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ABSTRAK

Selain mewariskan hal-hal yang bersifat etis,

kejayaan Madinah juga mewariskan sejumlah

gagasan, konsep serta perspektif dalam ilmu

sosialdan ilmu politik dr kemudian hari Apa yang

telah diperlihatkan dalam kepemimpinan Nabi

Muhammad SAW dalam periode Madinah,

memberi kontribusi yang berharga dalam

khazanah ilmu sosialdan ilmu politik yang saat

ini berkembang. Berbagai hukum, etika bahkan

gagasan mutakhrr, memiliki akar historisnya pada

masa Madinah.

Kala kunci: li'had, konstitusi, peradaban,

perbedaan pendapat

ichael H.Hart (Hart, 1997)'

dalam kajiannya telah
menempatkan Rasulullah
Muhammad SAW dalam

urutan pertama di antara 100 tokoh

yang paling berpengaruh dalam sejarah

dunia. Sedangkan Datuk Anwar Ibra-

him Qilalaysia) dan Nurcholish Madjid

SIDIK JATMIKA dose, Hubungan lnlernasional UMy dan

kandidal d1klor Sosiologi UGM, Yagyakada
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(Indonesia) telah mengambil fakta sosial

politik J\Iadinah di bawah kepenrimpi-

nan Rasulullah SAW sebagai protoripe

masyarakat politik/sipil yang ideal

(masyarakat N{adani). Tulisan ini ber'-

mal<sud untuk mengungkap lebih jauh

beberapa hal yang telah diwariskan

oleh masa kejayaan madinah terhadap

pengembangan kajian ilmu sosial politik

pada masa-masa berikutnya.

A. KEMAKMUBAN MADI]IAH, BAGIAN DARIJALUR

SUTERA

Madinah adalah nama sebuah

kota, salah satu kota suci umat Islam di

Thnah Haram di samping \'{akkah. Ko-

ta itu dikenal juga dengan nama yang

Iebih panjang -A|a dinat al-Munawwarah

(Kota Cahaya); darr Madinat d-Nabi(!{o-

ta Nabi). Kota itu tadinya disebut

Yatsrib.

Sebelum lebih jauh menguraikan

mengenai kejayaan Madinah; penulis

merasa perlu untuk memberikan cata-

tan mengenai istllah ltladinat al
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.lt'[u n awwara]t (Kota Cahaya). Sebutan
"Kota Cahaya" mempakan istilah idi-
on (pe rumpamaan) untuk menggan-
barkan bahwa hijrahnya Rasulullah ke

Yastrib telah me mbarr,a perubahan ter-
hadap kota tcrsebur dari siruasi pera-
daban yang 'gelap' fafiIun,7h hil, jahil-
.[yah); n.renuju 'cahaya' (hidayah, muna-
r.r,u,a ral). Yangpatut digarisbawahi bah-

wa sebutan situasi 'gelap' (jahilliyah),

lebih berdimensi moralitas dan tauhid;
dan hukannla dalam dirncnsi ekonomi

dan kesenian. Saat Rasulullah hijrah itu,
Yatsrib merupakan kota yang nakmur
karena alamr.rva yans relatif subur dan

terletak di jalur perdagalgan interna-
sional (falur Sutera)).ang terbenrang da-

ri Ronra & Venesia (Italia), Syan.r (Su-

riah); Petra flordania); Alexandria (N,Ie-

sir); Yaman; India; Nusantara; hingga
China-3

Pada tahun 622 ld, Nabi \{uham-
nrad s.a.rv berhijrah ke kota itu bersama

dengan 70 orang sahabatnya. Kedata-
ngan Nabi dan sahabatnya memban'a

pembahan besar, baik di bidangpolitik,
sosial, ekonomi maupun budaya.

Nladinah didianri oleh berbagai
golongan suku bangsa Arab dan bangsa

Yahudi yang menganut agama dan
keyakinan yang berbeda. Corak masya-

rakatnya yanu majen.ruk ini bcrtambah
kon.rple ks sejak sebagian penduduknya

ncmeluk Islam dan setelah Nabi A,Iu-

hammad bersama kaun.r n.ruslim \,Iak-
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kah hijrah ke kota itu. Para ahli berbeda
pendapat dalam n.rerumuskan golo-
ngan-golongan penduduk yang terdapat

di Madinah pasca hijrah. Hasan Ibra-
him Hasan menyebu tnya empat
golongan:,\{u.hryrrrrr, orang-orang Islam

yang hijrah dari N,Ialikai; ,Airsiar, orang-

orang Islam dari penduduk N{adinah;

kaum lrunafli dan musyrrl; dan kaum

Yaiudiyang tinggal di N,Iadinah.a

N{adjid Khadduri,5 George E.

Kerk,'i dan Ahmad A.Galwash,i hanya

menyebut tiga golongan tanpa menye-

bul golongan munafik, 1a iru l\lulrajirirr.
Anshar, dan Yahudi. A.G. Bouquet,iju-
ga nenyebut tiga golongan tanpa
menyebut kaum Yahudi, yaitu N{uhaji-

rin, Anshar, dan N{unafik. Sedangkan

\"Iuhamnad Khalid hanya menego-
longkan penduduk \,fadinah ke dalam
dua golongan saja, yaitu kaum nuslimin
X,Iuhajirin dan Anshar, dan kaum
Yahudi.lr Den.rikian juga Abd al-trIura'al
al-Shu'adi nrengclompokkannya ke

dalam dua golongan. Tapi ia n.relihan:rva

dari segi kebangsaannya, yaitu bangsa

Arab r rnq rcrdiri dari kaunr \Iuhajirin,
Anshar, dan kaum munafik; dan bangsa

Yahudi yang terdiri dari berbagai
suku.Lt'

Al-Quran juga nenyinegung
tcntang penduduk N.Iadinah yang terdin
dari berbrgei k, lonrpok keyakinarr.

Dalanr surat al-Taubat a)'at 100 dan I I 7

disebut kaunr Nluhajirin dan Ansl.rar,



dan pada ayat l0l disebut denganjelas

adanya golongan nunafik disekitar
mereka. Sedangkan golongan Yahudi,

Nasrani, dan \'Iusyrik baik yang tinggal

di Nladinah naupun di sekitarnya
disebut dalan.r surat al-Maidat ayat 82.r1

Sekalipun mereka berbeda penda-

pat dalam mengkategorikan penduduk

\,Iadinah, namun calupannya nengan-

dune inti yang sama, yaitu bahwa

penduduk kota itu bercorak heterogen

atau majemuk. Kenajemukan tersebut

dapat dilihat dari berbagai segi. D ihat

dari segi kebangsaan, penduduk \'Iadi-
nah terdin dari bangsa Arab dan bangsa

Yahudi, yang masing-masing terbagi ke

dalam suku-suku. I)ilihat dari asal dae-

rah, nrereka adalah orang-orang Arab

NIakkah, orang-orang Arab dan Yahudi

\'Iadinah. Dilihat dari struktur sosial

dan kultur, mereka sama-sama mcnga-

Dut sistcm kesukuan rapi berbeda dalam

adat kcbiasearr. Dilihat dari ekonomi,

bangsa lhhudi adalah golongan ekono-

mi kuar yang menguasai pcrtanian, per-

dagangan dan keuangan, sedangkan ka-

um Arab adalah golongan ekonomi

kelas dua. Dilihat dari segi agama dan

keyakinan, mereka terdiri dari penganut

agama yahudi, penganut agama kristen

minoritas, penganut agama Islam, golo-

ngan nrunafik den penganut paganis-

m(mus1.rik).

Dalam uraian diatas tan.rpak bah-

wa heterogenitas penduduk Madinah

StDKJAmM// Warisan Kejayaan lVadinah bagiPengembangan Kajian llmu Sosial& Polilik

adalah dalam hal etnis dan bangsa, asal

daerah, ekononi, aganra dan keyakinan

sertr adat kebiasaan. Kondisi ini
menyebabkan tiap golongan nremiliki

cara berpikir dan bertindak sendiri da-

lam mewujudkan kepentingannya sesu-

ai dengan filosofi hidupnya yang dipe-

ngaruhi oleh keyakinan yang dianutnya,

kulturnya dan tuntutan situasi. Ditam-

bah pula manusia sebagai makhluk so-

sial dan makhluk politik mempunlai
"dua sifar yang bertentangan satu sama

lain; di satu pihak dia ingin kerjasama,

di pihak lain dia cenderung untttk ber-

saing dengan scsama manusia".'? Fak-

tor-faktor tersebut mcngakibarkan mu-

dahnya tinrbul konflil< di antara mcreka.

Sebab, n.rasyarakat yang terdiri dari

berbagrri golonqan dan mempunyai pcr-

bedaan kepentingan yang tajam dalam

bidang sosial, ekonorni, poLitik dan seba-

gainya cenderung ingin saling meng-

hancudran.

Nabi \,Iuhammad tampaknya me-

nrahami benar bahlva masyarakat yang

beliau had:rpi adalah masyarakat maje-

muk yang masing-nasing golongan

bersikap bermusuhan terhadap golo-

ngan lain. Untuk itu, beliau melihat per-

lu adanya penataan dan pengendalian

sosial untuk mengatur hubungan-hu-

bungan antar golongan dalam kehidu-

pan sosial, ekonomi, politik, dan agama.

Estimasi ini didasarkan pada langkah

beliau setelah tiba di A'Iadinah.

1S1
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Langkah perrama, begitu beliau
tiba di kota itu, adalah membangun
masjid. Len.rbaga keagamaan dan sosial

ini dari segi aganra berfungsi sebagai

tempat beribadah kepada Allah, dan
dari segi sosial berfungsi sebagai tempat
nempererat hubungan dan ikatan di
antara anggota jantaah Islam.rr Laug-
kah beliau;arrg keql1.1 ialah nrcncipra-

kan persaudaraan nyata dan efekrif an-

tara orang-orang Islan.r N{akkah dan
N,Iadinah, yaitu setiap duer orang ber-
srudara ka rcna Allalr. Perseudaraan ini
dirrakudkan untuk mempererat persa-

tuan di antara sesama kaurn muslimin

dan untuk nenghilangkan permusuhan
lama di kalangan mereka.

Jika langkah pertana dan kedua

ditujukan khusus kepada konsolidasi

un)at Islam, maka langkah beliau beri-
kutnya ditujukan kepada scluruh pen-
duduk \{adinah. Untuk itu beliau nrcrD-

buat pcrjanji.rn tertuli. ar.ru piegem
yang mcnekankan pada persatuan yang
erat di kalangan kaum nruslimin dan
kaunr Yahudi, menjamin kebebasan
beragana bagi semua golongan, nene-
kankar.r kerjasama dan persanaan hak
dan kewajiban senua golougan dalam
kehidupan sosial politik dalam mewu-

iudkan pcrtaharran d:rn p.rda rr rr ie n.

dan nenetapkan wewenang bagi Nabi
untuk mcncDgahi dan ntcmutuskan se-

gala perbedaan pendapat dan perse-

lisihan-
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Datangnya ayat-ayat al-Quran
yang nenyempurnakan konstitusi N,Ia-

dinah, nalia warga negara-kota N{adi-

nah mulai hidup berdasarkan aturan-

aturan hukum dan moral. Dcngan
turunnya ayat 59 surat al Nisa',/ 4, maka

warea masyarakat nulai memiliki
orientasi dalam peril:rkunya. yairu nre-

nyesuaikan diri dengan ajaran al-Qur-
an, ne r.rgikuti tuntunan Rasulullah
s.a.r'. dan taat kepada pinrpinan (yarng

oleh al-Qyran disebut uJu a.l-arnr-r). Dari
sinilah mulai berkenbang konscp nega-

ra ideal: Negara bukan semata-mata

instrumen individu dalam mcmenuhi
kepentingan mcreka, te tapi sebuah
pribadi yang bcrisikan cita-cita luhur
Negara sepcrti ini hanya bisa tcgakjika
didukung oleh suatu umat yang meru-

pakan komunitas yang berakhlak.

Ncgara, dalam sejar-ah Islanr,
sebagainana tercermin dalam al-Qrrr-
an dan Sunnah Rasul, adalah sebuah

negara-ideal, sekaligus negara-nusya-

warah yang berusaha nrencerminkan
dan me nyclengg:u-akan berbagai kepen-

tingan masyarakat yang be rbe da,
Scbagai negara-ideal, m:rka negara
yang dicontohkan oleh ncg:rra-kota
\tladinah, adalah lenrbaga yang nreru-
pakan penulnbuhan cita-cita yang
luhur, yaitu aman:rh, keadilan, keba-
jikarr, dalr arrr bi a/-rnaluf wa nahy ';:ut aJ-

munkar. Nanun dalam kenyataa nJ

negara tidak dapat nrenghindarkau diri



dan konflik dan perbedaan pendapat.

Karena itu negara perlu nenerapkan

cara terbaik untuk n.rengatasi konflik

dan perbedaan pendapat, yaitu doktrir.r

ketaatan kepada ulu a1-arrr-idan doktrin

musyawarah bi al-lla 1zf

B. BEBERAPA UNSUR YANG TERDAPAT DALAM

MASYARAKAT MADINAH

1. Khalilah

Penafsiran lentang konsep khaliGLJr

ini tcrnyata beragan.r. Karena kaLa kha-L'-

fth dzrlanr Al-Quran dan berbagai kata

jadiannl a. mrrrimhulkan berbeqai arti

dan mernbuka penalsiran yang bera-

gam. Para sarjana banv:rk mengacu pa-

da konsep Htalifalt ini dalam mengenr-

bangkan teori dan sislem politik Islam.

TFrapi. ist-rlah kha/if,rlr tidak bcrdiri sen-

diri. Karena itu, dalam rangka mc-

ngcmbangkan teori dan sistem politik

Islam, istilah ini perlu dikaitkan dengan

konsep-konsep Iain.

2. Adit

Pengertian adil, dalam budaya In-

doncsia, berasal dari ajaran Islam. Katl
ini adalah serapan dari kata Arab hd.l.

Dalurm bahasa Inggris, kata ini diterle-

mahkan sebagai justrce. Dalam Islam,

keadilan pada akhirnya dipahan.ri seba-

gai "keadilan Ilahi". Ada tiga nilai fun-

damental yang dinyatakan dalanr al-

Qyran, yaitu tawlidacau peneesaan Al-

Iah, lslam, atau penyerahan dan ketun-

SDKJATXA// Warisan Keiayaan lvladinah bagiPengembangan Kajian llmu Sosiai& Polilik

dukan kepada Allah, dan keadilan, yaitu

keyakinan bahwa segala perbuatan kita

di dunia ini kelak akan dinilai Allah,

Hakim Yrng Nlahe Adil. Krrrenr itu.

kira harus bersikap dan berrindak adil.

Dengan demikian, keadilan dalarr

konteks al-Quran, tidak lepas dari
noralitas. Realisasi keadilan, pertama-

tama berpedoman pada rvahyu Ilahi.

Keadilan itu sendiri bisa dipahami seba-

gai realisasi yang seda terhadap hukum-

hukum Ilahi. Allah, sebagai Yang \rlaha

Adil, men.rerintahkan n.ranusia be rsikap

adil, baik terhadap diri sendiri maupun

or-ang lain. Keadilan adalah sendi per-

gaulan sosial vang paling lundamental.

Dengan nilai keadilan itulah sesung-

guhnya masyarakat tercipta. Jika kea-

dilan dilanggar, nraka sendi-sendi ma-

syarakaL akan goyah. Seorang vang me-

langgar keadilan, barangkali akan men-

dapat suatu keuntungan bagi dirinya

sendiri. Tctapi dalam janqka panjrnq.

ketidakadilan akan merugikan semua

orang, termasuk yang melanggar kea-

dilan.

3. Syura

Syur4 sebenarnya adalah suatu Ib-

rum- di rnana 'etiap oranq nrentpunyai

kemungkinan untuk terlibat dalam urun

rembug, tukar pikiran, membentuk pen-

dapat dan memecahkan suatu persoalan

bersana. Dalam situasi konliret, musya-

r,varah bisa berbentuk "musyawarah
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anggota" dalam perkumpulan atau
koperasi. Hasil musyarva.rah iru adalalr

progran.r yang kcrnudian berstatus se-

bagai an.ranah. Dalan.r me mpergunakan
qiyas (analogi), maka lenrbaga s),um da-
par diwujudkan drlenr ber bagri 'itursi.
$.rrrz dalam perspektif penafsiran bzrru,

drpet dis.brt seblsai metode parriri-
patoris. Kalau pada masa lalu, s,vurz

ditalsirkan sebagai lembaga den.rokrasi

parlcmentet naka dalam teori sosial

sekarang ini, .wrrra dapat dikembangkan

sebagai lemhaqe dnnrokrasi partisi-
p:rtons.

4. Jihad

Tidak scdikit buku, apalaei artikel,

,vang sccar-a khusrrs mcmbahas tentang
istilahyiiad dalanr berbagai kontcksnya.

Sebagai contoh adalah buku kecil kara-
ngan Hasan al-Banna, pemimpin terkc-

muka gcrirkan iHtrvan al-ntuslinin, di
i\{esir, vang berjudul Rr.say';rbJrfiad Buku

ini cenderung mcn gartikanjrhad sebagai

perjuangan bersenjata dan kata 7ftad
memang dipakai untuk membangkitkan
\enrrrrg,Lr darr nro(ir asi unruk hcrjulng
dcngan men.rpe rtaruhkan nyarva. Se-

hir.rgga tulisan Hasan al-Banna ini rnen-
pcrku:rt kesan bahwa /had itu adalah

suatu doktrin peljuangan dengan ncr.n-
peftaruhkan n)rawa.

Buku lain yang secara khusus
nembahas kaLa ini adalah karya Abul'a

A.R. Sutan l'Iansur, seorang tokoh dari
Sunratera Barat yauc pernah lnendu-

duki jabatan sebasai Ketua Umum PP

Nluhammadiyah Lrhun 1952- I957. \Ic-
nurut ulana besar Indonesia ini, y/lad
adalah "bekerja sepenuh hati". Di sini
ia tidak nenakai istilah "berjuang",
melainkan "bekerja". Diakuinya bal.rr.va

jihtd bi'a bcrlrcntrrk per:rng. rctapi

bagirrya "pcrintah perang adalah terba-

tas". Ia bcrpcndap:rt bahrvayr1lad dalam

keadaan damiri itu lebih berat. 'rllad
diu'aktu damai itu :rrtinya membangun,
me negaklian dan ncnyusun", katanya.

Kalau kita melihat avat-ayatJJlad

yang turun di \Iaklah, maka kaLa-kata

itu rlcnranq mengndung arti umur-n,

yaitu "bcrsungguh-su ngguh dalam rnc-

lakukan sesuatu". Untuk bisa bersung-

guh-sungguh itu seseorang pcrlu mcn-
per^siapk:tn sl,arat-syaratnya aqar terca-

pai trluannya melalui kcgiatan itu.J/rad
tcnltama lebih menearah J<epada sunr-

bcl da1,r varrq terdrpat 1r;rd.r rrrarrrrsie

sendiri.

5. Ulu Al-Amrl

Istilah Lrlu a/-airrr-iolch ahli a]-Qur-
an, Nazr'var Syansu, di terj emahkan
mcnjadi firrlclronadcs, orang yang me-

ngemban tugas, atau diseralri menjalan-

kan fungsi tertentu dal:rm suatu orga-

nisasi. Sedangkan nenurut Nfuhanmad
'Ali, keta u1u al-arnr'-i berarti orang yang

nr. ntegaug keLuataan. Penqcrtian
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otoritas dan kekuasaan dikaitkan de-

ngan istilah uhr a,l-znr'-r, yaitu seseorang

atau mereka yang mengurusi scgala

urusan umun.r. \.Iuhammad 'Ali menl'e-

but bahwa al-ami'atau "urxsan" itu bisa

bermacam-macam dan dapat ditang-

k:rp dengerr pcngcrtian 'bidarrg'-- se-

pertr bidang milite4 kcduniawian (poli-

Lik), arau keagamaan.

Di satu pihak, Ali menlcbut bi-

dang-hidang kehidupln kcmasyala-

katan yang menimbulkan kckuasaan. Di
lain pihak, ia memfokuskan hubungan

:rnftrra seseorarg dengan penguasa. L/1Ll

a1-amr'-r, adalah peneeang kckuasaan,

pemcgang konando, pemegang kcpu-

lu\an :llil\ pcrkara. lrcnreg;rng otoritas.

kepada siapa kaum n.ruslin harus taat,

kecuali untuk mendurhakai Allah dan

Rasr.rl-Nya. Masalahnya tin.rbul, ketika

kaum N,Iuslim dihadapkan kepada

penguasa kafir, penguasa yang beraga-

ma lain, atau penguasa yang tidak adil.

Para ulama ahli tafsir dan ahli

hadits berbeda-beda pendapat tentang

ulii amri yang wajib ditaati. Di antara

yang disebut adalah: (1) Raja-raja dan

kepala-kepala pcmcrintahan yang taat

kepada Allah dau Rasul-Nya; (2) Para

raja dan ulan'n yang menjadi sumber

rujukan keputusan para raja; (3) Para

amir di zaman Rasulullah s.a.w. dan

sepeninggal beliau berpindah kepada

M i{ah, qac1i, komandan militer, dan
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mereka yang meminta anggota masya-

rakat untuk taat atas dasar kebenaran;

(4) Para ahli ijtihad tentang hukum

agana atau )'ang drsebut ahl al-halli wa

al-ac1dli, yattu merckur yang memiliki
otoritas untuk menetapkan hukum; dan

(5) Para raja yang bcnar dan kepala

negara yang adil, sedangkan yang zalin.r

tidak ditaati.

C. BEBEBAPA ISTII.AH DALAM STUDI- AS

SYIYASYAH

Kejayaan \.'Iadinah, dalam taha-

pan berilutrrra telah nremberikan in.pi-

r-asi bagi pengembangan kajian ilmu
polirik. Beberapa istilah [ersebut teruta-

ma berkenaan dengan hukun interna-

sional, hukum tata negara dan hukum

e konomi.

1. Ahkam Ad-Dauliyah (Hukum lnternasional)

Ad-dauliyah merupakan bentuk
sifat dari kara ad-daulah yang berarti
negara atau kenegaraan. Dalam bahasa

Indonesia A-lA-hkan ad-daulyai disebut

juga sebagai hukum antar negara atau

hukum internasional.

Hukum internasional terdefinisi
sebagai segala bentuk tata aturan atau

teori-teori mengenai sistem tata hukum

internasional dan hubungan hukun.r

antarbangsa. lberi hukum lslam kon-

temporer memperkenalkan konsepsi AJ

N*ttn ad-Dauliyah nl 'ammalt. vaitu
hukum internasional mengenai masa-
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lah-masalah n.raliro dan Al Ahkant ad-

Daulivalt tl Hr:,ss,rh. yaknilrukunr inter-

nasional mcugcnai masalah-masalah

rnikro :rtau hukum perdara interua-
sion:rl.

Dalan.r kontcks scjarah kenabian,

pada masa rasulullah dikenal adanya

satu bentuk sistem kckuasaan yang ke-

mudian berkembang menjadi satu
sistem kekuaszran kbl/a&.b atau kekhalifa-

han. Dalanr kontcks ini dunia inrernasi-

onal dibedakan menjadi tiga macam :

- Dar as-salam yakni negara yang
ditegakkan atas dasar dan untuk
nremperjuangka n berlalunya syariar

Islam dalam seluruh bidang kehi-du-

pan.

- Dar d-harb yakni negara non Islam

yang kehadirannya mengancam
kekuasaan negara-negara Islam serta

bermusuhan terhadap warga nega-

ranya yang menganut agama Islam.

- Dar as-suluh yakni negara yang
meskipun non Islam akan rerapi

menj alin persahabatan dengan
ncgara-negara islam dan eksisren-

sinya meLindungi warga negara yang
nrenganut agama islanr.

Hubungan antara dar as-s an4 dar
al-harb dan claL as-suluh agak sedikit

berbeda.rr Perbedaan konsepsi hubu-

ngan antan D:u':.'- -sitlatn dut Da: al-hzub

dipandeng scLlgai "uaru lorcn\i nrrn-
,-rrlrv;r di.harmoni- dirrrana n ra"ing-

rrasing pihak punya kecenderungan
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pe rang satu sama lain.l5

Kekuasaan politik Islam berikut-

nya n.rengalami perubahan, tidak hanya

nrengal,ui \r(rr .ist.nr kheiil:ih. t.rapi
telah rnerrqaLui kcregirnrarr p.rsepsi
tcntang khilafah. Selain itu juga men-
beri pengakuan atas otononi negara-

negara bagian keamiran dan kesultanan

dari AndaLusia hingga Asia Tenggara.

Setelah hampir seluruh wilayah
Islam di kua,iai oleh kekuasaan impe-

rialis bangsa-bangsa Eropa, ide-ide
modernisasi lang dibawa kaum impe-

rialis Barat pelan tetapi pasti mempe-

ngaruhi pemikiran dan konsepsi politil
umat Islam mengenai negara dan dunia
inte rnasional secara umum. Kondisi
demikian memaksa para negarawan di
dunia Islem n rengada kan penycsuaian-

penyesuaian cara pandang ten tang
dunia islam dan dunia internasional
dalam dominasi idc-ide BaraL iru.
Konsepsi tentang negara yang tidal lagi

terpusat dari postulat perbedaan dan

persamasn agrrn:r )dnq dilrnut. rctapi

berdih kepadr postular ideologis yanq

dipengaruhi oleh pahanr-paham dunia
nengenai dcrrokrasi serta sosialisme.

Nalnun dcmikian ada bagian yang

dianggap pcnting- terkait dengan kon-

teks kerar.rgka umurn hukurn anLargo-

loug:rn, bangsa, dal ne gara- r.rcgar-a

yang dianggap nenccrminkan pikiran
dunia Islam yakni prinsip kedaulatan.

Adanya kebebasar serta kcdaula-
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tan bagi tiap-tiap negara untuk ne-
ngatur umsan rumah tangganya sendiri

tanpa inten,ensi atau campur tangan

dari pihak r.nanapun yar.rg berada diluar
batas-batas wilayal.r kekuasaannya dan

mempertahankan diri dari ancaman

instabilitas dari dalarn maupun dari
luaq serta sccara nandiri dapat mela-

kukan kerja sama llih tehnologi dan

ilmu pengetahuan denikian halnya

denga:r aktivitas perekonomian dan

pcrdagangan aras dasar kemaslahatan

menurut ukuran-ukuran yang dapat

dibenarkan oleh s,vara'(hukunr Islam).

Dalam konteks umat, seluruh
bangsa yang meugamrr agan.ra Islan.r di
berbagai negara adalah bersaudara.

Sedangkan dalam konreks global. setiap

nanusia di seluruh dunia memiliki hal<

dan tanggung jawab yang asasi untuk

meningkatkan taraf hidup dan untuk

mengabdikan dirinya bagi bangsa, ne-

gara, dan agamanya dalan satu taman

dunia yang utuh dan padu.

2.Al Ahkam Al-lqtisadiyah Wa Al Maiiyah (Hukllm

Ekonomi)

Secara umum term rologi ,41a-hLm

al iqtisadiyah wa al ma-1r'ya.h digunakan

rrn tu k rnenunjuk kepada penqertiln
hukum atau tatanan yang mengatur

sistem ekonomi dan keuangan berkc-

naan delgan up:rya manusia mencuku-

pi kebutuhan, meningkatkan taraf
hidup, dan mewu judkan kesejahteraan,

baik secara individu maupun secara

kolektiL

Pada periode l,Iektah umat Islanr

telah mengenal aktivitas ckonon.ri dalar.r.r

bentuknya yang masih sed erhana,
seperti nengembala binatang ternak,

membuat alat rumah tangga atau pe-

rang, menjadi buruh kasar, atu budak.

Sementara golonean menengah ke atas,

berdaga rrg. Nlereka nrerrqenal akdritas

kewirausahaan. Nabi Nlulianmad
SAW me mberikan dukungan moril
cukup kuat kepada mcreka yang beru-

saha dalam sektor pertanian, neskipun

akumulasi kekayaan bebcrapa sahzrbat

muncul dalam sektor perdagangan.

Kritik-kritik tajam Nabi SA\{
daJam sekror pcrdagangarr lscperti mas-

alah riba, penumpukan kekayaan atau

nronopoli, dan lainJain) tampak berkai
tan erat dengan kuatn)a kaum Yahudi

N,Iadinah scbagai pemeran penting di
lapa ngan perd:rgangan. Semcntara ilu.

kaum petani kal:rngan N,luhajirin dan

Anshor sering kali dirugikan dengan

lluktuasi harga yang diciptakan oleh

orr ng-orrng tertentu dllltnr sistenr

"pasar".

Revolusi sosial pasca Hljrah ditan-

dai dengan adanya pengaturan yang

ketat melalui instruksi Nabi menga-

kibatkan kegiatan ekononi tidak lagi

sederhana. Kota \,Iekah ketika itu
merupakan pusat perdagang:rn, sebagai

pengh ubung jalur perekonomian
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Samudera Hindia dengan Laut
Tengah. r6 Munculnya mazhab-mazhab

baru membuat lebih terorganisirnya lagi
aktir.'itas ekonomi, hingga abad ke-19,

karya-karya mengenai masalah
ekonomi masih menggunakan istilah-
istilah klasik.rT

Pengkajian rema-lema ekonomi
berikutnya mengalami perkembangan

baru, terutama sejak meluasnya penga-

ruh pemikran Barat modern yang telah
berhasil merumuskan teori-teori ilmu
ekonomi secara sistematis. Perkemba-

ngan ini ditandai dengan munculnya
istilah-istilah seperti al-mu' amalah al-hadi-

sa-h (hukum ekonomi modern), a.l-Bunuk

al-islatniyah$afu lslarr'), dut niwa nizam

iqrisadi 'alami jadid (sekitar sistem
ekonomi dunia modern).

3. Al Ahkam Al-Madaniyah (Hukum Prival)

DisebuLjuga dengan hukum privat
atau hukum perdata (hukum sipil), yang
mengatur segala hal dalam hubungan
perorangan, menca-kup persoa-lan hu-
kum keluarga, auran mendirikan usaha

atau melakukan transaksi, aturan pe-
ngelolaan keuangan. barang dan jasa,

aturan tentang hak milik, aturan sekitar
wakat wasiat serta hibah, dan persoa-

lan-persoalan sengketa hubungan anta-
ra kepentingan perorangan.'8

Dalanr kajian literatur Islam a1

ahl,atn al nadn\ahatau aJqanwtal madani

sepertjn;a ridak hi'a dilcpaskan dari as-

198

syai'ah al Idamiyah meskipun secara

terninologi dapat dibedakan. Dika-
takan oleh al-N'Iustasyar Abdus Sattar

Adam, seorang ahli fiqh Mesi5 dalam
rulisannya asy-S1a iah aJ-IslamiS,TaJt wa aJ-

Qanun d-LtIadani a.l-,\4rsn (Syariat Islam

dan Hukum sipil Nlesir) bahwa asy-

Syanah menurut ani kebahasaan adalah

sumber air yang oleh nanusia- demiki-
an pula segala jenis binatang-dijadikan

sebagai alses bahan mineral.
Secara terminologis syari'ah ada-

Iah hukum atau tata aturan yang
berisikan kumpulan ajaran Allah SWT
untuk ditaati oleh hamba-hamba-Nya

berkenaan dengan hubungan antar
manusia dengan Tuhannya dan hubu-
ngan antar sesama manusia, yang hanya

berubah apabila ada ijtihad oleh para

ulama dengan disesuaikan terhadap
perkembangan zaman. Sedangkan,4-l-

qanun dipahami sebagai kumpulan tata

aturan yang mengatur pelbagai ragam
kcpentingan masyarakar dengan ciri
khas memiliki kepastian hukum melalui

alat kekuasaan negara. AJ-qanun yang
lindungi publik muncul dalam pemn-

dang-undangan yang dikenal dengan
hukum pidana (al Qanun Al-Jina'1,
hukum tata usaha negara (aJ Qtnun A)-
ldan), dan hukum internasional meng-

enai perang serta perdamaian (aJ Qanun
ad-Dauli -l\nn)

Hukum perdata (sipil atau privat)

sebagaimana yang diperkenalkan oleh



Barat ke negeri-negcri Islan'r pada rt.rula-

r.rya n.rasih dalan benluk asli, pada nasa

kolonial terutarra ketika berbahasa

Perancis. Karena hukun terscbut diber--

lakukan terhadap masyalakat yang

umumnya lebih menguasai bahasa

Arab, kemudian dialihbahasakan keda-

Ianr bahasa Arab. Setelah hukunr ini

dipahan.ri oleh masyarakat yang kepa-

danya diberlakukan hukum Perancis,

selanjutnva rerjadi ber bagai kontrovcrsi

terhadap bagian-bagian materi hukum

yang dirasakan bertentangan dengan

keyakinan dan kelaziman hukum

masyarakat. Lama kelamaan undang-

undang itu mengalami beberapa kali

perubahan dengan mentransler perun-

dang-undangan hukun perdata negara

lain, baik dari Italia maupun Je rnan
dengan memperhatikan semangat

hukum Islam yang telah mcnjiwai mr-

syarakat dimana hukum itu hendak

diberlakukan. Setelah negeri-negeri Is-

lam menjadi nrerdeka. keranqka sistem

hukum Barat masih tetap nteuarttai

struktur hukum negara masing-ntesing.

meskipun bahan bakunya tetap banyat

diambildari materi hukum yang dikenal

dalam nazhab-mazhab fikih Islan.r

klasik.

Contoh yang dapat dianggaP rea-

listis untuk melihat bentuk a.l alkarr a.l-

madanilyah produk sejarah di negzrra-

negara Islam adalah Undang-undang

Hukun.r Perdata \'f esir yangdikelualkan

SoTKJATMMI wafisan Kejayaan Madrnah ba! Pengembangan Kajian lnru Sos a & Portlk

pada l6Juli l9't8 dan diberlakukan

pada l5 Oktober 1949. Undang-unda-

ng tcrsebut digali dari empat sunber :

- Undang-undang Hukum Perdata

\'{esir yang dikeluarkan tahun I876

dan tahun 1BB3 yang berasal dari

undang-undang Perancis.

- Undang-undang lain yang pernah

diberlakukan pada beberapa negara

di dunia islan.r, seperti Nlaroko, Tu-

nisia, Libanon, dan lainlain. Un-

dang-undang itu brasal dari negara

Italia, Spanyol, Portugal, Belanda,

danJerman.

- Keputusan-keputusan pengadilan

N{esir sendin sej a}< diberlakukannva

undang-undang Perancis.

- Syariah Islamiyah

X{eskipun undang-undang hukum

perdata N{esir digali dari berbagai

sumber, namun hukum itu tetap

mencerninkan keterkaitannya de-

ngan nesh-nash sya ra 'alam hamPir

semua segi. Apabila tidak ditemukan

nash-nash syara', mal<a hal<im mene-

tapkan hukum berdasarkan 'urf
(kebiasaan), atau diterapkan kaidah-

kaidah Usu/ yang lain sebageimana

dikenal dalam teori hukum Islam.

Bila tidak juga ditemukan peme-

cahannya, barulah hakim menrper-

timbangkan prinsip-prinsip kedilan

yang dikenal secara universal dari

berbagai teori ilnru hukum Barat

atau hukum r.rad'i. Dengan denli
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kian, hukum perdata di Mesir pada

dasarnya dapat disebut dengan
"Hukum Perdata Islam".

Beberapa ajaran etika yang men-
jadi landasan bagi terwujudnya sistem

tatanan hukum antara lain "etila keadi-

lan" yang mengajarkan tentang :

Tegaknya porsi yang seimbang an-

tara beban tanggungjawab yang di-
pikul dengan imbalan prestasi yang

diterima.
' Terpenuhinya kadar yang sama

antara kualifikasi dan kuantihkasi
ukuran (sukatan atau timbangan) da-

lam setiap curahan tenaga, pikiran,
barang sertajasa yang sama.

' Memberikan pilihan-pilihan modus

'Jalan rengah" dalam setiap mengin-

tegrasikan konfl ik kepentingan.

Etika selanjutnya adalah "etika
maslahat", memberikan alternatif-
altrnatif rhsaa (kebajikan) terhadap
setiap objek hukum, sehingga barang
dan jasa sebagai obyek perdata seyog-

yanya selain memiliki fungsi ekonomis
juga hendaknya memiliki fungsi sosial.

Sedangkan sebutan istilah al-ahkam al
nadatiralt memberikan suatu kesan serta

isyarat bahwa Islan.r menginginkan
sistem hukum yang etis bagi masyarakat

beradab. OIeh karenaitulah al ahkam al

nadaniyah mesi d:namis, sehingga selalu

aktual.'k**
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tctapi lcbih kcpada penakJukal schingga segala

Iasilitas umum adalah harus dilindungi.

rG Suq al Madrnah scbagai pasar rekayasa

drtujukan untuk menyaingi pasar Qanruqa yang

dikuasai oleh Yahudi. Tnrbul lembaga keuaDgan

scpcrti amil zakat dan sbasainya pada masaDabi dan

sahabat (dlvan ftadan atau lembaga)periode Umar

bin Khatab, dar baitulmal periodc Dinasti Umayyah,
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" Al-kharaj (hukum pajal') karya Abu Yusuf al-

Qadi, acTabassur bi at-Tijarah (penslajian tcntans

perdagaDgan) karya al-Jahrz Abu Usman bin Bahar,

dan lain scbagainya.

a Ihrval hukum yang dicakup oleh al ahkam al-

madanigah sebelumnya telah dikenal dcngai istilah

fiqh al-mu'arnalah ftukum perdata islam), namun fiqh
al-mu'amalah Iebih murli bersifat pemlkiran
daripada al ahkam al-madan\.yah ).?ns tclah masuk

atau mcrupakan bagian dalarn kerangka hukum

positif.
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