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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Sumber-Sumber Hukum Islam dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam Hukum Positif 

NO Hukum Islam Hukum Positif 

1 Al-Qur‟an UUD 1945 

2 As-Sunnah Tap. MPR 

3 Al-Ijma‟ Undang-Undang/Perpu 

4 Al-Qiyas Peraturan Pemerintah 

5 Al-Istihsan Peraturan Presiden 

6 Al-Maslahah al-Mursalah Peraturan Daerah Provinsi 

7 Al-„Urf Peraturan Daerah Kab./Kota 

8 Al-Itishhab Peraturan Kecamatan 

9 Syar‟u Man Qablana Peraturan Desa/Kelurahan 

10 Mazhab Shahabi Peraturan RW 

11 Dzari‟ah Peraturan RT 

 

Terlepas dari perbedaan cara pentepan hukum dari berbagai kalangan ulama‟ 

penulis berpendapat bahwa table di atas adalah salah satu pedoman dalam mengambil 

sebuah Istinbath hukum. Sedangkan di Indonesia hirarki peraturan perundang-undangan di 

atur dalam Undang-Undang RI No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangn tepatnya pada pasl 7 ayat 1. 

Dalam kajian pustaka ini penulis hanya membahas al-Qur‟an dan as-Sunnah serta 

UUD 1945 sebagai sumber hukum yang utama dalam pembahasan skripsi ini. Karena 
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ketiga sumber hukum di atas adalah acuan bagi penulis untuk menjawab sekaligus 

memberikan pandangan persamaan dan perbedaan antara konsep nasikh-mansukh dan 

judicial review. Kita tahu bahwa al-Qur‟an dan as-Sunnah ialah sebagai norma hukum 

dalam kaidah hukum Islam sementara UUD 1945 juga sebagai dasar sekaligus norma 

dalam kaida hukum positif. 

B. Al-Qur’an  

1.  Al-Qur’an Sebagai Norma Hukum 

Al-Qur‟an itu ialah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. kepada Nabi 

Muhammad s.a.w. sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam hidup dan 

kehidupannya. Menurut harfiah, Qur‟an itu bacaan. Arti ini dapat kita lihat dalam 

surah al-Qiyamah (75), ayat 17 dan 18 sebagai berikut:   

                            
1
  

Artinya: “Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan 

membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah 

bacaanya itu.”  

Adapun definisi Qur‟an, ialah: “Kalam Allah s.w.t. yang diwahyukan kepada 

Nabi dan Rasul terakhir Muhammad s.a.w., sebagai mukjizat, membacanya adalah 

ibadah.”
2
 

Berdasarkan definisi tersebut, maka wahyu Allah (kalam Allah) yang 

diturunkan kepada Nabi-nabi dan Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad s.a.w. tidak 

dinamakan Qur‟an seperti taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s., atau Zabur 

                                                             
1
 Q.S. al-Qiyamah (75) : 17-18 

2
 Nazaruddin Razak. 1973. Dinul Islam. Bandung. PT. Alma‟arif. Hal. 110 
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yang diturunkan kepada nabi Daud a.s., atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa 

a.s., yang tidak dianggap membacanya sebagai Ibadah seperti Hadits Qudsi, tidak pula 

dinamakan Qur‟an. 
3
 

Pada prinsipnya hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi, yakni al-Quran, 

yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad saw. Melalui Sunnah dan 

hadisnya. Wahyu ini menentukan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum 

Islam yang sekaligus merombak aturan atau norma yang sudah mentradisi di tengah-

tengah masyarakat manusia. Namun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi 

berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam 

wahyu Ilahi tersebut. 

al-Qur‟an yang menjadi sumber nilai dan norma ummat Islam itu terbagi 

dalam 30 juz (bagian), 114 surah (surat: bab), lebih dari 6.000 ayat, 74.499 kata atau 

325.345 huruf (atau lebih tepat dikatakan 325.345 suku kata kalau dilihat dari segi 

bahasa Indonesia).
4
  

al-Qur‟an juga sebagai sumber nilai dan norma agama dan ajaran Islam. Ia 

menjadi pedoman hidup setiap muslim, yang harus dikaji, dipahami makna yang 

dikandungnya, karena itu ia memerlukan penjelasan dan penafsiran. Penjelasan 

terbaik, otentik dan sempurna adalah penjelasan yang diberikan oleh Nabi 

Muhammad dengan sunnahnya.
5
  

Selain sebagai norma al-Qur‟an juga sebagai sumber hukum Islam pertama 

dan utama ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji 

dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut menurut keyakinan ummat Islam, yang 

                                                             
3
 Ibid 

4
 MuhammaDaud Ali, Op. Cit., hlm. 89 

 
5
 Ibid hal. 95 
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dibenarkan oleh penelitian ilmiah terakhir (Maurice Bucaille 1979: 185), al-Qur‟an 

adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli 

seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-

Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah 

kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi ummat manusia 

dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan 

di akhirat kelak.
6
 

Dalam al-Qur‟an surat al-Imran (3) ayat 7 Allah berfirman:  

                            

                                    

                               

      
7

   

Artinya: “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) 

nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan 

yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam 

hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian 

ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk 

mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya 

melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami 

beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi 

                                                             
6
 Ibid hal. 78-79 

7
 Q.S. al-Imran (3) 7 
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Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan 

orang-orang yang berakal.” 

Dari firman Allah diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa al-Qur‟an 

diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu secara muhkam dan mutasyabih. Menurut 

Dusuki Haji Ahmad (1976:227, 244)
8
 ayat muhkam (at) adalah ayat yang memuat 

ketentuan-ketentuan pokok yang jelas artinya, dapat dipahami dengan mudah oleh 

semua orang yang mempelajarinya, sedangklan ayat mutasyabih (at) adalah ayat 

perumpamaan, yang mengandung kiasan. Ia hanya dapat dipahami oleh orang yang 

mempunyai penegetahuan yang luas dan mendalam tentang al-Qur‟an. nas atau teks 

al-Qur‟an mengenai hukum tercantum dalam ayat-ayat muhkam, tidak pada ayat-ayat 

mutasyabih atau mutasyabihat. 

Di samping berisi hukum Tuhan, al-Qur‟an juga mengandung ajaran tentang 

dunia dan akhirat, dalam ekspresi dan formasi apa adanya. Ada ahli barat yang 

mengajukan kritik terhadap al-Qur‟an, terutama karena formulasinya tentang surga 

dan neraka, sebagai sesuatu yang sangat inderawi. Ini mungkin disebabkan karena 

penekanan berlebihan terhadap aspek mental manusia, sehingga terjadi pengabaian 

terhadap simbolisme.
9
 

Menurut Abdul Wahab Khalaf hukum-hukum yang terkandung dalam al-

Qur‟an terdiri atas:
10

 

1 Hukum-hukum I‟tiqad, yaitu hukum yang mengandung kewajiban para 

mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat, rasul, kitab dan hari kiamat. 

                                                             
8
 Dalam Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. Rajawali 

Pers. Hal. 88 
9
 Ibid hal. 82 

10
 Abdul Wahab Khalaf, „Ilm Ushul al-Fiqh,Kuwait: Dar al-Qalam, 1983, hlm. 33 Dalam Ali Imron. 2015. 

Legal Responsibilty: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 35-36 
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2 Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam mencapai keutamaan 

pribadi mukallaf. 

3 Hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan hubungan antara manusia 

dengan penciptanya dan dengan sesame manusia. Hukum-hukum praktis ini 

dibagi menjadi: 

a. Hukum-hkum berkaitan dengan ibdah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, 

nazar dan sumpah. 

b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, seperti transaksi jual 

beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, upah, dan yang sejenisnya. 

c. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah pidana. 

d. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah peradilan. 

e. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. 

f. Hukum-hukum yang berkaitan dengan antar Negara. 

2. Konsep al-Qur’an Dalam Menetapkan Hukum 

Dalam menjelaskan hukum, al-Qur‟an menggunakan beberapa cara dan „ibarat 

(ungkapan kata), yaitu dengan bentuk tuntutan, baik tuntutan untuk berbuat yang 

disebut suruhan atau perintah (amr), atau tuntutan untuk meninggalkan yang disebut 

larangan (nahi).
11

 Seperti keharusan melaksanakan perintah shalat dengan perintah 

Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 77 yaitu: 

                  
12
 

                                                             
11

 Ibid hal. 39 
12

 Q.S. an-Nisa (4) 77 
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Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka 

"Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan 

tunaikanlah zakat!"  

Sedangkan perbuatan yang dilarang dan harus ditinggalkan, seperti terdapat 

pada surat al-Isra‟ (17) ayat 32 : 

                    
13

    

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. 

al-Qur‟an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk dan 

pengajaran bagi seluruh ummat manusia, dalam mengadakan perintah dan larangan, 

al-Qur‟an selalu berpedoman kepada dua hal,
14

 yaitu:  (1) Tidak memberatkan, dan 

(2) Berangsur-angsur. 

Tidak memberatkan maksudnya adalah bhawa Allah tidak akan membebani 

hambahnya kecuali dengan kesanggupannya. Hal ini Allah jelaskan dalam surat al-

Baqarah (2) ayat 286 yaitu: 

        
15

... 

Artinya :“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya… 

 Dalam surat yang sama (al-Baqarah (2) ayat 185) Allah juga menjelaskan: 

                                                             
13

 Q.S. al-Isra‟ (17) 32  
14

 H. Moh Rifa‟I, Fiqih Islam Lengkap, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978. Hlm. 19 
15

 Q.S. al-Baqarah (2) : 286 
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…                 …
16

   

Artinya :“…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu…”  

 Dengan dasar-dasar itulah, kita boleh : 

a. Mengqashar shalat (dari empat menjadi dua reka‟at) dan menjama‟ 

(mengumpulkan dua shalat), yang masing-masing apabila dalam berpergian 

sesuai dengan syarat-syaratnya. 

b. Boleh tidak berpuasa apabilah dalam berpergian dan juga dala keadaan sakit. 

c. Boleh betayamum sebagai ganti wudlu‟ 

d. Boleh maka makanan yang diharamkan, jika keadaan memaksa.  

Sedangkan pengertian dari berangsur-angsur maksudnya ialah ketetapan Allah 

dalam membuat hukum secara berangsur-berangsur, sebagaimana Allah melarang 

minum-minuman keras dan perjudian. Sebagaimana firman Allah dalam sutat al-

Baqarah (2) ayat 219 yaitu:  

                         

      …
17

 

Artinya : mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya…  

                                                             
16

 Q.S. al-Baqarah (2) 185 
17

 Q.S. al-Baqarah (2) : 219 
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 lalu datanglah fase yang kedua dari fase mengharamkan khamar itu, yaitu 

dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum shalat dan bahwa bekas-bekasnya 

harus lenyap sebelum shalat, yaitu dengan firman Allah  surat an-Nisa‟ (4) ayat 43 

yaitu : 

               … 

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam 

Keadaan mabuk,… 

 Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan judi, 

setelah banyak orang-orang yang meninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat 

yang pertama dan yang kedua, yaitu surat al-Maidah (5) ayat 90 : 

                               

               
18

   

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan. 

Dari segi penejelasannya terhadap hukum, ada beberapa cara yang digunakan 

al-Qur‟an, yaitu:
19

 

1. Secara Juz‟i (terperinci). Maksudnya al-Qur‟an menjelaskan secara terperinci. 

Allah dalam al-Qur‟an memberikan penjelasan secara lengkap, sehingga dapat 

                                                             
18

 Q.S. al-Maidah (5) : 90 
19

 Teungku Muhammad hasbi ash Shiddieqy, Sejarah Dan Pengantar Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir, Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 156-157 Dalam Ali Imran Op., Cit., hal. 37 
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dilaksanakn menurut apa adanya, meskipun tidak dijelaskan Nabi dengan 

sunahnya. Umpamanya ayat-ayat tentang kewarisan yang terdapat dalam surat 

an-Nisa‟ (4) ayat 12, yaitu  

…                          

     …
20

 

Artinya : Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka 

para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan … 

Penjelasan yang terperinci dalam ayat ini sudah terang maksudnya dan tidak 

memberikan peluang adanya kemungkinan pemahaman lain. Dari segi kejelasan 

artinya, ayat tersebut termasuk ayat muhkamat. 

2. Secara kulli (global). Maksudnya, penjelasan al-Qur‟an terhadap hukum 

berlaku secara garis besar, sehingga masih memerlukan penjelasan dalam 

pelaksanaanya. Yang paling berwenang memberikan penjelasan terhadap 

maksud ayat yang berbentuk garis besar itu adalah Nabi Muhammad saw. 

Dengan sunahnya. 

3. Secara „isyarah. al-Qur‟an memberikan penjelasan terhadap apa yang secara 

lahir disebutkan di dalamnya dalam bentuk penjelasan secara isyarat. Di 

samping itu, juga memebrikan pengertian secara isyarat kepada maksud lain. 

Dengan demikian, satu ayat al-Qur‟an dapat memberikan beberapa maksud. 

Umpamanya firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 yaitu: 

                                                             
20

 Q.S. an-Nisa‟ (4) : 12 
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...                 …
21

 

Artinya:Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada apara ibu 

dengan cara yang ma‟ruf … 

Ayat ini mengandung arti adanya kewajiban suami untuk member belanja dan pakaian 

bagi istrinya, tetapi di balik pengertian itu, mujtahid menangkap isyarat adanya 

kemungkinan maksud lain yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu bahwa hisab 

seorang anak dihubungkan dengan ayahnya. 

Ayat al-Qur‟an dalam bentuk yang muhkam dengan penjelasan yang lengkap, 

penunjukannya terhadap hukum adalah pasti (qat‟I dalalah). Dalam ayat itu tidak 

mungkin ada maksud lain dan tidak mungkin pula ditanggapi dengan tanggapan yang 

berbeda. Hukum yang ditunjuk secara pasti ini berlaku secara universal dan tidak 

akan mengalami perubahan walaupun waktu dan tempatnya berubah. 

Penunjukan yang pasti ini pada umumnya berlaku dalam bidang akidah (seperti 

keesaan Allah), dan mengenai ibadah-ibadah pokok (seperti keharusan melakukan 

shalat), serta dalam masalah norma yang tidak akan mengalami perubahan (seperti 

keharusan berbuat baik pada ibu dan bapak). 

Ayat al-Qur‟an yang disampaikan secara mutasyabih, dalam bentuk penjelasan yang 

bersifat garis besar dan ayat-ayat yang mengandung isyarat, penunjukannya terhadap 

hukum bersifat dzanniy (tidak meyakinkan, relatif); karenanya dapat dipahami debgan 

beberapa kemungkinan pemahaman. Perbedaan pemahaman itu akan menghasilkan 

versi hukum yang berbeda-beda. 

Ayat al-Qur‟an yang penjelasannya bersifat dzanniy ini umumnya berlaku dalam 

bidang mu‟amalah dalam arti luas yang mengatur hubungan manusia dengan 

sesamanya dalam kehidupan masyarakat. Karena kehidupan masyarakat itu senantiasa 

                                                             
21

 Q.S. al-Baqarah (2) : 233 
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berkembang, maka penerapan hukumnyapun akan mengalami perubahan. Dalam 

bidang inilah berlaku ungkapan bahwa perubahan hukum itu berdasarkan perubahan 

waktu dan tempat. Juga berlaku reformulasi hukum jika keadaan menghendaki.   

C. As-Sunnah 

1. As-Sunnah Sebagai Norma Hukum 

Apabila al-Qur‟an sepenuhnya wahyu Allah s.w.t., maka sunnah itu adalah 

dari Nabi Muhammad s.a.w. al-Qur‟an dan as-Sunnah adalah sumber asasi Islam.
22

 

Di dalam kepustakaan Islam, sering kita jumpai perkataan sunnah dalam 

makna yang berbeda-beda, tergantung pada penggunaan kata itu dalam hubungan 

kalimat.
23

 (1) perkataan sunnah dalam istilah sunnatullah yang berarti hukum atau 

ketentuan-ketentuan Allah mengenai alam semesta, yang di dalam dunia ilmu 

pengetahuan disebut “hukum alam” atau natural law.  (2) perkataan sunnah dalam 

istilah sunnatur rasul yakni perkataan, perbuatan dan sikap diam Nabi Muhammad 

saw sebagai Rasulullah yang menjaddi sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur‟an. 

(3) perkataan sunnah atau sunat dalam hubungannya dengan al-ahkam al-khamsah 

yang merupakan salah satu kaidah dari lima kaidah hukum Islam yang bermakna 

anjuran, jika dikerjakan mendapt pahala (kebaikan), kalau tidak dilakukan tidak 

berdosa atau tidak apa-apa. (4) perkataan sunnah dalam ungkapan ahlus sunnah wal 

jam‟ah yaitu golongan ummat Islam yang berpegang kepada sunnah Nabi 

Muhammad saw. (5) sunnah dalam berarti beramal ibadah sesuai dengan contoh yang 

diberikan Nabi, sebagai lawan dari bid‟ah yakni pembaruan atau cara baru dalam 

beribadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabtnya.  

Sunah biasanya juga disebut hadits. Menurut harfiah kata sunnah berarti adat 

istiadat, termasuk adat istiadat masyarakat Arab pra Islam, baik tentang persoalan 

                                                             
22

 Nazaruddin Razak, Op. Cit., hal. 129 
23

 Mohammad Daud Ali, Op.Cit., hlm. 102  
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agama, social maupun hukum. Karena itu adat istiadat zaman jahiliah disebut sunnah 

jahiliah. Menurut definisi: sesuatu yang merupakan perkataan-perkataan, perbuatan-

perbuatan dan taqrir (penetapan) Rasulullah s.a.w. disebut sunnah.
24

 

Para ulama sepakat mengatakan bahwa sunnah Rasulullah saw dalam tiga 

bentuk diatas (fi‟liyyah, qauliyyah, taqririyyah) merupakan sumber asli dari hukum 

syara‟ dan menempati urutan kedua setelah al-Qur‟an.
25

 

Kedudukannya sebagai sumber hukum sesudah al-Qur‟an adalah disebabkan 

karena kedudukannya sebagai juru tafsir, dan pedoman pelaksanaan yang otentik 

terhadapa al-Qur‟an. Ia menafsirkan dan menjelaskan ketentuan yang masih dalam 

garis besar atau membatasi keumuman, atau menyusuli apa yang disebut oleh al-

Qur‟an. sebab itu dari satu segi sunnah merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri 

sebab kadang-kadang membawa hukum yang tidak disebut oleh al-Qur‟an, tetapi segi 

lain, sunnah tidak berdiri sendiri, sebab keterikatannya terhadap al-Qur‟an.
26

 

Ada beberapa alasan yang dikemukaan oleh ulama ushul fiqih,
27

 yaitu firman 

Allah di dalam surat al-Imran (3) ayat 31 yaitu :  

                       …
28

 

Artinya :Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya 

Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu…"  

Surat al-Ahzab (33) ayat 21 yaitu: 

                                                             
24

 Ibid 
25

 Ali Hasballah, Ushul al-Tasyri‟ al-Islami, Mesir: Dar al-Ma‟arif, 1976, hlm. 36-37 Dalam Ali  Imran Op. Cit., 

hlm. 43 

 
26

 Nazaruddin Razak, Op. Cit., hal. 130 
27

 Ibid 
28

 Q.S. al-Imran (3) : 31 
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29

   

Artinya :  Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.  

Surat al-Hasr (59) ayat 7 yaitu :   

 …                    …
30

 

Artinya : apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah…  

Surat an-Nisa‟ (4) ayat 59 yaitu : 

                            

         …
31

 

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya),… 

Rasulullah sendiri juga bersabda: “Sesungguhnya padaku telah diturunkan al-

Qur‟an dan yang semisalnya” (HR. Bukhari & Muslim). “yang dimaksud dengan 

                                                             
29

 Q.S. al-Ahzab (33) : 21 
30

 Q.S. al-Hasr (59) : 7 
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semisalnya” dalam hadits tersebut, menurut jumhur ulama adalah sunnah Rasulullah 

saw.  

2.   Fungsi Sunnah Terhadap al-Qur’an 

Ditinjau dari segi kehujjahan dan rujukan di dalam al-Qur‟an dalam 

pembentukan hokum Islam, maka hubungan as-Sunnah dengan al-Qur‟an adalah 

sebagai urutan yang mengiringi, atau as-Sunnah sebagai urutan kedua setelah al-

Qur‟an, yang menjadi rujukan para mujtahid dalam menetukan hukum, jika tidak 

mendapatkannya dalam al-Qur‟an. Dalam hal ini al-Qur‟an, merupakan sumber pokok 

dan yang utama dalam pembentukan hokum Islam. Oleh karena itu, apabilah terdapat 

dalil di dalam al-Qur‟an dalam menetapkan hukum, maka dalil itu harus diikuti. 

Namun, apabila tidak ditemui dalil di dalam al-Qur‟an, maka kembali ke as-Sunnah 

sebagai pedoman dalam menetapkan hukum.   

Ditinjau dari segi hokum yang ada, maka fungsi as-Sunnah terhadap al-Qur‟an 

adalah:
32

  

a.  As-Sunnah berfungsi sebagai penguat hokum yang sudah ada didalam al-

Qur‟an. Dengan demikian, hokum tersebut mempunyai dua sumber dan 

terdapat dua dalil, yaitu dalil-dalil yang disebut di dalam-alQur‟an dan 

dalil penguat yang datang dari Rasulullah SAW. 

Berdasarkan hokum-hukum tersebut, terdapat perintah melakukan shalat, 

membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, ibdah haji ke Baitullah. 

Di samping itu, ada pula larangan menyekutukan Allah, persaksian palsu, 

menyakiti kedua orang tua, membunuh seseorang, secara tidak hak dan 

perintah serta larangan lainnya yang ditujukan dalam al-Qur‟an dan 
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dikuatkan oleh as-Sunnah sehinggah di atas keduanya itulah berdiri dalil-

dalil. 

b.  As-Sunnah itu berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang 

disebut secara mujmal di dalam al-Qur‟an atau memberikan taqyid 

terhadap hal-hal yang terdapat di dalam al-Qur‟an secara mutlak atau 

memberikan takhsis (pengecualian) terhadap ayat-ayat al-Qur‟an yang 

Am. Oleh karena itu, tafsir, takyid, dan takhsis yang datang dari as-

Sunnah itu memberi penjelasan makna yang dimaksud ayat-ayat yang ada 

di dalam al-Qur‟an. 

Dalam hal ini, Allah SWT. Telah member kewenangan kepada Rasulullah 

SAW. Untuk memberikan penjelasan terhadap nash-nash al-Qur‟an dalam 

firman-Nya surat an-Nahl (16) ayat: 44 yaitu: 

…                   …
33

 

Artinya:“Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan 

pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka…” 

Dalam sunnah-sunnah nabi dijelaskan tentang cara mengerjakan shalat, 

membayar zakat, dan melakukan ibdah haji ke Baitullah penjelasan itu 

ada lantaran al-Qur‟an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan 

melakukan ibdah haji ke Baitullah tidak member penjelasan mengenai 

bilangan rekaat shalat, nisab untuk zakat, dan manasik haji. Sunnah al-

Qauliyah dan al-Amaliyah inilah yang member penjelasan terhadap 

keumuman nash. Begitu pulah Allah telah menghalalkan jual-beli dan 
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mengharamkan riba, sedangkan as-Sunnah memberikan penjelasan 

tentang jual beli yang sah dan yang tidak sah, disamping macam-macam 

riba yang diharamkan. Allah SWT. Telah menjelaskan haramnya bangkai, 

sedangkan as-Sunnah memberikan penjelasan selain bangkai binatang 

laut/air. Dan masih banyak lagi penjelasan as-Sunnah yang berkenaan 

dengan mujmalnya nash al-Qur‟an mutlak-nya, dan am-nya. Dengan 

demikian as-Sunnah dinilai sebagai penyempurna al-Qur‟an.  

c.  As-Sunnah berfungsi menetapkan dan membentuk hokum yang tidak 

terdapat dalam al-Qur‟an atau berfungsi untuk menetapkan hokum yang 

tidak disebutkan di dalam nash al-Qur‟an. Di anatara contoh hukum ini 

ialah menyatukan wanita dengan bibi yang dijadikan istri secara bersama-

sama. Juga haramnya memakan binatang buas yang mempunyai taring 

dan burung yang mempunyai kuku tajam. Juga haramnya mengenakan 

kain sutra dan cincin emas bagi kaum laki-laki. Selain itu, hokum yang 

dating dari hadits, seperti sesuatu yang haram lantaran nasabadalah haram 

juga bagi yang satu susuan dan lain-lain yang di syari‟atkan oleh Islam. 

Adapun sumber hokum itu adalah ilham yang diberkahi oleh Allah 

kepada Rasul-Nya atau merupakan hasil ijtihad Rasulullah SAW.    

Oleh karena pentingnya kedudukan sunnah sebagai sumber nilai dan 

norma hukum Islam, terjadilah gerakan untuk mencatat dan 

mengumpulkan sunnah Nabi yang disampaikan secara lisan turun-

menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Muncullah kemudian 

satu disiplin ilmu tersendiri mengenai ini yang kita kenal dengan istilah 

Ulum al-Hadits. 
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Sunnah atau hadits, yang sekarang terdapat dalam kitab-kitab hadits 

terdiri dari dua bagian yaitu (1) bagian isnad dan (2) bagian matan 

(matn). Isnad atau sanad adalah sandaran untuk menentukan kualitas 

hadits, merupakan rangkaian orang-orang yang menyampaikan 

(meriwayatkan) sunnah secara lisan turun-temurun dari generasi ke 

generasi (samapi sunnah itu dibukukan). Sedangkan matan atau matn 

adalah materi atau isi sunnah. 

Sebagaimana halnya dengan ayat al-Qur‟an, sunnah nabi yang terdapat 

dalam kitab-kitab hadits, mungkin qath‟i mungkin juga zhanni. Disebut 

qath‟i kalau sunnah itu, baik sanad maupun matannya sudah jelas dan 

terinci sehingga tidak memungkinkan perbedaan dan memahaminya. 

Dinamakan zhani kalau masih umum, belum jelas dan terinci. Oleh 

karena itu, ia memerlukan penjelasan. Penjelasan tentang sunnah nabi, 

dinamakan syarah (penjelasan).
34

  

D. Sejarah Lahirnya Teori Nasikh-Mansukh 

Persoalan nasikh dalam al-Qur‟an bermula dari suatu pemahaman yang merujuk 

kepada firman Allah swt. Dalam surat an-Nisa (4) ayat 82 yaitu : 

                        

    

Artinya :“Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al 

Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan 

yang banyak di dalamnya.” 
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Ayat al-Qur‟an tersebut diatas merupakan prinsip yang diyakini kebenarannya 

oleh setiap muslim. Namun, demikian, para ulama‟ berbeda pendapat tentang 

bagaimana menghadapi ayat-ayat yang sepintas  menunjukkan adanya kontradiksi. 

Dari sinilah kemudian timbul pembahasan tentang nasikh-mansukh.
35

 

Dari ayat diatas hal ini menjelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur‟an tidak 

mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan antara ayat satu dengan ayat yang 

lainnya sementera di tempat lainnya al-Qur‟an mengatakan. Sebagaimana firman 

Allah swt. Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 106 yaitu: 

                                   

   
36

   

Artinya:“ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa 

kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang 

sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” 

 Ayat ini menjelaskan bahwa ayat-ayat yang Allah hapuskan hukumnya itu 

diganti dengan hokum yang lebih baik, misalnya ayat tentang menduduh wanita baik-

baik berzina, asalnya tidak dibedakan apakah yang dituduh itu istri sendiri atau orang 

lain, tapi kemudian diturunkan ayat sesudahnya yang membedakan antara menuduh 

istri dengan menuduh orang lain (baca juga ayat 4-9 surah an-Nur).
37
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 Nasakh diketahui dengan riwayat yang dari Rasulullah atau dari sahabat yang 

berkata: “Ayat ini menasakh ayat itu”. Kadang-kadang dengan naskh ini pertentangan 

antara dua ayat dapat diselesaikan, tentu saja dengan mengetahui sejarah sehingga 

dapat diketahui mana yang lebih awal dan akhir turunnya. Dalam mengetahui naskh 

tidak boleh bersandar kepada para mufassirin atau ijtihad para mujahidin tanpa 

didasarkan pada nash yang shahih.
38

 

 Sejarah mencatat bahwa Zaid ketika itu menumukan kesulitan karena ketika 

beliau dan sekian banyak Shahabat menghapal ayat (QS.9:128). Tetapi naskah yang 

ditulis dihadapn Nabi saw. Tidak ditemukan. Syukurlah pada akhirnya naskah-naskah 

tersebut ditemukan juga ditangan seorang Sahabat yang bernama Abi Huzaimah al-

Anshari. Demikianlah terlihat betapa Zaid menggabungkan antara hafalan sekina 

banyak sahabat dan sekian naskah yang ditulis di hadapan Nabi saw., dalam rangka 

memelihara keotentikan al-Qur‟an.
39

 

Dalam situasi dan kondisi yang mendesak yang menyebabkan lahirnya Ilmu 

Nasikh-Mansukh adalah juga yang menyebabkan munculnya ilmu asbab an-Nuzul, 

karena ahli-ahli hadits tidak sepakat bahwa rasulullah saw memberikan isyarat tentang 

kedua ilmu tersebut, atau memerintahkan untuk menyusun keduanya baik secara 

eksplisit maupun implisit. Hal ini adalah suatu yang menguatkan pendapat kita.
40

 

yang telah diriwayatkan oleh Ibn Mas‟ud dalam sebuah hadits masyhur yang 

dijadikan sandaran oleh orang-orang yang berpendapat adanya naskh kami pandang 

lebih dekat ke khurafat. 
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Akan tetapi, menetapkan nasikh dari yang mansukh dalam ayat-ayat al-Quran 

pada dasarnya di dasarkan pada pengetahuan yang cermat tentang sejarah azbabun 

nuzul dan kronologi turunnya ayat, dan ini bukan masalah mudah, sebagaimana yang 

dikatakan Ikrimah ketika ditanya oleh Muhammad bin Sirrin, tentang mengapa para 

sahabat tidak menyusun al-Quran berdsarkan kronologi turunya, Ia menjawab: 

“Andaikata manusia dan jin berkumpul untuk bersama-sama menyusunya dengan 

cara itu, mereka tidak akan mampu.
41

 

al-Qur'an merupakan kesatuan utuh. Tak ada pertentangan satu dengan 

lainnya. Masing-masing saling menjelaskan, al-Qur'an ialah yufassiru ba'dhuhu 

ba'dha. Dari segi kejelasan, ada empat tingkat pengertian. Pertama, cukup jelas bagi 

setiap orang. Kedua, cukup jelas bagi yang bisa berbahasa Arab. Ketiga, cukup jelas 

bagi ulama/para ahli, dan keempat, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. 

Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang adanya induk pengertian hunna umm al-

kitab yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan-ketentuan induk 

itulah yang senantiasa harus menjadi landasan pengertian dan pedoman 

pengembangan berbagai pengertian, sejalan dengan sistematisasi interpretasi dalam 

ilmu hukum-hubungan antara ketentuan undang-undang yang hendak ditafsirkan 

dengan ketentuanketentuan lainnya dari undang-undang tersebut maupun undang-

undang lainnya yang sejenis, yang harus benar-benar diperhatikan supaya tidak ada 

kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya. Hal ini untuk menjamin kepastian 

hukum. Sementara, unsur-unsur bahasa, system dan teologi dari teori interpretasi 

hukum masih harus dilengkapi dengan satu unsur lain yang tidak kalah pentingnya. 

Itulah unsur sejarah yang melatar belakangi terbentuknya suatu undang-undang, yang 

biasa dikenal "interpretasi historis." 
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             Dalam beberapa hal al-Qur‟an memang seakan-seakan mengisyaratkan bahwa 

di dalamanya ada ayat-ayat yang dirubah, dihapus atau diganti. Namun, dalam 

perkembangan terakhir, para ulama‟ mutaakhirin menyebutkan bahwa semua ayat 

yang terdapat dalam ayat al-Qur‟an tidak hanya memiliki redaksi denotasi saja 

melainkan dalam waktu-waktu tertentu sebagaian ayat al-Qur‟an mempunyai redaksi 

konotasi, kapan ayat tersebut berlaku denotasi dan kapan ayat tersebut berlaku 

konotasi. Dengan mempertimbangkan setting sejarah, soiso-kultural, problem 

masyarakat tertentu, dengan demikian hukum dapat berubah-ubah. 

Andaikan al-Qur'an tidak diturunkan dari Allah, isinya pasti saling 

bertentangan. Ungkapan ini sangat penting dalam rangka memahami dan menafsirkan 

ayat-ayat serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Kitab Suci yang terdiri 

dari 6000 ayat lebih dan terbagi dalam 114 kelompok surat, mengandung berbagai 

jenis pembicaraan dan persoalan. Di dalamnya terkandung antara lain nasihat, sejarah, 

dasar-dasar ilmu pengetahuan, keimanan, ajaran budi luhur, perintah dan larangan. 

Masalah-masalah yang disebutkan terakhir ini, tampak jelas dengan adanya ciri-ciri 

hukum didalamnya. Semua jenis masalah ini terkait satu dengan lainnya dan saling 

menjelaskan. 

E. Nasikh-Mansukh Dalam Pandangan Ulama Tafsir Dan Ulama Ushul 

1 Nasikh-Mansukh Dalam Pandangan Ulama Tafsir 

Dikalangan ulama tasir pembahasan masalah nasikh-mansukh bukanlah hal 

baru, karena persoalan nasikh-mansukh amatlah penting untuk dipahami dalam 

mengkaji ilmu al-Qur‟an. Dikalangan para mufasir nasikh-mansukh adalah tema yang 

sangat urgen sampai-sampai tidak ada satupun kitab tafsir yang tidak membahs 

masalah ini. 
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Dalam khazanah keilmuan Islam, terjadi silang pendapat antara para 

cendikiawan menyikapi masalah ada tidaknya nasikh dan mansukh  dalam al-

Qur‟an.
42

 Perbedaan di antara mereka bermuara pada pemahaman terhadap penafsiran 

kata nasakh dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah (2) ayat 106 : 

                                  

   43  

Artinya: ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa 

kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang 

sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
44

 

 Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata nasakh pada ayat 

tersebut. Ada yang menafsirkan kata nasakh disitu dengan makna “pembatalan hukum 

suatu ayat dengan ayat yang lain”
45

 dan pendapat inilah yang mayoritas banyak di 

anut oleh para ulama, khususnya para ulama klasik. 

 Berangkat dari perbedaan penafsiran inilah, kalangan cendikiawan Islam 

terbelah menjadi dua pihak; yang satu berpendapat bahwa ada nasakh dalam arti 

pembatalan hukum ayat dalam al-Qur‟an, dan yang lain menolaknya. Masing-masing 

pihak memeiliki argumen dan saling menyangga pihak lain.
46
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 Di anatara kelompok ulama nusantara yang berpegang kepada pendapat yang 

menafsirkan nasakh dengan makna pembatalan ayat adalah Nawawi al-Bantani, 

seorang ulama nusantara di era perjuangan kemerdekaan. Nama lengkapnya adalah 

Muhammad bin Umar bin Ali al-Shafi al-Jawi al-Bantani al-Tanari (w. 1316 H), lahir 

di Banten, Jawa Barat. Sejak kecil ia suadah mulai melakukan perjalanan jauh untuk 

menuntut ilmu. Sejarah mencatat bahwa ia pernah menghabiskan masa mudahnya 

dengan menuntut ilmu di makkah al-Mukaraamah. Selain itu, ia juga perna merantau 

ke beberapa Negara seperti Mesir dan Syam.
47

 

 Dalam disiplin ilmu tafsir al-Qur‟an, Nawai al-Bantani termasuk ulama tafsir 

yang berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa ada pembatalan hukum 

ayat dalam al-Qur‟an. Hal ini bisa terlihat ketika Nawawi al-Bantani menafsirkan al-

Qur‟an suarat al-Baqarah (2) ayat 106, ia menafsirkan nasakh di dalam ayat tersebut 

dengan penafsiran kelompok yang mengatakan bahwa ada pembatalan hukum ayat 

dalam al-Qur‟an.
48

 

 Sementara itu, ahli tafsir terkemuka Indonesia yang berpendapat tidak ada ayat 

pembatalan dalam al-Qur‟an, dan bahwasanya ayat-ayat yang zahirnya terlihat 

kontradiktif sejatinya masih bisa dikompromikan, beliau adalah Quraish Shihab, 

seorang ulama pakar tafsir yang hingga kini masih hidup dan berkiprah bagi 

perkembangan tafsir al-Qur‟an di Indonesia.
49

 

2 Nasikh-Mansukh Dalam Pandangan Ulama Ushul 

Teori nasikh-mansukh termasuk dalam lingkup kajian ilmu ushul fiqh dan 

ulumul Qur‟an. Dua bidang ilmu ini sama-sama membahas persoalan nasikh-
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mansukh. Dalam bidang ushul fiqh, kajian masalah nasikh-mansukh menduduki 

posisi bahasan yang cukup penting karena dalam bidang ilmu inilah dijelaskan hokum 

apa yang masih berlaku dan hokum mana yang telah dicabut pemberlakuan hukumnya 

atau dibatalkan ketetapan hukumnya. Ulumul Qur‟an menjelaskan semua seluk beluk 

al-Qur‟an sedangkan ushul fiqh menjelaskan seluk beluk metode penarikan (Istinbath) 

hukum dari satu dalil hukum.
50

  

Dengan ilmu ulumul Qur‟an kita bisa mengetahui mana ayat makiyah yang 

lebih dulu diwahyukan dan mana ayat madaniyah yang terakhir diwahyukan. 

Pembagian ayat al-Qur‟an kedalam dua bagian terbesar ini, yakni ayat makiyah dan 

madaniyah, oleh para ulama ushul kemudian dipergunakan pula dalam kajian ushul 

fiqh untuk menopang teori nasikh-mansukh yang mutlak memerlukan pengetahuan 

mendalam tentang mana ayat makiyah dan mana ayat yang madaniyah.
51

  

Teori nasikh-mansukh dalam disiplin ilmu ushul fiqh merupakan salah satu 

metode penafsiran terhadap dalil hukum yang sepintas lalu tampak bertentangan. 

Walaupun semua ulama berpendapat tidak ada kontaradiksi (ta‟arudh) dalam al-

Qur‟an. Para ulama ushul berpendapat seperti ini bersandar pada firman Allah dalam 

surat an-Nisa (4) ayat 82 yaitu:  

                           

52   

Artinya:“Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al 

Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan 

yang banyak di dalamnya.” 
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 Oleh karena itu, jika terkesan ada pertentangan (ta‟arud) dalam al-Qur‟an 

maka dicarilah metode yang menyelsaikanya; dan dalam hal ini, teori nasikh-mansukh 

adalah salah satu teori yang dipakai oleh para ulama ushul untuk menyelsaikan 

pertentangan tersebut. Tapi semuanya berpendapat bahwa anatara satu ayat dengan 

ayat lainnya dalam al-Qur‟an tidak ada kontradiksi (ta‟arudh) dengan menyandarkan 

pendapat pada ayat di atas. Dari asas inilah lahir metode-metode penafsiran untuk 

meluruskan pengertian terhadap bagian-bagian yang sepintas lalu tampak saling 

bertentangan.
53

 

 Adanya gejala pertentangan ini kemudian diselsaikan dengan metode 

penafsiran nasikh-mansukh. Kedudukan nasikh-mansukh ini begitu pentingnya dalam 

kajian ulumul Qur‟an sampai-sampai para ulama tidak membolehkan bagi seseorang 

menafsirkan kitab Allah kecuali setelah mengetahui nasikh dan mansukh.
54

 Dalam 

penarikan hukumpun (istinbath hukum) para ulama ushul mensyaratkan seseorang 

yang ingin menarik (mengistinbath) satu hukum harus terlebih dahulu mengetahui 

nasikh-mansukh yang bila tidak, akan sesat dan menyesatkan (halakata wa 

ahlakata).
55

 

Banyak corak dan pandangan para ulama ushul fiqh yang mengartikakan kata 

nasakh, ada yang memberikan makna hakiki dan ada juga yang memberikan makna 

majazi. Qadhi Abu bakar dan pengikutnya seperti al-Ghazali dan lainnya berpendapat 
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bahwa kata nasakh itu “musytarak” (mengandung arti ganda) antara memindahkan 

dan menghilangkan.
56

 

Al-Qaffal (bermazhab Syafi‟iyyah) berpendapat bahwa nasakh dalam arti 

“menyalin” atau “memindahkan.
57

 

Imam syafi‟I berpendapat bahwa makna dari lafadz nasakha ialah 

meninggalkan satu kefardhuan yang pada mulanya merupakan satau kefardhuan di 

masanya dan meninggalkan kefardhuan tersebut merupakan satu kefardhuan pula jika 

Allah telah menasakhnya. Maka seorang yang mendapati kewajiban tersebut dibebani 

kewajiban untuk mentaatinya (jika belum dinasakh) dan juga mempunyai kewajiban 

untuk meninggalkan kefarduhan tersebut (jika memang telah dinasakh) dan barang 

siap yang tidak mendapati kewajiban dibebani kewajiban untuk bersikap taat 

mengikuti (ketentuan) kefardhuan dalil nasikh baginya.
58

  

Al-Sarakhsi dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nasakh dalam arti 

“menyalin” atau “memindahkan”, “meniadakan” atau “membatalkan” bukan dalam 

arti hakiki, tetapi hanya majazi. Dalam kalimat “menasakhan buku” tidak mungkin 

dalam arti “memindahkan”, karena sesudah dinasakhan ternyata buku itu masih tetap 

di tempat semula; yang terjadi hanyalah membuat hal yang sama ditempat lain. 

Menasakhan Hukum juga tidak berarti “meniadakn”, karena hukum semula masih 

tetap ada; yang berlaku hanyalah mensyari‟atkan hukum yang semisal dengan hukum 

itu masa mendatang. Begitu pula nasakh  dalam arti “meniadakan”, hanyalah dalam 
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arti majazi. Menasakhan batu tidaklah berarti “meniadakan” batu itu, tetapi yang 

terjadi adalah bahwa batu terdapat di tempat lain.
59

 

F. Konstitusi Dan Hukum Dasar 

Konstitusi adalah hokum dasar yang dijadikan pegangan dalam 

penyelenggaraan suatu Negara. Konstitusi dapat berupa hokum dasar tertulis yang 

lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua 

Negara memiliki konstitusional tertulis atau undang-undang dasar.
60

 

Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan 

dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah. Piagam ini 

dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad saw. Dengan wakil-wakil 

penduduk kota Madinah tidak lama setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yastrib, nama 

kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M.
61

  

Sementara di Indonesia UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai 

Konstitusi Negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan Negara Republik 

Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 

Agustus 1945.
62

 

Bagi Negara Republik Indonesia, sumber utama asas dan kaidah konstitusi 

adalah Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi lazimnya, UUD 1945 sebagai hokum 

dasar tertulis tidak mungkin memuat segala kebutuhan hokum, baik yang ada saat 
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penetapan, lebih-lebih bagi yang akan datang kemudian.
63

 Asas hokum merupakan 

tiang utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Di mana “asas” adalah 

suatu yang dianggap oleh masyarakat hokum sebagai basic truth, sebab melalui asas 

hokum pertimbangan etis dan social masyarakat masuk kedalam hokum, dan menjadi 

sumber menghidupi nilai-nilai etis, moral dan social masyarakatnya.
64

 

Sperti kita ketahui, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki 

undang-undang dasar atau konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dapat 

dikelompokan dalam dua golongan,
65

 yaitu: 

2.1 Undang-undang dasar yang terdiri dari banyak pasal, dan 

2.2 Undang-undang dasar yang terdiri dari sedikit pasal. 

Yang pertam biasanya dinamakan konstitusi panjang, sedangkan yang kedua 

disebut sebagai konstitusi pendek. Menurut teori konstitusi, konstitusi yang pendek 

jauh lebih baik dari pada konstitusi yang panjang, asal, apa yang terdapat di dalamnya 

(yang merupakan kaidah) dapat dilaksanakan. 

Walaupun undang-undang dasar 1945 termasuk kontitusi yang pendek, ia 

memenuhi berbagai persyaratan sebagai kontitusi modern. Ada dua hal yang hendak 

dikemukakan dalam kesempatan ini. Pertama, isi satu undang-undang dasar tidak 

dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, apabila kita kaji 

isi yang tercantum dalam UUD 1945, ada 4 hal yang dapat kita temukan, antara lain 

sebagai berikut : 
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1. `UUD 1945 adalah hasil dari perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 

2. UUD 1945 berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, 

baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 

3. UUD 1945 mengandung (berisi) suatu keinginan dengan perkembangan 

kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. 

4. UUD 1945, melalui perubahan dan penyesuaianya, merupakan tingkat-tingkat 

tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 

Ad.1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau – Bahwa 

UUD 1945 merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, dengan 

jelas dapat dilihat dari beberapa hal. Dari sejarah, misalnya, dapat diketahui 

bahwa bangsa Indonesia mengalami penjajahan cukup lama, baik dari Belanda, 

Inggris maupun Jepang. Sebagai bangsa yang dijajah kita merasakan pahit getir 

akibat penjajahan. Oleh karena itu, sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaan, telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi 

PembuKaan UUD 1945, kalimat sebagai berikut:  “Bahwa sesungguhnya 

kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di 

atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan 

perikeadilan.” 

Ad.2. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk 

waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang – Bahwa UUD 1945 

sesungguhnya berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, 

baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, hal ini dengan 

jelas dapat kita baca dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain sebagai berikut. 
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a. Paham (asas) kedaulatan rakyat. Hal ini tecantum dalam pasal 1 ayat (2) yang 

berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar” 

b. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. 

c. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. 

d. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. 

e. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Ad.3. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan 

ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin – Bahwa UUD 1945 mengandung 

suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa 

hendak dipimpin dapat dilihat dari yang tercantum dalam ad. 1 dan ad. 2 di atas, 

serta susunan ketatanegaraan yang diatur di dalamnya. Negara sebagai 

organisasi rakyat (bangsa) Indonesia mempunyai tujuan dan hal ini dapat kita 

lihat dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, yaitu: 

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 

b. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; 

c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan social. 

Ad.4. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa – 

Tentang yang keempat, yang berbunyi bahwa UUD 1945 adalah tingkat-tingkat 

tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, masih memerlukan waktu untuk 

melaksanakannya. 
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G. Sejarah Judicial Review Dalam Ktatanegaran Indonesia 

Di Indonesia, Mohammad Yamin merupakan tokoh pertama yang tercatat  

mengajukan pemikiran tentang judicial review dalam sebuah forum resmi. Ini terjadi 

pada 11 juli 1949, saat sidang BPUPKI ia mengusulkan keberadaan sebuah 

mahkamah yang bisa memutuskan; apakah sebuah peraturan berjalan sesuai hukum 

adat, syariah, UUD.
66

 

Usulan ini menandakan bahwa pemikiran tentang judicial review telah muncul 

pada awal pembentukan negri ini. Bahkan, usulan ini mengindikasikan bahwa ada 

sebagian kalangan yang menginginkan terciptanya sebuah system pemerintahan yang 

berimbang (balance), dan menjunjung supermasi konstitusi.
67

 Lepas dari kenyataan 

bahwa kemudian usulan ini kemudian di tolak oleh Soepomo dengan alasan sistem 

ketatanegaraan yang saat itu dianut oleh Indonesia.  

Alasan Soepomo sebenanya masuk akal. Judicial review bias dilaksanakan 

dengan sempurna apabila masing-masing lembaga ketatanegaraan mempunyai 

kedudukan yang sejajar. Selain itu, alas an lainnya adalah menyangkut kesiapan para 

hakim dalam menangani kasus hokum dalam ranah pertentangan peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi.
68

 Ada semacam keraguan dalam benak Soepomo menyangkut skil hakim 

yang nantinya memutuskan masalah ketatanegaraan ini. 
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Setelah selang beberapa tahun seteleah perdebatan itu muncul lah salah satu 

agenda reformasi di bidang hukum
69

 dengan tujuan terwujudnya supremasi sistem 

hukum di dalam bingkai konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif 

dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Langkah pembaharuan dan 

penataan kembali institusi hukum untuk memberi pijakan bagi proses terciptanya 

sistem baru yang demokrastis merupakan sesuatu yang kerap dilakukan di setiap 

negara yang tengah mengalami transisi dari negara otoriter menuju sistem yang 

demokratis. 

Di Indonesia sendiri langkah pembaharuan dan rekonstruksi sistem hokum 

dilakukan secara bersamaan dan sifatnya inkremental, baik itu menyangkut konstitusi 

maupun juga sistem hukum hirarki perundang-undangan. Termasuk dalam kaitan ini 

adalah upaya untuk mengkaji ulang seluruh doktrin dan teori hukum yang menjadi 

acuan konstruksi sistem hukum di Indonesia yang hamper sebagain besar merupakan 

adopsi dan adaptasi sistem hukum dari luar (Hukum Barat), di mana latar belakang 

sejarah, struktur sosial serta landasan filosofisnya berbeda dengan yang dianut bangsa 

Indonesia sehingga desakan untuk menkonstruksi sistem hukum terus bergulir mulai 

dari akademisi, praktisisi, hingga ke gedung parlemen. Para anggota fraksi, baik yang 

dipilih maupun yang diangkat secara bersama-sama, terus menyuarakan perubahan 

terhadap batang tubuh UUD 1945. Hasil dari perubahan terhadap batang tubuh UUD 
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1945 adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
70

 

Dua hal yang penting dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7-18 Agustus 2000 dan Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001 berkaitan dengan 

hak judicial review di Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 

Peraturan Perundang-undangan dan pengaturan tentang Kekuasaan Kehakiman dalam 

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
71

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hal 

baru dalam hal kekuasan kehakiman, antara lain pengaturan tentang kewenangan hak 

judicial review dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD dilakukan oleh 

Mahkamah Konstitusi dan diaturnya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Kekuasaan Kehakiman 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam 

Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C. 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan 

judicial review, selanjutnya diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 dan Pasal 31A UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 10 UU 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Dalam perspektif teori konstitusi dianutnya sistem judicial review, berarti 

suatu pencapaian tahap akhir konsolidasi konsep negara hukum dimana konstitusi 
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(UUD) diakui sebagai hukum tertinggi yang secara efektif, harus menjadi acuan bagi 

produk-produk hukum yang lebih rendah tingkatannya. Suatu kecenderungan yang 

bersifat mendasar dalam konstitusionalisme moderen adalah konsep konstitusi sebagai 

kenyataan normatif (normative reality) dan bukan sebagai kompromi politik sesaat 

dari kelompok-kelompok politik, yang dapat berubah pada setiap saat equilibrium di 

antara kelompok-kelompok politik itu berubah.
72

 Itu berarti konstitusi merupakan 

perangkat norma hukum yang efektif, yang mengesampingkan proses politik, 

ekonomi, dan sosial suatu negara dan memberikan keabsahan seluruh tertib hukum. 

H. Pandangan Para Ahli Hukum Tatanegara Tentang judicial Review 

Konsep judicial repiew di Indonesia banyak berkembang setelah amandemen 

UUD 1945. Terutama dengan dibentuknya MK. Mulai dari istilah yang mengandung 

berbagai perdebatan. Seperti istilah judicial review, toetsingrecht, constitutional 

review, yang sering kali tumpang-tindih satu dengan yang lainnya. Berbeda cakupan 

maknanya daripada istilah constitutional review. Judicial review dalam sistem 

common law tidak hanya bermakna “the power of the court to declare laws 

unconstitutional.” Namun demikian, istilah tersebut juga berkaitan dengan kegiatan 

examination of administration decision by the court.
73

 Konsep judicial review hadir 

dalam objek yang lebih luas jika dibandingkan dengan konsep constitusional review 

yang hanya sebatas pengujian konstitutional suatu aturan hokum terhadap konstitusi. 

Menurut ahli hukum, cakupan pengujian judicial review oleh badan peradilan 

meliputi peradilan tatanegara di MK (constitutional adjudication), peradilan tata 

usaha Negara (PTUN) di MA (administrative adjudication) maupun peradilan tata 
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usaha negara yang ada di bawah MA. Maka pengertian peradilan judicial review yang 

dimaksud dimaknai sebagai fungsi MK dan fungsi tertentu dari MA. Dalam 

pembahasan ini ruang lingkup judicial review akan mengikuti makna di atas, yaitu 

makna yang lebih luas, khususnya fungsi badan peradilan dari MK yang diatur dalam 

pasal 24 C UUD 1945 dan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
74

 

Sebagian pakar membedakan penggunaan istilah „review‟, yaitu antara judicial 

review, toetsingrecht dan dengan constitutional review. Istilah toetsingrecht yang arti 

harfiahnya adalah hak uji, digunakan untuk pengujian perundang-undangan secara 

umum. Sehingga istilah toetsingrecht dapat digunakan dalam proses uji perundang-

undangan oleh lembaga legislative (legislative review), eksekutif (executive review) 

maupun oleh lembaga yudikatif (judicial review). Istilah toetsingrecht juga dapat 

digunakan terhadap istilah constitutional review maupun judicial constitutional 

review. Dalam arti lain istilah toetsingrecht berlaku umum.
75

 

Banyak perbedaan para ahli hukum tatanegara yang mendefinisikan masalah 

judicial review ini dianataranya:
76

 

1. Sri Sumantri berpendapat: Hak menguji materil adalah suatu wewenang untuk 

menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-

undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 

derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu 

peraturan tertentu. Jadi hak menguji materil ini berkenaan dengan isi dari 
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suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi 

derajatnya. 

2. Menurut Jimly Asshiddqie judicial review terbagi menjadi dua jenis yaitu: (1) 

concrete norm review dan (2) abstract norm review.
77

 Cocrete norm review 

dapat berupa; (a) pengujian terhadap norma konkrit terhadap keputusan-

keputusan yang bersifat administrative (beschiking), sperti dalam PTUN 

(peradilan tata usaha negara); (b) pengujian terhadap norma konkrit dalam 

njenjang peradilan umum, seperti pengujian putusan peradilan tingkat pertama 

oleh peradilan banding, pengujian putusan peradilan banding oleh peradilan 

kasasi serta pengujian putusan peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung.
78

 

Jenis judicial review yang kedua adalah abstract norm review yaitu 

kewenangan pengujian produk perundang-undangan yang menjadi tugas dari 

MK-RI yang diinspirasi dari putusan Jhon Marshall dalam kasus Marbury Vs. 

Madison di Amerika. Sebagian dari kewenangan abstract norm review ini 

masih diserahkan kepada MA-RI berupa kewenangan pengujian produk 

perundang-undangan di bawah UU.
79

 

3. Jhon Marshall berpendapat: Bahwa supreme of the land maka setiap UU yang 

dibuat oleh kongres apabila bertentangan dengan konstitusi harus dibatalkan.
80

 

4. Friedman berpendapat: Judicial review akan melindungi sistem peradilan dari 

campur-tangan atau tekanan-tekanan dari luar lembaga peradilan. Jika 
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indepedensi adalah norma atau atribut penting dalam dunia peradilan maka 

penggunaan judicial review untuk pencapaian tersebut jelas diperlukan.
81

5. Hans Nawiasky
82

 berpendapat: bahwa „staatsfundamentalnorm‟ (norma

hokum dasar) sebagai norma tertinggi yang harus menjadi acuan bagi norma-

norma hokum yang berada dibawahnya. Permasalahan yang timbul adalah

apabila norma atau undang-undang dibwah norma dasar bertentangan dengan

staatsfundamentalnorm tersebut,
83

 sehinga harus dibentuk sebuah mekanisme

tersendiri agar penyimpangan yang terjadi dapat dibenarkan. Disinilah fungsi

dari  judicial review untuk mengokreksi hokum di bawah

staatsfunfamentalnorm, produk perundang-undangan di bawah undang-

undang.

6. Mahfud Md berpendapat: Bahwa judicial review dalam suatu Negara adalah

penting untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan

konstitusi. Lebih-lebih jika diingat bahwa arti konstitusi itusecara luas

mencakup semua peraturan tentang organisasi penyelenggara Negara yang

bias berupa konstitusi tertulis terbagi menjadi dua jenis, yaitu dalam dokumen

khusus (UUD) atau dalam dokumen yang tersebar (peraturan perundang-

undangan lain) atau berupa konstitusi tak tertulis.
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 Ibid hal. 84 

82
 Hans Nawiasky adalah murid Hans Kalsen yang mengemukakan teori jenjang norma (stupentheorie).  Lihat 

Footnote 164 Saldi Isra. (et.al.,). 2010. Perkembangan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi 

(Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif 
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Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar Pembentukannya. Dalam Saldi Isra. 

(et.al.,). Ibid hal. 167 
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