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ABSTRAKSI 

 

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka logis jika 
konstitusi Indonesia sampai sekarang selalu memperhatikan nilai-nilai ke-Islaman. 
Yang menarik, adanya persamaan antara pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan Q.S. 
Al-Baqarah ayat 256.  

Pokok pembahasan skripsi ini adalah HAM dalam UUD 1945 dan Al-
Qur’an. Metode pendekatannya adalah pendekatan doktrinal/normatif dengan 
konsepnya meneliti bahan pustaka yang mencakup penelitian asas hukum, 
sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan 
hukum.  

Ada delapan persamaan HAM dalam konstitusi Indonesia dengan Al-
Qur’an, yaitu keadilan, musyawarah, hak milik, kebebasan keyakinan, jaminan 
sosial, hak hidup, pernikahan, dan ilmu pengetahuan. Jadi konstitusi Indonesia 
pasca amandemen sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman.  

  

Kata kunci: Islam, konstitusi Indonesia, hak asasi manusia (HAM) 
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ABSTRACT 

 

Mayority people in Indonesia are Moeslim, hence, logical if constitution 
of Indonesia always pay attention Islamic values until now. Interesting, existence 
of equation between article 29 text (2) Constitution 1945 with Qur’an Letter Al 
Baqarah verse 256. 

Fundamental solution of this script is Human Right, Constitution 1945 
and Al-Qur’an. Its solution  method is approach of doctrinal/normative with its 
concept check book materials including research of principle of justice, law 
systematic, law synchronization, law history, and law comparison. 

There are eight equalities of Human Right, in constitution of Indonesia 
with Al-Qur’an, that is justice, deliberation, property, latitudinarian, social 
security, life rights, marriage, and science. So, constitution of Indonesia after 
amandemen as according to Islamic’s values. 

 

Key word: Islam, Constitution of Indonesia, human Right. 
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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. Yang menarik adalah adanya 

persamaan tentang kebebasan beragama antara pasal 29 ayat (2) UUD 1945 

dengan Q.S. Al-Baqarah: 256.  

Berdasarkan apa yang tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk 

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

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. Adapun perumusan masalah yang 

hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 

“Nilai-nilai Islam apa yang terkandung dalam konstitusi Indonesia 

pasca amandemen?” 

                                                            
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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C. Pembatasan Masalah 

Pokok pembahasan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah 

pembahasan tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam BAB XA UUD 

1945 dan pembahasan tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Al-

Qur’an. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perwujudan 

nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia setelah amandemen  

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai 

dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: (1) Manfaat Teoritis 

untuk memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara, (2) Manfaat Praktis, 

yang terdiri dari (a) Memberikan bahan masukan bagi penulis sendiri 

mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini, dan (b) Untuk 

lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis untuk 

menelaah perwujudan nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia setelah 

amandemen. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

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 
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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 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) Metode Pendekatan, yaitu penelitian hukum 

doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan,2 (2) Jenis Penelitian, 

bersifat deskriptif-analisis karena yang bermaksud memberikan data yang 

seteliti mungkin yang kemudian dilakukan penganalisisan, (3) Teknik 

Pengumpulan Data, dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, 

menganalisis, dan mempelajari data, dan (4) Teknik Analisis Data, akan 

dilakukan melalui inventarisasi Undang-Undang Dasar 1945 hasil 

amandemen, kemudian dianalisis dan dicari ketentuan-ketentuan Al-Qur’an 

yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut. 

                                                            
2 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 51. 
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PEMBAHASAN 

 

A. Keadilan 

Pasal 28D ayat (1) UUD bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum.” Dan Pasal 28H ayat (2) UUD bahwa “Setiap orang 

berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 

Pasal 28D ayat (1) UUD berbicara bahwa keadilan dan persamaan itu harus 

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian di bidang 

hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) UUD lebih menekankan pada sesuatu 

yang umum dari sekedar perlakuan yang adil dalam hukum dan menggunakan 

kata “adil” sebagai acuan dalam berbagai hal yang ada pada semua tindakan 

dan perbuatan. 

Kedua ayat dalam konstitusi Indonesia tersebut sesuai dengan Firman 

Allah dalam QS. An-Nisa’: 583 bahwa: “Dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan 

adil.”. Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum 

(memutuskan perkara) di antara manusia dengan adil. Allah Ta’ala 

memerintahkan untuk berlaku adil dalam pemberlakuan hukuman qishash 

dan penyepadanan dalam pemenuhan hak, sebagaimana firman Allah: “Maka 

balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada 

                                                            
3  Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2011, Tafsir Ibnu Katsir 

Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, hal. 337. 
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kalian.” (QS. An-Nahl: 1264). Artinya jika salah seorang di antara kalian 

mengambil sesuatu, maka ambillah dengan kadar yang sama. 

B. Musyawarah 

Bermusyawarah sangat dianjurkan untuk mencapai suatu kesepakatan 

yang biasa kita sebut mufakat. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari 

Pasal 28E ayat (3) UUD bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Dan Pasal 28F UUD 

bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Firman Allah yang berbicara tentang musyawarah adalah: “Sedang 

urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.” (QS. Asy-

Syura: 385). Yaitu mereka tidak menunaikan satu urusan hingga mereka 

bermusyawarah agar mereka saling dukung-mendukung dengan pendapat 

mereka, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 1596: 

“Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka dan 

bermusyawarahlah dalam urusan itu.” Oleh sebab itu Rasulullah senantiasa 

mengajak para sahabat bermusyawarah mengenai suatu persoalan yang terjadi 

untuk menjadikan hati mereka senang dan supaya mereka lebih bersemangat 

dalam berbuat. 

                                                            
4  Ibid., Jilid 5, hal. 204. 
5  Ibid., Jilid 8, hal. 297. 
6  Ibid., Jilid 2, hal. 175. 
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Pasal 28E ayat (3) UUD menerjemahkan kata “musyawarah” dengan 

jaminan dibolehkannya berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Sedangkan Pasal 28F UUD lebih menekankan pada bagian dari sistem 

demokrasi yang disebut dengan check and balancess system, yang notabene 

berakar dari tujuan musyawarah untuk mencapai mufakat.  

C. Hak Milik 

Konstitusi Indonesia yang berbicara tentang perlindungan terhadap 

hak milik adalah Pasal 28H ayat (4) UUD yang menghormati adanya hak 

milik pada diri seseorang. Bunyi dari Pasal 28H ayat (4) UUD adalah “Setiap 

orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh 

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Kata “sewenang-

wenang” dalam Pasal 28H ayat (4) UUD secara tidak langsung dapat 

ditafsirkan secara kasar dengan sebuah pemaksaan yang dilakukan untuk 

mengambil alih hak milik seseorang. 

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta 

sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan 

berbagai macam usaha yang tidak syar’i. Itulah yang difirmankan oleh Allah: 

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

bathil.” (QS. An-Nisa’: 397). Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman: 

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil 

dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan 

                                                            
7  Ibid., hal. 282. 
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maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan 

jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 1888). 

Kedua ayat di atas berisi larangan untuk mengambil harta orang lain. 

Dari gambaran di atas jelas bahwa sebuah larangan mengambil hak milik 

orang lain yang terdapat dalam Al-Qur’an mempunyai persamaan dengan 

jaminan perlindungan terhadap hak milik yang ada dalam konstitusi 

Indonesia. 

D. Kebebasan Keyakinan 

Kebebasan berkeyakinan merupakan hal yang sangat krusial dalam 

konteks hak asasi manusia secara universal. Hal tersebut coba ditangkap oleh 

konstitusi kita seperti yang tertuang dalam pasal 28E ayat (1), pasal 28E ayat 

(2), dan pasal 28I ayat (1) UUD. Tetapi penangkapan yang dilakukan oleh 

konstitusi kita, terkait dengan kebebasan berkeyakinan, hanya pada sub-sub 

ayat, yaitu pada pasal 28E ayat (1) hanya terdapat dalam frasa “Setiap orang 

bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”, pada pasal 28E 

ayat (2) terdapat dalam frasa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 

kepercayaan”, dan pada pasal 28I ayat (1) terdapat dalam frasa “hak 

beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apa pun”. 

Ternyata ketentuan dalam konstusi Indonesia tersebut memiliki 

kesamaan dalam firman Allah: “Untukmulah agamamu, untukkulah 

                                                            
8  Ibid., Jilid 1, hal. 361. 
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agamaku” (QS. Al-Kafirun: 69) sejalan dengan firman Allah yang lain: 

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama.” (QS. Al-Baqarah: 25610). 

Maksudnya, janganlah kalian memaksa seseorang memeluk agama Islam. 

Karena sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti itu sudah demikian jelas dan 

gamblang, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk 

memeluknya. 

E. Jaminan Sosial 

Konstitusi Indonesia yang berbicara tentang jaminan sosial adalah 

Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dan Pasal 28H 

ayat (3), “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”  

Ketentuan dalam konstitusi tersebut bila dilihat lebih mendalam sesuai 

dengan firman Allah: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia 

bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak 

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al-ma’arij: 24-2511). 

Dalam ayat ini Allah menjamin “orang (miskin) yang meminta dan orang 

yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” untuk 

mendapatkan harta yang tersedia dari bagian orang yang mempunyai harta 

berlebih. Hal ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan mereka 

                                                            
9  Ibid., Jilid 10, hal. 379. 
10  Ibid., Jilid 1, hal. 516. 
11  Ibid., Jilid 10, hal. 96-97. 
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sebagaimana firman Allah: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 

mendoalah untuk mereka.” (QS. at-taubah: 10312) 

Sekilas, isi dari pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD tersebut tidak 

ada hubungannya sama sekali dengan zakat. Tetapi zakat mempunyai tujuan 

seperti yang tertuang dalam pasal 28H tersebut, yaitu jaminan hidup 

sejahtera, jaminan pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Zakat yang 

dimaksud di sini tentu saja harus dikelola oleh pemerintah dengan baik 

karena tanpa adanya peran pemerintah, maka zakat tak akan tersalurkan 

dengan baik seperti amanat dari Al-Qur’an dan penerjemahan tujuannya 

dalam Undang-Undang Dasar.  

F. Hak Hidup 

Pasal 28A, pasal 28B (2), dan pasal 28I (1) UUD berbicara tentang 

hak untuk hidup atau kelangsungan hidup seseorang. Pada pasal 28A 

disebutkan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya.”, pada pasal 28B (2) menyebutkan “Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup”, sedangkan dalam pasal 28I (1) 

menyebutkan “Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apa pun.”  

Firman Allah Ta’ala: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan 

atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (QS. Al-

                                                            
12  Ibid., Jilid 4, hal. 201. 
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Baqarah: 17813). Dan firman-Nya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan 

kelangsungan) hidup bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 17914). Maksudnya, dalam 

pensyari’atan qishash bagi kalian itu, yaitu hukuman mati bagi si pembunuh 

terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu kelangsungan hidup dan 

perlindungannya, karena jika si pembunuh mengetahui bahwa ia akan 

dihukum mati, maka ia tentu akan menahan diri. Dalam hal ini jelas ada 

jaminan kehidupan bagi jiwa.  

Di sini ada sedikit perbedaan antara undang-undang dengan Al-

Qur’an. Di mana ayat al-qur’an yang ada menyebutkan adanya hukuman 

qishash tetapi pada undang-undang menyebutkan adanya perlindungan 

terhadap kelangsungan hidup seseorang. 

G. Pernikahan 

Pasal 28B ayat (1) UUD yang berbunyi “Setiap orang berhak 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah”. Dalam hal ini konstitusi kita menggunakan kata “melanjutkan 

keturunan” dengan maksud menerjemahkan tujuan perkawinan yang memang 

untuk melanjutkan keturunan. Konstitusi Indonesia juga tidak membolehkan 

perkawinan sesame jenis ketika menonjolkan kata “melalui perkawinan yang 

sah “ karena dalam hukum positif Indonesia perkawinan dianggap sah jika 

memenuhi beberapa syarat, yang salah satunya adalah adanya mempelai pria 

dan mempelai wanita. 

                                                            
13  Ibid., Jilid 1, hal. 333. 
14 Ibid. 



11 

 

 

 

Firman-Nya: “(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang 

menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman.” (QS. Al-Ma’idah: 

515). Maksudnya dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita merdeka 

(bukan budak) dan yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita-

wanita yang beriman. 

Dari ayat di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa Al-Qur’an 

membolehkan kita untuk menikah dengan wanita-wanita yang kita inginkan 

(bagi laki-laki). Tetapi perlu ditekankan disini bahwa dalam ayat yang lain 

Al-Qur’an mengharamkan pernikahan sesama jenis. Jadi sudah sangat jelas 

bahwa pernikahan itu boleh dilakukan oleh manusia yang berlawanan jenis. 

H. Ilmu Pengetahuan 

Konstitusi Indonesia berbicara tentang jaminan manusia untuk 

mencari dan terus mencari guna menemukan ilmu pengetahuan, yang 

dengannya manusia dapat mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan 

nyata. Hal ini sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD yang berbunyi “Setiap 

orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia.”  

Allah berfirman: “Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal (Ulul Albab).” (QS. Ali Imran: 19016). Yaitu mereka yang 

mempunyai akal yang sempurna lagi bersih, yang mengetahui hakikat banyak 

hal secara jelas dan nyata. Makna ayat ini bahwa dalam penciptaan langit dan 

                                                            
15  Ibid., Jilid 3, hal. 28-29. 
16  Ibid., Jilid 2, hal. 210. 
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bumi, serta silih bergantinya malam dan siang, semuanya itu merupakan 

ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 

Konstitusi Indonesia yang berbicara tentang ilmu pengetahuan yang 

kedua adalah Pasal 28F UUD yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”  

Ketika manusia berilmu, maka tidak boleh baginya hanya 

menggunakan ilmu tersebut untuk dirinya sendiri, seperti pada hadits ini, 

“Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka 

pada hari kiamat kelak ia akan dimasukkan tali kekang ke dalam mulutnya 

dengan kekang dari api.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi dengan sanad 

Hasan)17. Larangan untuk menyembunyikan ilmu yang diterangkan oleh 

Sunnah, sesuai dengan pembolehan Undang-Undang Dasar terhadap berbagai 

cara untuk memperoleh dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Kata “ilmu” 

dalam Sunnah Nabi mencakup semua hal yang yang diketahui oleh manusia, 

termasuk sebuah informasi tentang sesuatu. 

                                                            
17  Ibid., hal. 207. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

 (1) Bahwa ada delapan nilai-nilai Islam yang terwujud dalam 

konstitusi Indonesia pasca amandemen. Kedelapan nilai tersebut antara lain: 

(a) Keadilan, yaitu QS. An-Nisa’ ayat 58 dan QS. An-Nahl ayat 126 

mempunyai persamaan dengan bentuk keadilan yang tertuang dalam Pasal 

28D ayat (1) UUD dan Pasal 28H ayat (2) UUD. (b) Musyawarah, yaitu 

Dalam Al-Qur’an bermusyawarah sangat dianjurkan untuk mencapai suatu 

kesepakatan yang biasa kita sebut mufakat, seperti yang terdapat dalam QS. 

Asy-Syura: 38 dan QS. Ali Imran: 159. Hal ini sejalan dengan maksud dan 

tujuan dari Pasal 28E ayat (3) UUD dan Pasal 28F UUD. (c) Hak milik, yaitu 

Pasal 28H ayat (4) UUD menghormati adanya hak milik pada diri seseorang. 

Sedangkan Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta 

orang lain dengan bathil yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa’: 39 dan Q.S. Al-

Baqarah: 188. (d) Kebebasan keyakinan, yaitu Kebebasan berkeyakinan 

merupakan hal yang sangat krusial dalam konteks hak asasi manusia secara 

universal. Q.s Al-Kafirun: 6 dan Q.S. Al-Baqarah: 256 sejalan dengan pasal 

28E ayat (1), pasal 28E ayat (2), dan pasal 28I ayat (1) UUD. (e) Jaminan 

sosial, yaitu QS. Al-Ma’arij: 24-25 dan QS. At-Taubah: 103 berisi tentang 

anjuran untuk menunaikan zakat bagi umat manusia yang sejalan dengan isi 
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dari Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD. (f) Hak hidup, yaitu Pasal 28A, 

pasal 28B (2), dan pasal 28I (1) UUD sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 178 dan 

QS. Al-Baqarah: 179, yaitu menyangkut tentang hak untuk hidup atau 

kelangsungan hidup seseorang. (g) Pernikahan, yaitu Dari QS. Al-Ma’idah: 5 

sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD yang menjamin kebebasan warga 

negara Indonesia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah. (h) Ilmu pengetahuan, yaitu Dalam QS. Ali 

Imran: 190, Allah menyuruh manusia untuk mencari ilmu pengetahuan, 

sejalan dengan bunyi Pasal 28C ayat (1) UUD. Dalam perintah yang kedua, 

Allah melalui Sunnah Rasul-Nya menyuruh setiap manusia yang mempunyai 

ilmu untuk tidak menyembunyikan ilmu tersebut sesuai dengan adanya pasal 

28F UUD. 

(2) Bahwa konstitusi Indonesia pasca amandemen telah sesuai dengan 

nilai-nilai ke-Islaman yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.  

 

B. Saran  

Undang-Undang Dasar yang ada sekarang ini sudah sangat bagus, 

tetapi untuk penerapannya masih sangat kurang. Pemerintah, sebagai pelayan 

masyarakat, diharapkan mampu mengakomodir semua kepentingan dan semua 

hak warga negara yang tercantum dalam konstitusi Indonesia. Karena sebuah 

peraturan itu dibentuk bertujuan untuk memihak kebaikan bersama dan bukan 

untuk memihak kebaikan orang-perorangan, kelompok, ataupun golongan. 
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