paksa di Banten. Selanjutnya, di Aceh pada tahun 1873-

1903 yang berhasil mengacaukan imperialisme Belanda selama 30 tahun. Ada 

juga perlawanan dari Si Singamangaraja XII, yang juga gugur sebagai seorang 

muslim, yang berakhir dengan tewasnya beliau pada 17 Juni 1907. Kartini 

juga ikut meramaikan pemberontakan dengan pimikirannya sebagai 

perempuan yang melawan adat dan penjajah.4 

Dalam sejarah Indonesia, tokoh Islam mempunyai peran yang sangat 

besar dalam pencetusan proklamasi sebagai awal lahirnya sebuah negara baru 

yang merdeka dan berdaulat. Hal ini tidak luput dari peran Sarekat Islam (SI) 

sebagai satu diantara organisasi politik di Indonesia abad ke-20 yang paling 

menonjol.5 SI adalah transformasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan 

pada 11 November 1911, oleh H. Samanhudi, seorang pedagang muslim kaya 

di Surakrta, Jawa Tengah. Pada 1912 SDI menjadi SI dan mendapatkan 

pemimpin organisator baru yang kompeten, H.O.S. Tjokroaminoto (1883-

1934).6 A.W.F. Idenburg, Gubernur Jenderal pada tahun 1911-an, menyadari 

ancaman yang dibawa SI terhadap kekuasaan kolonial dan pada bulan Maret 

1914, ia hanya memberikan pengakuan kepada berbagai cabang SI, tidak 

kepada SI sebagai satu kesatuan organisasi.7 Pada bulan Februari 1915 di 

Yogyakarta, Tjokroaminoto mencari jalan keluar sebagai solusi keputusan 

pemerintah tersebut dengan membentuk Centraal Sarekat Islam (CSI) dan 

                                                            
4  Ahmad Mansur Suryanegara, Op. Cit., hal. 131-183. 
5 Robert Van Niel, 1970, The Emergence of the Modern Indonesian Elite, The Hague: W. Van 

Hoeve, hal. 2 dalam Ahmad Syafi’i Ma’arif, 1996, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi 
tentang percaturan dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES, hal. 79. 

6  Ibid. 
7  Ibid., hal. 82. 
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cabang-cabang yang ada dijadikan sebagai anggota.8 Adanya perlawanan-

perlawanan seperti tersebut di atas, dan masih banyak lagi yang lain,  

menandakan bahwa SI adalah organisasi yang radikal dan keras terhadap 

pemerintah kolonial. 

Sarekat Islam (SI) adalah sebuah penegasan dimana umat Islam itu 

harus menjadi suatu contoh bagi umat yang lain karena memang dalam Al-

Qur’an dijelaskan bahwa manusia diturunkan di bumi ini adalah sebagai 

rahmat seluruh alam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. Al-

Anbiyaa’ ayat 107 yang bunyinya 

!$ tΒuρ š≈oΨù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪  

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiyaa’: 107) 

Bulan Maret 1942, kekuasaan kolonial Belanda diusir dari Indonesia 

oleh pasukan Jepang tanpa perlawanan yang berarti dari pihak penjajah 

Belanda. Kedatangan Jepang mula-mula disambut dengan antusias, bukan saja 

oleh umat Islam tapi juga oleh seluruh bangsa Indonesia.9 Pada bulan 

mendaratnya, Jepang segera menciptakan Shumubu (Kantor Departemen 

Agama) di Ibukota. Pada bulan Agustus 1944, dibuka pula cabang-cabangnya 

yang dinamakan Shumuka di seluruh kepulauan Indonesia.10 Keuntungan lain 

yang diperoleh umat Islam pada masa pendudukan Jepang ialah dibentuknya 

pasukan Hizbullah, semacam unit militer bagi pemuda Islam di akhir tahun 

                                                            
8  Ibid., hal. 83. 
9  Ahmad Syafi’i Ma’arif, Op. Cit., hal. 95. 
10  Singodimedjo, Serial, hal. 7 dalam  Ibid., hal. 98. 
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1944.11 Terciptanya semacam kerja sama antara pemimpin-pemimpin umat 

Islam dengan pihak Jepang adalah dalam usaha umat Islam mempercepat 

tercapainya kemerdekaan.12 

Tanggal 14 Agustus 1945 bom atom jatuh di Nagasaki dan Hiroshima. 

Tanggal 17 Agustus 1945, jam 04.00 (pagi), yakni sehari setelah Jepang 

menyerah kepada Kekuatan Sekutu, naskah baru Pernyataan Kemerdekaan 

dirumuskan dalam suatu pertemuan yang berlangsung di rumah Kolonel 

Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta.13 

Kemudian pada pukul 10.00 pagi tercetuslah proklamasi bangsa Indonesia 

yang ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, yang kemudian 

diangkat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, yang 

secara resmi diproklamirkan oleh Soekarno. Merdeka berarti bahwa mulai 

pada saat itu Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan 

sendiri nasib bangsa dan nasib tanah airnya dalam segala bidang.14 Selang satu 

hari, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi awal Negara Republik Indonesia 

setelah merdeka. Dalam UUD 1945 ini tercantum pembukaan yang diambil 

dari Piagam Jakarta yang berbunyi:15 

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh 

                                                            
11  Ibid. 
12  Ibid., hal. 100. 
13 Prawoto Mangkusasmito, 1970, Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah 

Proyeksi, Jakarta: Hudaya, hal. 24. 
14  Joeniarto, 1990, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 4. 
15  Piagam Jakarta dalam Adnan Buyung Nasution, 2001, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di 

Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956 – 1959, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 
hal. 460. 
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tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan 
umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia 
itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat 
dengan berdasar kepada Ke-Tuhanan, dengan kewadjiban 
mendjalankan sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluk, menurut dasar 
kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan 
kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam 
permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.” 
 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ada perubahan yang sangat 

berpengaruh dari apa yang sudah disetujui oleh para pendiri bangsa dalam 

sidang BPUPKI, pada konstitusi yang dipakai bangsa Indonesia, yaitu sebagai 

berikut.16 

1. Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”. 

2. Dalam Preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat “Berdasarkan kepada 

Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya” diubah menjadi “berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha 

Esa”. 

3. Pasa 6 ayat 1, “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam” 

kata-kata “dan beragama Islam” dicoret. 

4. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1 

menjadi “Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, sebagai 

pengganti “Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban 

menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 

                                                            
16  Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Jajasan 

Pranpanca, hal. 400 – 410. 
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Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, pihak Belanda 

yang sebelumnya menyerah kepada Jepang dalam hal penyerahan negara 

jajahannya, Belanda sekali lagi tidak rela untuk melepaskan bekas negara 

jajahannya ini. Belanda akhirnya melancarkan serangan, yang kita kenal 

dengan istilah agresi militer Belanda, sebanyak 2 kali untuk merebut kembali 

Hindia Belanda yang sebelumnya telah merdeka dengan nama Indonesia. 

Serangan tersebut pun berlangsung cukup lama, sehingga PBB (Perserikatan 

Bangsa-Bangsa) merasa perlu untuk campur tangan dalam hal mendamaikan 

kedua negara dengan membentuk suatu konferensi yang disebut dengan 

Konferensi Meja Bundar (KMB). Buntut dari KMB ini adalah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berubah wajah menjadi Republik Indonesia 

Serikat dengan beberapa negara bagian di dalamnya, termasuk Republik 

Indonesia. Bersamaan dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat, lahir 

pula konstitusi yang mendampingi berdirinya negara federal tersebut, yaitu 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang belaku mulai tanggal 27 

Desember 1949.17 

Ternyata usia Republik Indonesia Serikat sendiri tidaklah lama karena 

kehendak rakyat menginginkan kembali bentuk negara kesatuan seperti awal 

berdirinya negara Indonesia. Dari keinginan tersebut, maka para pemimpin 

bangsa ini sepakat kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Kesepakatan ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang 

Federal No. 7 tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku 

                                                            
17  Joeniarto, Op. Cit., hal. 62-63. 
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pada tanggal 17 Agustus 1950.18 Undang-undang ini dikenal dengan sebutan 

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). 

Untuk menindaklanjuti UUDS, maka dibentuklah Badan Konstituante 

yang dilantik pada tanggal 10 November 1956 yang bertugas membuat sebuah 

undang-undang dasar baru menggantikan UUDS.19 Setelah 2,5 tahun bekerja, 

tidak ada hasil yang diberikan oleh Badan Konstituante untuk pembuatan 

Undang-Undang Dasar yang baru bagi Republik Indonesia. Untuk mengatasi 

keadaan tersebut Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik 

Indonesia, Presiden Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan sebuah 

dekrit yang kita kenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang 

menyatakan bahwa pada intinya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

berlaku lagi sebagai konstitusi Republik Indonesia.20   

Setelah sekian lama UUD 1945 menjadi konstitusi Indonesia sampai 

pada masa Orde Baru, pada tanggal 19 Oktober 1999 perubahan pertama pada 

UUD 1945 dilakukan.21 Hal ini sebagai langkah awal yang sangat bersejarah 

bagi bangsa Indonesia karena sebelumnya UUD 1945 dianggap sebagai 

sesuatu yang sakral dan tidak dapat dirubah. Setelah sakralisme berhasil 

dirobohkan, MPR-RI kembali melakukan perubahan yang kedua pada UUD 

1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000.22 Agenda perubahan dilanjutkan 

lagi, MPR-RI berhasil menetapkan naskah perubahan ketiga UUD 1945 pada 

                                                            
18  Ibid., hal. 72-73. 
19  Ibid., hal. 88. 
20  Ibid., hal. 99-100. 
21 Jimly Asshiiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi 

Press, hal. 58. 
22 Ibid., hal. 59. 
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tanggal 9 November 2001.23 Perubahan yang terakhir dalam rangkaian 

gelombang reformasi nasional sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, adalah 

perubahan yang ditetapkan dalam sidang tahunan MPR-RI tahun 2002. 

Pengesahan naskah perubahan keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 

2002.24 

Secara historis kesepakatan MPR pernah dilakukan oleh para 

pemimpin nasional pada saat menyusun Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Pada 

saat itu terdapat kesepakatan mengenai essentialia UUD 1945 yang meliputi 3 

(tiga) pasal yang tidak boleh berubah, yakni Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 33 

UUD 1945. Atas dasar kesepakatan tentang essentialia itu ketiga pasal tersebut 

tidak mengalami perubahan sama sekali, sekalipun terjadi pergantian UUD 

1945 oleh Konstitusi RIS dan UUDS 1950 sampai pada amandemen yang 

terakhir pada tahun 2002. Pada amandemen yang terakhir Pasal 33 tidak 

mengalami “perubahan”, tetapi hanya mengalami penambahan ayat.25 

Akan tetapi berkaitan dengan orisinalitasnya, ada banyak nuansa Islam 

yang menjiwai pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pasca amandemen. 

Di pembukaan misalnya, kandungan yang termuat dalam pembukaan UUD itu 

akan terasa bahwa gaya bahasanya bernuansa keislaman. Hal ini tidak 

mengherankan karena yang mengusulkannya adalah para tokoh kalangan 

                                                            
23 Ibid. 
24 Ibid., hal. 60. 
25 Aidul Fitriciada Azhari, 2011, UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet: Tafsir Postkolonial atas 

gagasan-Gagasan Revolusioner dalam wacana Konstitusi Indonesia, Yogyakarta: Jalasutra, hal. 
157. 
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Islam.26 Yang menarik adalah pernyataan Soekarno dalam paragraf lima dari 

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menginstruksikan untuk kembali 

pada UUD 1945. Soekarno menyatakan, “... kami berkeyakinan bahwa 

Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 

dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”27 

Hal tersebut menandaskan bahwa Islam “menjiwai” terbentuknya konstitusi 

Indonesia karena kata “Ketuhanan” dalam pembukaan UUD 1945 dapat 

diterjemahkan sebagai “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat 

Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 

Di batang tubuh UUD 1945 juga tidak luput dari adanya nuansa ke-

Islam-an, misalnya hal yang menyangkut tentang kebebasan beragama. Dalam 

UUD 1945, kebebasan beragama diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yang 

berbunyi: 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.” 

Bunyi Pasal 29 ayat (2) dapat dipahami sebagai manifestasi firman Allah SWT 

dalam Q.S. Al-Baqarah: 256 yang berbunyi 

 

                                                            
26 Salahuddin Wahid, Negara Sekular No! Negara Islam No!, dalam Kurniawan Zein dan 

Sarifuddin HA, Ed., 2001, Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam 
Amandemen UUD 1945, Jakarta: Paramadina, hal. 27. 

27 Idris Thaha, Syariat Islam Jiwai UUD 1945, dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA, Ed., 
Ibid., hal. 133. 
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Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 
maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 256) 

Islam mengakui kebebasan ini dan melarang keras setiap orang merusak 

akidahnya secara bebas, meskipun berlandaskan akalogik dan teori yang 

benar. Hal itu karena Islam menjadikan dasar teologi dan keimanan untuk 

dibahas dan dikaji, tidak ada unsur paksaan.28 

Atas dasar itu, keperluan akan adanya peninjauan lebih jauh tentang 

kandungan Al-Qur’an yang ada dalam konstitusi Indonesia menjadi sangat 

penting mengingat ada banyak sekali sumbangsih para tokoh umat Islam 

dalam perjuangan bangsa Indonesia yang bisa menimbulkan pemikiran dari 

umat Islam bahwa perlu adanya ketentuan-ketentuan Islam yang tercantum 

dalam konstitusi Indonesia.  

Berdasarkan apa yang tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk 

meninjau lebih jauh tentang perwujudan nilai-nilai Islam dalam UUD 1945 

                                                            
28Arti ini perlu penjelasan dan batasan bahwa maksud penulis adalah tidak boleh memaksa 

seseorang masuk Islam. Tetapi itu dinisbatkan kepada mereka yang beragama Islam. Hukum 
Islam (syara’) mengatakan bahwa hukuman orang murtad adalah dibunuh, bila dia masih terus 
melakukan setelah  disuruh bertaubat karena murtad dianggap mengkhianati agama dan 
menghina masyarakat Islam, dalam Abdul Wahhab Khallaf, 2005, Politik Hukum Islam, 
Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 38. 
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hasil amandemen melalui penulisan skripsi dengan judul: ”Perwujudan Nilai-

Nilai Islam dalam Konstitusi Indonesia Pasca Amandemen” 

 

B. Perumusan Masalah 

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan hingga menimbulkan kerancuan, maka 

diperlukan suatu perumusan permasalahan. Berdasarkan hal tersebut di atas, 

maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun 

perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 

“Nilai-nilai Islam apa yang terkandung dalam konstitusi Indonesia 

pasca amandemen?” 

 

C. Pembatasan Masalah 

Skripsi ini mempunyai parameter sendiri untuk menentukan 

perwujudan nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia pasca amandemen. 

Parameter tersebut bertujuan untuk membatasi skripsi ini agar tidak terlalu 

luas dalam hal pembahasannya. Parameter dari skripsi ini berdasarkan hanya 

kepada Al-Qur’an Al Karim sebagai landasan dan pedoman hidup manusia. 

Tafsir yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah Tafsir Ibnu Katsir 

karena Tafsir Ibnu Katsir mempunyai banyak keunggulan dibanding tafsir-

tafsir yang lain, diantaranya pertama, nilai (isi) tafsir tersebut tidak hanya 

tafsir atsari saja (bilma’tsur), yang menghimpun riwayat serta khabar. Tapi 

beliau juga menghimpun referensi yang lain. Kedua, menghimpun ayat-ayat 
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yang serupa dengan menjelaskan rahasia yang dalam dengan keserasiannya, 

keselarasan lafadnya, kesimetrisan uslubnya serta keagungan maknanya. 

Ketiga, menghimpun hadits dan khabar baik itu perkataan sahabat dan tabi’in. 

Dengan menjelaskan derajat hadits atau riwayat tersebut dari shahih dan dla’if, 

dengan mengemukakan sanad serta mata rantai rawi dan matannya atas dasar 

ilmu jarh wa ta’dîl. Pada kebiasaannya dia rajihkan aqwal yang shahih dan 

menda’ifkan riwayat yang lain. Keempat, keterkaitan tafsir ini dengan 

pengarangnya yang mempunyai kafabilitas mumpuni dalam bidangnya. Ibnu 

Katsir ahli tafsir, tapi diakui juga sebagai muhaddits, sehingga dia sangat 

mengetahui sanad suatu hadits. Oleh karenanya, ia menyelaraskan suatu 

riwayat dengan naql yang shahih dan akal sehat. Serta menolak riwayat yang 

munkar dan riwayat yang dusta, yang tidak bisa dijadikan hujjah baik itu di 

dunia ataupun di akhirat kelak. Kelima, jika ada riwayat israiliyat Ia 

mendiskusikannya serta menjelaskan kepalsuannya, juga menyangkal 

kebohongannya dengan menggunakan konsep jarh wa ta’dil. Keenam, 

mengekspresikan manhaj al-salâfu al-shaleh dalam metode dan cara pandang, 

sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah.29 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbagi 

dalam beberapa bab untuk memilah bagian-bagian yang dibahas di dalamnya. 

BAB I membahas tentang Bentuk dan Kedaulatan, BAB II tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan 

                                                            
29  Muhammad Ramdhoni, Metodologi Tafsir Al-Qur’anul ‘Azhim (Ibnu Katsir), diunduh dari 

http://hadyussari.wordpress.com/2010/09/06/metodologi-tafsir-al-qur%E2%80%99anul-
%E2%80%98azhim-ibnu-katsir/ pada hari Selasa, 30 Oktober 2012 pukul 15.43 
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Negara, BAB IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (telah dihapus dalam 

UUD 1945 hasil amandemen), BAB V tentang Kementrrian Negara, BAB VI 

tentang Pemerintahan Daerah, BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), BAB VII A tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD), BAB VII B 

tentang Pemilihan Umum (Pemilu), BAB VIII tentang Hal Keuangan, BAB 

VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BAB IX tentang Kekuasaan 

Kehakiman, BAB IX A tentang Wilayah Negara, BAB X tentang Warga 

Negara dan Penduduk, BAB X A tentang Hak Asasi Manusia (HAM), BAB 

XI tentang Agama, BAB XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, BAB 

XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, BAB XIV tentang Perekonomian 

Nasional dan Kesejahteraan Sosial, BAB XV tentang Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan, dan BAB XVI tentang Perubahan 

Undang-Undang Dasar. Sedangkan pokok pembahasan yang dikaji dalam 

penulisan skripsi ini adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam 

BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(yang selanjutnya disebut dengan UUD) tentang Hak Asasi Manusia. Jadi 

dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat terarah dengan pasti arah 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan 

tujuan penelitian untuk mendeskripsikan perwujudan nilai-nilai Islam dalam 

konstitusi Indonesia setelah amandemen  
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Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai 

dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta 

pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum 

tata negara pada umumnya; dan pada khususnya mengenai perwujudan 

nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia setelah amandemen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan bahan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang 

lingkup yang dibahas dalam penelitian ini. 

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang 

dinamis untuk menelaah perwujudan nilai-nilai Islam dalam konstitusi 

Indonesia setelah amandemen. 

c. Untuk menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat wajib bagi 

setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum dan Sarjana Syari’ah pada Jurusan Syari’ah Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Islam Barat  Adat 

UUD 1945 
(HAM) 

Keadilan 

Musyawarah 

Hak Milik 

Kebebasan Keyakinan 

Jaminan Sosial 

Hak Hidup 

Pernikahan 

Ilmu Pengetahuan 
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Pengaturan hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 

terpengaruh oleh tiga aliran pemikiran, yaitu Islam, Barat, dan Adat. Tetapi 

dalam HAM tersebut ternyata ada 8 bidang yang bisa dipilah-pilah 

berdasarkan ruang lingkup yang dikaji. Kedelapan bidang tersebut adalah 

keadilan, musyawarah, hak milik, kebebasan keyakinan, jaminan sosial, hak 

hidup, pernikahan, dan ilmu pengetahuan. Setelah dilakukan penelitian, 

ternyata kedelapan bidang yang menjadi ruang lingkup hak asasi manusia 

(HAM) di dalam konstitusi Indonesia menganut pemikiran Islam yang 

tertuang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

 

F. Metode Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha-usaha 

yang mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.30 Metode 

penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan 

dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan 

penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif 

atau penelitian hukum kepustakaan karena konsep hukum yang digunakan 

adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 

                                                            
30 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 10. 
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hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang 

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap 

sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, 

penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Bahan-

bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.31 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis karena penelitian ini 

bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang kemudian 

dilakukan penganalisisan tentang Islam dalam konstitusi Indonesia setelah 

amandemen. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk  mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik 

studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mencatat, 

menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa 

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan data-data sekunder lain 

yang terkait dengan obyek yang dikaji. 

4. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam 

penelitian ini analisis akan dilakukan melalui inventarisasi Undang-

Undang Dasar 1945 hasil amandemen, pada khususnya BAB XA tentang 

Hak Asasi Manusia dengan memilah-milah bab tersebut menjadi 8 bidang, 

                                                            
31 Ibid., hal. 51. 
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yaitu keadilan, musyawarah, hak milik, kebebasan keyakinan, jaminan 

sosial, hak hidup, pernikahan, dan ilmu pengetahuan. Kemudian dianalisis 

dan dicari ketentuan-ketentuan Al-Qur’an yang terkandung dalam UUD 

1945 tersebut. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, 

penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistimatika penulisan hukum ini sebagai berikut: 

Bab Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri 

dengan sistematika penelitian. 

Bab Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang  

tinjauan umum tentang Islam dan tinjauan umum tentang konstitusi. 

A. Tinjauan Umum tentang Islam 

1. Pengertian Islam 

2. Sejarah Islam 

3. Islam sebagai Pedoman Hidup Manusia 

4. Islam dan Negara 

B. Tinjauan Umum tentang Konstitusi 

1. Sejarah Pertumbuhan Konstitusi 

2. Muatan dalam Konstitusi 
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3. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Konstitusi 

4. Klasifikasi Konstitusi 

5. Konstitusi dan Negara 

C. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

2. Sejarah Adanya Hak Asasi Manusia 

3. Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia di Indonesia 

Dalam Bab tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan 

mengenai hasil penelitian yaitu seperti apakah ketentuan-ketentuan Islam yang 

tercantum dalam konstitusi Indonesia setelah amandemen. 

Bab terakhir Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian dan saran  sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


