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Mukadimah

biSmillahirrah-
manirrahim.

S atu faktor yang mendorong penulis untuk 
me nulis buku kecil ini, ialah acara debat 
yang diselenggarakan oleh Stasiun Televisi 

“Metro TV” yang mengundang penulis dalam acara 
“Today’s Dialog” tahun 2002 silam. Hadir dalam acara 
debat itu Sdr. Dr. Sa’id Agil Siraj dan Sdr. Dr. Muslim 
Abdurrahman. Kedua orang ini dalam penilaian saya 
me nolak dimasukkannya Syariat Islam ke dalam 
UUD 1945 melalui amandemen. Padahal Siraj berasal 
dari latar belakang NU dan Muslim berasal dari latar 
belakang Muhammadiyah. Jika kita melakukan napak 
tilas sejenak ke belakang, ke tahun 1945 ketika hangat-
hangatnya perdebatan memasukkan Syariat Islam ke 
dalam Pembukaan UUD 1945, kita temukan tokoh-
tokoh yang gigih memperjuangkan Syariat di PPKI 
ada lah K.H A. Wahid Hasyim dari NU dan Ki Bagus dari 
Muhammadiyah. Tetapi kenapa lahir orang-orang dari 
kedua ormas tadi lantang menyuarakan penolakan 
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terhadap Syariat seperti disebutkan di atas? W’allahu 
a‘lam. Ini merupakan fenomena aneh yang perlu di-
kaji penyebabnya.

Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh ke-
dua orang itu, saya berkesimpulan, bahwa keduanya 
me mahami Syariat secara salah. Mungkin mereka 
membaca Syariat melalui pemberitaan media (barat) 
yang sangat apriori terhadap Syariat. Media barat sen-
gaja memunculkan Syariat sebagai hukum yang me-
nakutkan, mengerikan dan barbar. Tapi pertanyaan-
nya, apakah hukum Syariat benar seperti itu? Dan ada 
juga di antara mereka yang salah membaca sejarah. 
Dari lembaran sejarah Islam yang lamanya seribu em-
pat ratus tahun itu, tentu ada saja praktek penguasa 
yang telah menyimpang dari ajaran Syariat. Tapi fakta 
sejarah menyebutkan yang seperti itu tak banyak. 
Mungkin ada satu dua penguasa yang berlaku demiki-
an. Akan tetapi akal jernih kita mengatakan, tak mung-
kin sampel langka itu dijadikan sebagai gambaran 
umum tentang pelaksanaan Syariat di masa lalu. Kare-
na, jika kita berpikir demikian, berarti kita mempunyai 
kelainan berpikir yang tak lazim dialami oleh mayori-
tas orang berpikir. Apalagi kasus-kasus buruk itu jus-
tru ditampilkan oleh penguasa yang menganut aliran 
Aqidah yang menyimpang (baca : Mu’tazilah). Jadi kita 
pun tak merasa heran bila sikap menyimpang itu lahir 
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dari dirinya. Suatu hal yang harus kita ketahui, standar 
pelaksanaan Syariat yang bisa dijadikan acuan adalah 
masa Rasulullah dan masa Khulafa’ Ar-Rasyidin (empat 
Khalifah yang cerdik). Di luar masa itu, memang pelak-
sanaan Syariat sudah tak ideal lagi.

Kuat dugaan, bahwa adanya resistensi terhadap 
Syariat disebabkan oleh lemahnya pengetahuan ten-
tang Syariat dan keawaman umat Islam tentang hu-
kum agamanya sendiri. Buku kecil ini ditulis dengan 
hara pan untuk memberikan gambaran praktis ten-
tang Syariat Islam.

Suatu hal yang pasti, Syariat adalah hukum 
yang diturunkan Allah l untuk kesenangan dan keba-
hagiaan umat manusia secara umum, bahkan keun-
tungan bagi makhluk selain manusia. Bukan hukum 
untuk menyu sahkan dan menyengsarakan manusia. 
Ini suatu kepas tian. Kesalahan di lapangan mungkin 
mun  cul hanya disebabkan karena keterbatasan manu-
sia sebagai pelaksana. Tetapi kemungkinan itu juga 
ke cil, karena aturan Syariat adalah aturan yang jelas 
dan transparan.

Mudah-mudahan dengan membaca buku ini, 
me reka yang mempunyai gambaran suram atau nega-
tif terhadap Syariat, bisa berubah dengan seizin Allah 
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l.

Penulis berharap kepada Allah agar penulisan 
buku ini menambah catatan amal penulisnya di hari 
kemudian kelak, Amiin, ya Robbal ‘ Alamin.

Jakarta Timur, 26 Muharram 1424 H.

Penulis.
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Pasal 1 

DeFiniSi Syariat

Apakah Syariat?

Syariat secara bahasa, berarti : ‘jalan yang lurus’ 
atau ‘sumber mata air’. Jadi orang yang menjalankan 
Syariat berarti berjalan di atas jalan yang benar (lurus). 
Dan orang yang tak menjalankan Syariat berarti ber-
jalan melalui jalan yang salah alias salah jalan. Demi-
kian juga dengan pengertian ‘mata air’. Orang yang 
memegang Syariat berarti ada di sekitar sumber mata 
air. Ia tidak akan kehausan sedangkan kebutuhan pada 
air adalah kebutuhan mutlak dalam hidup. Sementara 
orang yang tidak memegang Syariat berarti jauh dan 
mata air. Ia akan terancam kehausan dan kekeringan.

Secara terminologi, artinya: “Semua yang dite-
tap kan Allah atas hamba-Nya berupa agama (dien) 
dari berbagai aturan”. Juga bisa didefinisikan: “Hu-
kum-hukum yang ditetapkan oleh Allah l. untuk 
hamba -Nya, baik melalui Al-Qur’an ataupun dengan 
Sunnah Nabi n. berupa perkataan, perbuatan dan 
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pe ngakuan.” (Al-Madkhal Lidirasat asy-Syariat al-
Islamiyah, Prof. Abdulkarim Zaydan, Dar Umar 
Ibn al-Khattab, Alexandria, cet. ke empat, hal 38-
39, tahun 1969).

Maksudnya Syariat mencakup semua aturan 
yang ada dalam Islam, termasuk Aqidah, Hukum, dan 
Akh lak. Jadi Syariat ialah Islam itu sendiri. Namun bela-
kangan kata Syariat diartikan para Ahli sebagai Sistem 
Hukum dalam Islam.
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Pasal 2

KaraKteriStiK Syariat

Y ang dimaksud dengan karakteristik, ialah 
ciri khas yang membedakan sesuatu dari 
yang lain. Jadi Karakteristik Syariat artinya, 

hal-hal yang khas dari Syariat dan tidak dimiliki oleh 
aturan lain di luar Syariat.

1. Karakteristik Pertama : Sumbernya 
 Allah l.

Oleh karena Syariat bersumber dari Pencipta 
alam semesta, maka konsekuensinya adalah sebagai 
ber  ikut:

Hukum Syariat bersih dari segala bentuk kecuran-
gan, kelemahan, dan unsur-unsur kepentingan sem-
pit. Hal ini disebabkan karena legislatornya Allah l. 
Berbeda dengan Hukum Positif buatan manusia, yang 
tak lepas dari faktor-faktor di atas, karena legislatornya 
manusia. Manusia, siapa pun dia, pasti menyimpan sifat 
kemanusiaannya seperti, memihak pada kepen tingan 
pribadi atau kelompok, menyimpan kelemahan, keter-
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batasan ilmu dan pengetahuan. Manusia, secerdas 
apa pun, pastilah menyimpan kelemahan dan keter-
batasan. Seseorang memiliki keahlian dalam bidang 
ter tentu —umpamanya hukum— tetapi ia lemah di 
bidang yang lain seperti sosial, ekonomi, psikologi, dll. 
Pada dasarnya banyak hal yang tak diketahui manusia. 
Jangankan menguasai semua persoalan di sekitarnya, 
bahkan manusia sering tak mengenal hakikat dirinya, 
jika tidak diperkenalkan oleh Penciptanya.

Hukum buatan manusia, tak pernah luput dari 
kepen tingan, yaitu kepentingan sempit dan sesaat. 
Per atu ran yang dibuat oleh pihak eksekutif (pemerin-
tah) biasanya memihak pada kepentingan pemerintah 
dan tak jarang menyusahkan rakyat. Peraturan yang 
dibuat oleh pihak legislatif biasanya memihak pada 
ke pentingannya. Hal ini, karena manusia tak bisa di le-
pas kan dari kepentingannya.

Satu-satunya hukum yang bersih dari  kecurangan 
dan ketidakadilan hanyalah hukum produk Allah l. 
Karena Allah tidak memiliki sifat-sifat itu. Satu-satunya 
hukum yang tak mempunyai kelemahan hanyalah Hu-
kum Allah, karena Allah l. Maha Suci dari sifat lemah 
dan tidak tahu.

Satu-satunya hukum yang tidak memihak pada 
kepentingan sesaat dan kepentingan sepihak, hanyalah 
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hukum Allah l karena Allah tidak berkepentingan 
pada manusia. Justru manusia yang berkepentingan 
kepada Allah. Kepentingan Allah adalah menunjukkan 
jalan keselamatan bagi manusia. Allah menurunkan 
hukum-Nya justru dalam rangka memenuhi kepenti-
ngan seluruh umat manusia, agar manusia tidak terse-
sat di dunia. Karena tersesat di dunia mengakibatkan 
penyesalan yang tak berguna dan tak ada ujungnya, 
kekal di dalam neraka.

Dapat dikemukakan sebagai contoh, umpama-
nya, Syariat meletakkan prinsip “PERSAMAAN DI MATA 
HUKUM” (al-Musawah Biaynan-Nas—Equality among 
The Law). Prinsip ini pertama sekali dikenal adalah di 
dalam Islam, belakangan diadopsi oleh hukum Barat. 
Berdasarkan prinsip di atas, Syariat tidak membeda-
bedakan orang atas dasar warna kulit, etnis atau 
bahasa. Semua orang yang melanggar aturan akan 
ber hadapan dengan hukum, apapun warna kulitnya, 
aga manya, status sosialnya. Syariat tak mengenal dis-
kriminasi atas dasar warna kulit atau keturunan bang-
sawan. Setiap orang yang melanggar aturan akan ber-
hadapan dengan hukum.

Prinsip ini didasarkan pada ketentuan Al-Qur’an, 
Allah l berfirman : “Sesungguhnya yang paling mulia 
di antara kalian adalah orang yang paling bertak wa. ” 
(Surat al-Hujurat 13),
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Dan pada Hadits Nabi n tentang ‘Perempuan 
dari Bani Makhzum’. Seorang perempuan dari keluarga 
terhormat pada zaman Nabi n mencuri sebuah ben-
da. Kemudian terungkap siapa pencurinya dan sampai 
kasus itu kepada Rasul n. Pihak keluarga perem puan 
berusaha melakukan damai untuk menghin darkan 
hukuman potong tangan atas si pencuri. Ketika masa-
lah tersebut sampai kepada Nabi n, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian 
da hulu adalah karena pilih kasih. Bila yang mencuri 
orang terhormat, mereka tidak menghukumnya. Dan 
bila yang mencuri orang lemah, mereka tegakkan hu-
ku  man. Demi Allah yang diriku ada di tangan-Nya, 
an dai kan Fatimah (putriku) mencuri, pasti akan kupo-
tong tangannya.”

Prinsip itu lahir di tengah masyarakat yang di-
skriminatif oleh faktor etnis dan kabilah. Tetapi Islam 
berhasil menghapus diskriminasi itu dengan sembo-
yan Hadits Nabi n.

“Tidak ada kelebihan orang Arab dari orang Non 
Arab, selain dalam ketakwaan.”

Dari kisah tersebut jaga tampak jelas, bahwa 
penega kan hukum dalam Syariat adalah masalah po-
kok dan mendasar dan tak bisa ditawar tawar.

Sementara di AS, hingga sekarang, warga nega-
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ra dibedakan atas dasar warna kulit. Kulit Putih adalah 
warga negara kelas satu. Hingga dalam pemukiman 
pun, kulit putih dan Hitam dipisahkan di AS. Ada kota-
kota tertentu terpisah antara orang kulit hitam dengan 
kulit putih.

Lebih parah dari itu, perkawinan seorang yang 
berkulit hitam dengan wanita berkulit putih terancam 
gagal, gara-gara warna kulit mereka berbeda. Padahal 
tak seorang pun dari mereka yang bisa memilih warna 
kulitnya. Beberapa negara bagian di AS konstitusinya 
menetapkan perkawinan antara seorang kulit putih 
dengan kulit merah, tidak sah.

Tak hanya mereka yang menderita. Bahkan us-
aha-usaha yang mengarah pada tuntutan persamaan 
hak-hak sosial dan perkawinan antara kulit putih dan 
hitam—baik melalui selebaran, brosur, walau sekadar 
menyampaikan saran— merupakan perbuatan krimi-
nal dan dapat diancam dengan hukuman denda $ 
500 dan penjara enam bulan. Inilah ketentuan hukum 
yang berlaku di Amerika, sebuah negara yang sering 
meneriakkan hak Asasi manusia, suka memprotes se-
tiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi di negara 
lain. Negara yang sering mendakwa dirinya sebagai 
negara pejuang dan pembela kebebasan (Liberty). Ini-
lah salah satu contoh “kebebasan” di Amerika Serikat.
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Coba bandingkan dengan kasus Fathimah Binti 
Jahsy di masa Rasulullah n, seorang wanita sahabat 
(Shahabiyah), janda muda yang cantik, keturunan 
bangsawan Quraisy. Ia dilamar oleh tiga orang lelaki. 
Dua di antaranya berasal dari kalangan bangsawan 
Quraisy dan yang satu adalah anak mantan budak. 
Perempuan itu menanyakan persoalannya kepada 
Rasul n untuk membantunya memilih yang terbaik 
dari tiga pelamar itu. Lalu Rasul menyuruh Fathimah 
nikah dengan Usamah yang anak mantan budak dan 
berkulit hitam itu. Artinya lamaran dari dua lelaki ketu-
runan bangsawan itu ditolak oleh Nabi n.

Konsekuensi lainnya ialah Syariat  mempunyai 
wibawa hukum dan penghargaan di mata orang ber-
iman. Wibawa Syariat tampak jelas ketika  minuman 
keras (khamar) pertama kali dilarang pada masa Rasul 
di Madinah. Hanya dengan kata “Fajtanibuh” (hin-
da rilah!), yang diturunkan melalui Ayat Al-Qur’an, 
lo rong-lorong kota Madinah menjadi banjir miras. 
Se mua penduduk yang memegang gelas berisi minu-
man keras, spontan melemparkannya. Mereka yang 
me nyimpan khamar, tak berpikir lama, dan langsung 
mem buangnya, sembari mengatakan: “Kami sudah 
ber henti wahai Tuhan kami”. Padahal bangsa Arab 
ter kenal sebagai masyarakat yang sangat suka minu-
man keras. Jadi, pemerintah tidak memerlukan kerja 
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keras untuk mengondisikan masyarakat dan menyo-
sialisasikan sebuah UU atau peraturan. Masyarakat 
beriman yang menerima peraturan baru siap untuk 
melaksanakannya tanpa protes dan perlawanan. Ke-
napa hal itu bisa terjadi? Karena mereka mengetahui 
yang menurunkan aturan ini bukan manusia, bukan 
alat pemerintah, akan tetapi Pencipta manusia, Allah 
l. Dan semua peraturan yang berasal dari Allah pasti 
dalam rangka kebaikan manusia.

Sementara di AS, larangan mengkonsumsi alko-
hol berakhir dengan kegagalan. Pemerintah AS per-
nah mengeluarkan UU Pelarangan Miras tahun 1930. 
Larangan memproduksi, menjual, membeli, mengek-
spor dan mengimpor miras. Kampanye anti Miras dan 
iklan di media massa dilakukan secara gencar dengan 
biaya $ 65 juta US. Berdasarkan statistik, dalam tempo 
3 tahun (1930-1933), telah terbunuh 200 jiwa, 500.000 
orang ditangkap, denda jutaan dolar. Akhirnya, pemer-
intah AS mencabut kembali UU tersebut akhir 1933.

Anda dapat membandingkan dua fenomena 
yang bertolak belakang itu? Di mana letak perbedaan-
nya? Yang pertama masyarakat beriman dan yang ke-
dua masyarakat yang tak beriman. Masyarakat beriman 
adalah masyarakat yang yakin bahwa yang meng-
atur hidup ini adalah Allah l. Dan aturan Allah adalah 
satu-satunya aturan yang terbaik. Lain halnya dengan 
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orang tak beriman, kalaupun ia percaya bahwa Tuhan 
itu ada, tetapi dia tak percaya pada aturan dan hukum 
Allah. Baginya, yang mengatur hidup ini adalah manu-
sia sendiri, kebebasan manusia, tanpa campur tangan 
Allah l. Begitulah pola pikir orang tak beriman.

2. Karakteristik Kedua : Sanksi Hukum 
Syariat bersifat  Duniawi dan Ukhrawi

Hukuman asli bagi suatu kejahatan bersifat 
ukhra wi yaitu siksa atas orang yang berdosa di hari 
Akhi rat. Tetapi, karena tuntutan keamanan dan keten-
te raman masyarakat, syariat menetapkan hukuman 
dunia wi, baik berbentuk hukuman pidana, ataupun 
per data. Firman Allah :

“Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan 
Rasul-Nya, dan melampaui  batasan-batasan-Nya, 
akan dimasukkan-Nya ke dalam neraka kekal di 
dalamnya, dan untuknya azab yang meng hina-
kan.” (Surat an-Nisa’: 14).

Jika hukum konvensional, sanksinya hanya seba-
tas di dunia, baik hukuman badan atau denda, akan 
tetapi, sanksi dalam pandangan Syariat tidak sebatas 
di dunia. Bahkan hukuman yang paling berat adalah 
hukuman di akhirat, berupa siksa Neraka. Hukuman di 
dunia seberat apapun, tidak ada artinya bila diband-
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ing dengar beratnya hukuman di Akhirat. Disebutkan 
bahwa seringan-ringan azab neraka Jahannam, bila 
baranya di taruh di kaki, maka otak mendidih di kepa-
la.

Konsekuensinya :

 Patuh pada Hukum

Keyakinan (keimanan) akan hukuman yang pas-
ti di Akhirat itu, membuat setiap muslim patuh dan 
tunduk pada hukum secara sukarela, tanpa paksaan. 
Karena, sekalipun ia lepas dari hukuman dunia, ia 
tidak akan lepas dan hukuman akhirat. Betapapun 
lihainya ia lari dari kejaran hukum di dunia, namun 
ia pasti tak bisa lari dari kejaran hukum Allah. Karena 
dunia ini milik Allah, Akhirat milik Allah, dan manusia 
kembali hanya kepada Allah. Tak ada dunia lain selain 
dunia ini. Tak ada Tuhan lain selain Allah l. Umpa-
manya se seorang yang telah membunuh orang 
lain, dan bisa me larikan diri ke luar negeri, sehingga 
akhirnya ia le pas dan kejaran hukum di dunia. Tetapi 
dia pasti akan mati, akan berhadapan dengan Allah. 
Pada saat itu ia tak akan bisa lari.

Oleh karena itu, orang yang hidup di bawah 
naungan Syariat, senantiasa patuh pada aturan hu-
kum. Kepatuhan itu bukan karena takut pada pengua-
sa, polisi, pengadilan dan penjara, tetapi karena takut 
pada hukuman Allah.
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 Kesadaran (Disiplin) Hukum yang Tinggi

Seseorang yang sudah terlanjur berbuat kesala-
han, tetapi karena kesadaran hukum yang tinggi ia 
menyerah dengan sukarela pada kekuasaan agar di-
hukum. Karena hukuman di dunia yang didasarkan 
pada Syariat, akan menghapuskan hukuman di Akhi-
rat untuk kejahatan yang sama. Orang yang yakin 
akan adanya hukuman Ukhrawi, lebih rela dihukum di 
dunia ketimbang dihukum di Akhirat. Sebab hukuman 
di Akhirat jauh lebih dahsyat dari hukuman di dunia. 
Orang beriman sama sekali tak ingin bersentuhan de-
ngan api neraka.

Inilah yang menjadi pertimbangan Ma’iz, se-
orang yang hidup pada masa Nabi n sehingga ia da-
tang menyerah kepadanya, meminta agar dirinya di-
jatuhi hadd zina. Padahal ia mengetahui konsekuensi 
penga kuannya berbuat zina itu adalah mati, karena 
huku man yang akan diterimanya adalah hukuman 
rajam. Tetapi, begitulah kuat keimanannya, sebab 
ia lebih takut akan hukuman Akhirat berupa neraka 
Jahannam (api yang bernyala-nyala membakarnya), 
daripada hukuman mati di dunia. Apalagi diketahui, 
orang yang telah dihukum mati, artinya ia telah ber-
taubat kepada Allah l. maka Allah pun menerima 
taubatnya. Dan orang-orang yang bertaubat, tempat-
nya adalah surga.
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Yang lebih menarik dalam kasus Ma’iz tersebut, 
diriwayatkan bahwa kala ia menyerah kepada Rasul n., 
Nabi sempat mengajukan beberapa pertanyaan yang 
bersifat konfirmasi. Nabi sempat bertanya : “Mung kin 
kamu gila, atau mabuk?”, “mungkin kamu ha nya me-
megang-megangnya, atau meremas-remasnya?”

Tetapi, semua pertanyaan itu dibantah oleh 
Ma’iz sendiri dengan mengatakan : “Tidak! Saya betul-
betul telah berzina” .

Padahal Ma’iz bisa saja menjawab sesuai dengan 
kemauannya agar lepas dari hukuman. Tapi itu tidak 
terjadi. Karena di sini yang berbicara adalah keimanan, 
bukan hawa nafsu.

Apakah anda dapat menemukan orang-orang 
seperti Ma’iz di negara-negara barat atau negara yang 
tidak menjalankan Syariat sekarang ini? Bahkan orang-
orang yang sudah jelas-jelas dijatuhi hukuman, dan 
yang sedang menjalani hukuman, berusaha ingin lari 
dari hukuman itu sendiri. Hal itu adalah konsekuensi 
logis dari sikap tidak menjalankan Syariat.

3. Karakteristik Ketiga : Berlaku Umum

Syariat Islam berlaku umum untuk semua orang 
di semua tempat. Syariat tidak hanya berlaku untuk 
umat Islam saja, atau untuk negara-negara Arab saja. 
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Setiap orang yang hidup dalam wilayah negeri Islam 
harus tunduk kepada hukum Allah. Prinsip unifikasi 
Hukum ini didasarkan pada perintah Allah kepada 
Nabi Muhammad n. Firman Allah l:

“Katakanlah (Ya Muhammad), wahai umat ma-
nu  sia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah 
un tuk kalian semuanya. ” (Al-A’raf: 158).

Demikian pula dalam ayat lain :

“Dan tidaklah Kami mengutusmu melainkan un-
tuk seluruh umat manusia, menyampaikan berita 
gembira dan peringatan. Akan tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui.” (Saba’ 28).

Konsekuensinya, hukum-hukum syariat berikut 
kaedahnya harus mampu mewujudkan kemaslahatan 
seluruh umat manusia, kapan dan di mana saja. Dan 
harus mampu mengantarkan masyarakat ke derajat 
yang paling tinggi (masyarakat ideal). Tidak mungkin 
suatu sistem hukum diberlakukan untuk semua orang, 
jika hasil, keuntungan atau manfaatnya hanya dapat 
dirasakan oleh segolongan masyarakat saja. Setelah 
diteliti dengan obyektif, ternyata Syariat Islam me-
mang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi 
semua orang.

Alasannya adalah sebagai berikut:



25I n d a h n y a  S y a r i a t   ISLAM

A. Hukum-hukum Syariat dibangun atas sebuah 
prinsip “Demi Mewujudkan keuntungan dan 
me nolak kerugian” (Jalbu al-Mashhalih wa Dar’u 
al-Mafasid). Ketentuan hukum syariat di bidang 
apa saja, semuanya mengacu pada kemaslaha-
tan umat manusia. Tak akan ditemukan hukum 
Sya riat menimbulkan kerugian atau bencana 
bagi manusia (bukan hanya umat Islam).

Prinsip ini didasarkan pada :

1. Firman Allah yang menerangkan alasan di-
utus nya Rasul n :

 “Dan tidaklah Kami mengutusmu melainkan 
untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” 
(Al-Anbiya’ 107).

 Dari ayat tersebut kita pahami bahwa segala 
hukum dan ajaran yang dibawa oleh Rasul 
(Sya riat) dipastikan membawa keuntungan 
(rah mat) bagi seluruh alam (tidak hanya 
ma nusia). Alam di sini tentunya tidak hanya 
sebatas manusia, apalagi hanya umat Islam 
saja. Semua yang ada di alam, termasuk : 
manusia, tumbuhan, hewan, jin, Malaikat 
dan lainnya, mendapatkan keuntungan de-
ngan pelaksanaan Syariat.



26 I n d a h n y a  S y a r i a t   ISLAM

 Demikian pula bisa dipahami, tak mungkin 
kita menampilkan Islam sebagai ‘rahma-
tan lil Alamin’, jika Syariat tidak diterapkan. 
Karena rahmatnya Islam itu terkandung 
da lam Syariat. Jadi, jika ada orang yang 
me ngajak untuk menyebarkan rahmatnya 
Islam, tanpa melalui Syariat, itu hanya seka-
dar mimpi belaka. Justru rahmat Islam itu 
tertuang dalam hukum dan ajaran-ajaran-
nya yang disebut dengan Syariat.

2. Setiap hukum produk Syariat dilandasi oleh 
alasan (‘illat=reason) “merealisasi kemasla-
hatan” (tahqiq al-Mashalih). Ini salah satu 
keistimewaan Syariat yang tak dimiliki sis-
tem hukum lainnya. Dalam hukum Konven-
sional, ketika pembuat hukum menetapkan 
suatu hukum, memang menurut mereka 
bertujuan mewujudkan suatu kemaslaha-
tan juga, tetapi kemaslahatan dalam benak 
si pembuat hukum belum tentu benar-
be nar menjadi maslahat di masyarakat. 
Sering kali berubah menjadi bencana dan 
menimbulkan kerugian. Tak jarang sebuah 
peraturan atau Undang-Undang harus di-
cabut, atau direvisi karena dirasakan meru-
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gikan atau tidak sesuai dengan tuntutan 
masyarakat. Ini disebabkan keterbatasan 
si pembuat hukum sebagai manusia untuk 
me ngetahui persoalan-persoalan kemanu-
siaan yang banyak mengandung misteri. 
Umpa manya, kenapa Allah mewajibkan 
hukum Qishash dalam pembunuhan? Ala-
sannya adalah demi menjamin kelangsun-
gan hidup manusia. Itulah yang diterang-
kan Allah dalam Al-Qur’an (Al-Baqarah: 
18). Pelaksanaan Qishash akan meredam 
kejahatan terhadap jiwa manusia. Diakui 
atau tidak, pelaksanaan hukum Qishash 
akan membuat orang yang berniat mem-
bunuh, berpikir berulang kali ketika ia mau 
membunuh orang. Sebab jika ia mem-
bunuh orang, ia akan mati karena dihukum 
mati. Sehingga orang tidak dengan mudah 
menghilangkan jiwa orang lain. Jadi Qi-
shash itu adalah dalam rangka memperta-
hankan kehidupan atau melindungi HAM 
itu sendiri.

 Berbeda dengan hukum konvensional 
(buat an manusia), kejahatan pembunuhan 
diancam dengan hukuman penjara dengan 
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lama yang berbeda-beda. Ada yang dihu-
kum hanya delapan tahun, ada yang han-
ya tiga tahun, tergantung pertimbangan 
hakim. Bila pembunuhan dilakukan den-
gan cara yang dianggap sadis, dan jumlah 
korban beberapa orang, barulah dijatuhi 
hukuman seumur hidup. Hukuman ringan 
dan enteng seperti ini tidak akan membuat 
jera si pelaku dan akan membuat orang 
lain tidak takut untuk membunuh. Bahkan 
gara-gara persoalan sepele, seseorang tega 
menghilangkan nyawa orang lain. Dari se-
jumlah kasus mengesankan bahwa dengan 
alasan-alasan yang sangat sederhana, se-
seorang berani melakukan pembunuhan, 
bahkan secara sadis. Misalnya, terpidana 
Philippus di Bambu Apus, dekat Cibubur, 
tega menghabisi nyawa Rohadi dan keluar-
ganya, hanya gara-gara pohon singkongn-
ya terlindas oleh kendaraan Rohadi. Begitu 
juga, seorang pekerja bengkel di Sulawesi 
Selatan, tega menghabisi nyawa teman 
kerjanya, hanya gara-gara menghidup-
kan klakson motornya di hadapan rumah 
si pembunuh, sehingga membangunkan 
anaknya yang sakit. Ada lagi di Medan, 
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seorang dukun berinisial AS membunuh 
sekitar 41 orang gadis gara-gara memen-
uhi tuntutan ilmu magicnya. Seorang terpi-
dana di Sulawesi Selatan membunuh sau-
dari tirinya, karena meminta harta warisan, 
dan tidak dilayani oleh saudarinya itu. 
Akhirnya membunuh saudari tirinya. Mere-
ka-mereka ini dihukum penjara dengan 
hukuman yang berbeda-beda yang relatif 
tak seimbang dengan kejahatannya. Rasa 
keadilan pun mengatakan hukuman itu tak 
adil. Korban telah kehilangan nyawa, tetapi 
si pembunuh hanya dihukum penjara. Jadi 
dengan alasan-alasan yang tak pantas dan 
sederhana, seseorang terdorong untuk 
membunuh. Ini salah satunya disebabkan, 
karena hukuman terhadap kejahatan pem-
bunuhan itu terlampau ringan dan tidak 
membuat jera si pelaku dan tak membuat 
orang lain menjadi takut membunuh. Ini-
lah hukum konvensional buatan Belanda.

 Begitu pula Allah mengharamkan khamar 
(miras) dan judi, untuk menghindarkan 
masya rakat dari permusuhan dan perke-
lahian. (Al-Ma’idah 91). Orang yang telah 
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meminum khamar, maka akal warasnya 
sudah terganggu, ia tidak lagi berpikir nor-
mal. Yang dianggap oleh orang normal, 
sesuatu yang terlarang, baginya tidak ter-
larang. Bagi orang biasa suatu perbuatan 
dianggap buruk, baginya tidak buruk. Kare-
na ia berpikir sudah tidak waras. Sehingga 
potensi untuk terjadinya kejahatan lain 
cukup besar. Orang yang mabuk, bisa mer-
ampok, membunuh, memerkosa, menga-
niaya orang lain. Semua itu mungkin sekali 
terjadi. Itulah sebabnya kenapa minuman 
keras itu diharamkan dan peminumnya 
diancam dengan hukuman cambuk. Hal 
yang serupa terjadi pada judi. Orang yang 
berjudi, cara berpikirnya juga tidak normal. 
Perasaannya tak wajar. Ia akan merasa ket-
agihan, baik dalam keadaan menang atau 
kalah. Jika menang, ia akan ketagihan dan 
mau lagi berjudi untuk mendapatkan hasil 
yang lebih besar. Dan jika ia dalam kondisi 
kalah, ia masih ingin meneruskan judinya, 
karena dalam benaknya ia akan menang. 
Setan terus menerus menggodanya dan 
memberinya semangat. Dalam kondisi ini, 
berbagai tindakan akan ia lakukan, karena 
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ketagihan itu. Orang yang berjudi bisa 
merampok, mencuri, membunuh dan se-
bagainya. Itulah sebabnya perbuatan judi 
diharamkan, dan pelakunya harus dihu-
kum.

3.  Dibukanya pintu ‘rukhshah ’ dalam kondisi 
sulit

 Syariat Islam juga tampak memudahkan 
manusia, karena ia memiliki teori hukum 
‘rukhshah’ yang berarti ketentuan hukum 
dalam kondisi tidak normal, seperti dalam 
keadaan musafir, keadaan darurat dan ter-
paksa. Misalnya, dalam keadaan musafir, 
seseorang diberikan keringanan untuk 
melaksanakan Shalat. Shalat Zhuhur, Ashar 
dan Isya yang dalam kondisi normal jum-
lah rakaatnya empat, tetapi dalam per-
jalanan ke luar kota, diberikan keringanan 
untuk meringkasnya menjadi dua rakaat 
saja. Juga dari segi waktu pelaksanaan. 
Yang biasanya masing-masing Shalat itu 
harus dikerjakan pada waktunya yang te-
lah ditentukan, seperti Zhuhur pada waktu 
tengah hari, Ashar pada sore hari. Magrib 
pada waktu senja, dan Isya pada malam 
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hari. Tetapi dalam kondisi safar atau di luar 
kota, shalat-shalat itu bisa digabung. Shalat 
Zhuhur dan Ashar digabung menjadi satu 
waktu (masing-masing dua rakaat) yang 
dikerjakan beriringan, dan boleh memilih 
apakah mau dikerjakan pada waktu Zhuhur 
atau waktu Ashar. Tetapi tidak ada keringa-
nan untuk tidak shalat.

 Begitu pula soal makanan. Dalam kondisi 
sulit, umpamanya di dalam hutan, di ten-
gah lautan, Syariat membolehkan me-
makan hewan sekalipun itu babi, atau apa 
saja jika makanan halal tidak didapatkan.

B. Sumber-sumber Hukum Syariat bisa dibagi ke-
pada dua jenis, 

1.  Sumber yang bersifat permanen, seperti 
Al-Qur’an dan Sunnah yang merupakan 
sumber utama Syariat, dan 

2.  Sumber yang fleksibel, seperti Ijtihad yang 
merupakan dasar bagi Ijma’ (konsen-
sus=kesepakatan ahli hukum), Qiyas (analo-
gi), Istihsan, dan Maslahat Mursalah. Sum-
ber yang fleksibel inilah yang membuat 
Sya riat bisa bertahan, kapan dan di mana 
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saja. Karena sumber-sumber itu membuka 
pintu kepada ahli hukum, para hakim, dan 
mujtahid, untuk menetapkan hukum-hu-
kum baru untuk berbagai persoalan kon-
temporer yang tak ditegaskan oleh teks-
teks agama secara eksplisit.

4. Karakteristik Keempat: UNIVERSAL

Berbeda dengan hukum konvensional yang ha-
nya mengatur bagian-bagian tertentu dari hubungan 
kemanusiaan, Syariat Islam mengatur semua aspek ke-
hidupan seseorang. Tak ada bagian yang terlupakan 
oleh Syariat, mulai dari hubungan manusia dengan 
sang Pencipta hingga hubungan manusia dengan ses-
ama manusia. Bahkan hubungannya dengan makhluk 
lain, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu 
Syariat tak mengenal istilah ‘kekosongan hukum’ da-
lam Islam. Karena setiap persoalan itu ada hukum-
nya di dalam Syariat, baik yang sudah tertulis secara 
eksplisit, maupun yang masih dalam bentuk kaidah 
umum. Artinya setiap persoalan itu ada jawabannya 
dalam Syariat. Secara garis besar, Syariat dapat dibagi 
atas tiga kelompok besar :

1. Hukum tentang ‘Aqidah. Misalnya keimanan ke-
pada Allah, Hari Akhir, dan lainnya. Bidang yang 
mengkaji aspek ini adalah Ilmu Tauhid.
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2. Hukum tentang Akhlaq. Misalnya keharusan ber-
sifat jujur, amanah, tepat janji, dan lainnya, yang 
lebih spesifik dikaji oleh Ilmu al-Akhlaq.

3. Hukum yang berkaitan dengan prilaku manusia 
(Amaliyah atau yang biasa dikenal dengan istilah 
‘Fiqh’).

 Hukum Amaliyah dibagi lagi menjadi dua di-
mensi:

 Ibadat (dimensi vertikal), yaitu aturan yang 
mengatur hubungan manusia sebagai ham-
ba Allah dengan Penciptanya. Bagaima na 
caranya manusia menyembah Allah dan 
mendekatkan diri kepada-Nya. Bagian ini 
telah ditetapkan secara fix (tetap) dan tak 
bisa ditambah atau dikurangi. Umat Islam 
menyembah Allah di mana saja dan kapan 
saja, caranya sama dan tak berubah. Con-
tohnya Shalat, puasa, zakat, haji, Qurban, 
Nazar, dan lainnya.

 Muamalat (dimensi Horisontal) yaitu aturan 
yang mengatur hubungan antara sesama 
manusia. Bagian inilah merupakan bagian 
yang paling luas diatur oleh Syariat. Hal ini 
bisa dimaklumi, karena aktivitas manusia 
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yang paling dominan dalam hidupnya ialah 
hubungan dengan sesamanya. Bagian ini 
dapat dibagi atas:

 Hukum yang mengatur masalah yang 
berhubungan dengan keluarga seper-
ti: Nikah, Talak, nafkah, keturunan, dan 
lainnya. Yang biasa disebut dengan 
Hukum Keluarga (Family Law).

 Hukum yang mengatur hubungan 
antar individu yang bersifat finansial 
dan Transaksi seperti jual-beli, gadai, 
upah, kafalah, dan lainnya yang biasa 
di ke nal dengan Hukum Perdata. Juga 
me ngatur masalah perusahaan, kepai-
litan, dan masalah dagang lainnya 
yang dikenal dengan Hukum Dagang.

 Hukum yang mengatur soal peradilan, 
dakwaan, saksi, sumpah, yang dikenal 
sekarang dengan istilah Hukum Acara.

 Hukum yang mengatur tentang warga 
negara asing (Musta’min) dalam Nega-
ra Islam, hubungan antar sesama me-
reka atau dengan warga negara dari 
negara Islam. Bagian ini biasa dikenal 
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dengan istilah Hukum Privat Interna-
sional.

 Hukum yang mengatur hubungan 
antara negara Islam dengan negara 
lain dalam keadaan damai dan perang, 
yang biasa dikenal sekarang dengan 
Hukum Publik Internasional (Public In-
ternational Law).

 Hukum yang mengatur tentang sistem 
pemerintahan, kaidah-kaidahnya, hak-
hak individu dalam negara, hubungan 
warga negara dengan pemerintah, 
yang biasa dikenal dengan Hukum 
Tata Negara.

 Hukum yang mengatur tentang Su -
ber-sumber Pendapatan Negara Is-
lam dan Perbelanjaannya, hubungan-
hubungan finansial antara individu 
dengan negara, dan antara orang kaya 
dengan kaum miskin. Ini biasa dikenal 
dengan Hukum Keuangan.

 Hukum yang mengatur hubungan 
individu dengan negara dari segi 
per buatan-perbuatan yang dilarang 
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berikut hukumannya. Ini biasa disebut 
dengan Hukum Pidana, juga termasuk 
Hukum Acara Pidana.

Jadi dari kandungan Syariat di atas dan ruang 
lingkupnya, jelas terlihat bahwa Syariat Islam adalah 
sistem hukum yang universal yang mengatur seluruh 
aspek hubungan manusia.
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Pasal 3 

PrinSiP-PrinSiP Syariat 
Dan WataK huKumnya

Bila dilihat dari karakter hukumnya, Hukum sya-
riat dapat dibagi atas dua klasifikasi:

1. Hukum Yang Terperinci.
2. Kaedah Umum

Hal ini merupakan keistimewaan lain dari Syariat 
Islam. Hukum-hukumnya tak seluruhnya terperinci 
dan tak seluruhnya Kaidah Umum. Bila hukum-hukum 
itu seluruhnya terperinci, maka ketika menghadapi 
masalah-masalah baru, para ahli hukum akan meng-
hadapi kesulitan untuk menjawab persoalan-persoa-
lan yang muncul di lapangan. Juga akan terasa kaku 
(jumud), jika semua hukum persoalan itu telah diten-
tukan sebelumnya, dan peluang untuk mengembang-
kan sebuah kaidah sudah tertutup. Fungsi akal pun an-
tuk berkreasi dan berinovasi sudah tak diperlukan lagi. 
Sementara Allah memberikan akal kepada manusia 
untuk berpikir dan menemukan hal-hal baru selama 
tidak menyimpang dari prinsip Aqidah.
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Begitu pula sebaliknya jika semua hukum itu 
hanya berupa kaidah-kaidah umum yang tak ada rin-
ciannya. Hal ini mengakibatkan terlalu longgarnya 
ke ten tuan hukum, dan sangat tergantung kepada ke-
mam puan si pembuat hukum atau hakim. Sementara 
kemampuan manusia sudah tentu terbatas. Banyak 
hal yang tak dapat dijangkau oleh akal manusia. Dan 
tak bisa dipungkiri, dalam hidup ini harus ada keten-
tuan yang jelas dan tegas. Kalau tidak, yang muncul 
adalah ketidakpastian dalam dunia hukum. Pada gili-
rannya menimbulkan kekacauan. Di sinilah keunggu-
lan Syariat sebagai sistem hukum yang bersumber 
dari Pencipta manusia. Lalu apa saja yang diatur oleh 
Syariat secara rinci dan apa pula yang merupakan kai-
dah umum itu?

1.  Hukum-hukum yang terperinci dan 
bernilai universal, menyangkut:

‘Aqidah dan rukun Iman

Aqidah adalah persoalan mendasar yang harus 
jelas, tegas dan tak boleh multi interpretasi. Persepsi 
manusia tentang Allah harus satu. Allah adalah Maha 
Esa, Satu-satunya yang layak disembah dan diagung-
kan.

Tak ada sesembahan selain Allah. Dialah Pengua-
sa tunggal di alam ini. Dialah yang mengatur seluruh 
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isi alam. Dia yang memberi rezeki kepada semua cip-
taan-Nya. Dia Yang menghidupkan dan mematikan. 
Dia Yang memberikan keuntungan dan mendatang-
kan mudharat. Oleh karenanya manusia harus menu-
hankan Dia, menyembah-Nya dan mematuhi segala 
aturan-Nya. Manusia juga harus mencontoh sifat-sifat-
Nya. Berakhlak dengan akhlak-Nya.

Persoalan Ibadah

Hal yang sama jelas dan terperincinya, masalah 
Iba dah. Sebuah aturan yang menerangkan bagaima-
na manusia menghadap Allah dan menyembah-Nya. 
Cara peribadatan ini tak boleh diserahkan aturan dan 
caranya kepada setiap manusia. Yang akan terjadi pas-
tilah kekacauan dan kesemrawutan. Karena masing-
ma sing orang berinovasi dalam menyembah Allah 
dan mendekatkan diri kepada-Nya. Ini jelas tak be-
nar. Hal-hal yang menyangkut peribadatan itu harus 
ditentukan cara dan aturannya. Syariat menjelaskan 
semua itu baik melalui keterangan Al-Qur’an maupun 
penjelasan Nabi n melalui Sunnahnya. Tak ada ben-
tuk Ibadah yang belum selesai dijelaskan oleh Nabi n 
sebelum ia meninggal. Semuanya telah ia jelaskan dan 
contohkan selama hidupnya. Perkataan dan prilakun-
ya itu menjadi dasar hukum dalam praktik Ibadah. Tak 
seorang pun berhak menambah-nambah atau men-
gurangi ajaran dan Ibadah yang telah diajarkan oleh 
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Rasul n. Seperti Shalat, berapa kali dalam sehari, be-
rapa rakaat masing-masing Shalat, bagaimana teknis 
pelaksanaannya, semua tertuang dalam Sunnah Nabi. 
Begitu pun mengenai puasa, zakat dan haji. Memang 
dalam beberapa persoalan ada perbedaan (khilaf), te-
tapi perbedaan itu bukan menyangkut hal yang po-
kok, tetapi masalah kecil (furu) dan dimungkinkan un-
tuk berbeda pendapat.

Akhlak

Akhlak juga bagian yang terjelaskan oleh Syariat 
dalam bentuk yang rinci. Akhlak adalah aspek moral 
dan etika dalam Islam. Al-Qur’an menjelaskan pokok-
pokok Akhlak, dan rinciannya tertuang dalam Ha-
dits Nabi. Teori Akhlak yang tertulis dalam Al-Qur’an, 
lang sung dipraktekkan oleh Nabi secara detail. Oleh 
karena nya tak heran jika Aisyah x, istri Nabi n, 
se   bagai saksi langsung dari praktek Akhlak Nabi itu 
pernah berucap : “Akhlak Nabi Muhammad n adalah 
Al-Qur’an itu sendiri.” Maksudnya jika seseorang ingin 
mengetahui bagaimana pelaksanaan Akhlak yang ter-
tulis dalam Al-Qur’an, ia dapat melihat contohnya me-
lalui prilaku Nabi sehari-hari. Sementara di dunia luar, 
banyak sekali tokoh/pemuka pandai berteori tetapi 
prakteknya jauh dari apa yang tertulis. Tidak demikian 
halnya dengan Nabi n.



42 I n d a h n y a  S y a r i a t   ISLAM

Di antara Akhlak yang disebutkan Allah dalam 
Al-Qur’an dan dijabarkan melalui Hadits, ialah berbuat 
baik kepada orang tua, lebih khusus kepada ibu, ke-
tika ia hidup maupun setelah ia meninggal, dan bagai-
mana seharusnya bersikap kepada orang tua jika ia 
me ngajak kepada kekufuran. Akhlak kepada kaum 
ke rabat, tetangga, kepada sesama orang beriman, ke-
pada orang di luar Islam, akhlak kepada anak yatim, 
fa kir miskin.

Akhlak Islam mengajarkan sejumlah sifat terpuji 
yang harus dipraktekkan setiap Muslim dan mempe ri-
ngatkan sejumlah sifat yang tak boleh dikerjakan Mus-
lim. Sifat-sifat mulia itu ialah, berlaku halus, santun, 
suka membantu orang lain, pada waktu dibutuhkan 
atau tidak, bahkan suka menyebarkan salam, sebagai 
doa bagi keselamatan orang, rendah hati, menjenguk 
orang sakit, mengiringi jenazah, membuang duri dari 
jalan, tidak membuang sampah sembarangan, men-
doakan orang lain, dan lain sebagainya.

Akhlak yang buruk umpamanya, menganiaya 
orang lain, angkuh, iri hati, balas dendam, hasad, kasar, 
gampang marah, tak penyabar, dan lainnya.

Syariat juga merinci sebagian masalah yang me-
nyangkut hubungan antar sesama manusia, seperti 
Hukum Keluarga, Tata cara Perkawinan, Pemeliharaan 
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anak, Hukum Waris, Pelarangan Riba, Ketentuan pi-
dana untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan mur-
tad, zina, menuduh orang lain berzina, pencurian, per-
ampokan, minum khamar, dan Qishash.

2.  Kaedah Umum.

Salah satu faktor keunggulan Syariat sehingga 
bisa diberlakukan secara umum kapan dan di mana 
saja, ialah karena Syariat mengandung sejumlah Kai-
dah Umum yang jumlahnya ratusan kaidah. Seperti 
telah disinggung di atas, Syariat tidak menegaskan 
secara rinci semua persoalan hukum, untuk meng-
hindari kekakuan Tetapi mengetengahkan sejumlah 
Kaidah Umum yang pelaksanaannya dapat dikem-
bangkan dan disesuaikan dengan kondisi dan tradisi 
masyarakat setempat. Seperti prinsip ‘Musyawarah’, 
‘Persamaan’, ‘Keadilan Kaidah Tidak boleh menimpa-
kan kerugian pada diri sendiri maupun kepada orang 
lain’ (La Dharar Wa la Dhirar) dan kaidah-kaidah lainnya 
yang terdapat dalam sebuah cabang ilmu Hukum Is-
lam (Fiqh) yang berdiri sendiri yakni Ilmu ‘Qawa’id Fiqh 
(Ilmu Kaidah-Kaidah Hukum).

‘Musyawarah’ misalnya merupakan prinsip/
asas dalam Syariat yang tak bisa ditawar-tawar. Tetapi 
bagai mana teknis pelaksanaannya? Syariat tidak me-
nentukan mekanisme dan teknis pelaksanaannya.
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Sebab jika hal itu ditentukan, ia akan bersifat 
mengikat bagi umat Islam, sementara model pelak-
sanaan Musyawarah itu bisa berubah dari waktu ke 
waktu dan dari suatu daerah dengan daerah lain. 
Musyawarah bisa dilaksanakan dalam bentuk sidang 
komisi, kemudian sidang pleno, dengar pendapat, dan 
lain sebagainya. Musyawarah juga bertingkat-tingkat, 
mulai dari tingkat keluarga, RT, RW, kelurahan, keca-
matan, kabupaten, propinsi, dan musyawarah tingkat 
nasional.

Demikian pula dengan asas ‘Persamaan’ yang ha-
rus diwujudkan dalam hukum. Seperti dijelaskan sebe-
lum nya Syariat menganut asas ‘Persamaan Kedudukan 
di Mata Hukum’. Perbedaan warna kulit, etnis, status 
sosial, bahkan ideologi tidak memberikan pengaruh 
di mata hukum. Setiap yang bersalah harus dihukum, 
apapun agama, warna kulit, dan bahasanya. Warga ne-
gara berhak mendapatkan perlindungan dari negara, 
tanpa memandang etnis, bahasa dan agamanya.

‘Keadilan’ juga merupakan asas yang bersifat 
umum. Pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kon-
disi setempat. Yang pasti keadilan harus terwujud, 
baik dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, politik dan 
sebagainya. Keadilan merupakan prinsip yang amat 
kental dalam Syariat. Al-Qur’an berkali-kali menyebut-
kan keadilan. Khususnya keadilan dalam kepemimpi-
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nan publik. Namun juga ditekankan dalam semua ke-
pe mimpinan hingga di dalam rumah tangga.

Juga keadilan dalam memperlakukan kaum mi-
noritas non-muslim. Firman Allah :

“Allah tidak melarang kamu terhadap orang-
orang yang tidak memerangi kamu dalam aga-
ma, dan tidak mengusir kamu dari negerimu, un-
tuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
adil.” (Al-Mumtahanah : 8)

Keadilan dalam Hukum mengharuskan semua 
orang berkedudukan sejajar dan diperlakukan secara 
adil. Yang salah harus dihukum, apapun kedudukan-
nya. Yang benar harus menang dan mendapatkan 
hak-haknya. Yang mayoritas harus mendapatkan hak-
nya sebagai mayoritas dan minoritas juga mendapat 
haknya sebagai minoritas.

Dalam Ilmu Hukum Islam, Kaidah-kaidah Hukum 
sangat kaya. Jumlahnya ratusan kaidah. Sehingga per-
soalan apapun yang terjadi akan bisa diselesaikan 
me lalui kaidah-kaidah hukum tersebut. Umpamanya 
Kai dah ‘Tidak boleh menimpakan kerugian pada diri 
sendiri maupun kepada orang lain’ (Laa Dharar Wa la 
Dhirar). Kaidah ini sangat berguna di semua bidang, 
seperti pengadilan, kepolisian, legislasi hukum, fatwa, 
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bahkan dalam kehidupan individu sehari-hari. Dalam 
legislasi hukum, kaidah ini bisa menjadi landasan un-
tuk membuat sejumlah Undang-undang dan peratu-
ran, misalnya UU tentang pencemaran lingkungan, UU 
lalu lintas, UU tentang perairan, UU tentang perlindun-
gan hutan, Peraturan tentang mendirikan bangunan, 
tata kota, dan lain sebagainya. Kaidah itu juga bisa di-
gunakan oleh hakim untuk memutus perkara-perkara 
yang tak tertuang di dalam kitab undang-undang. Ini 
baru satu kaidah hukum. Sedang dalam Hukum Islam 
ada ratusan Kaidah itu. Bayangkan betapa hebat-
nya kekayaan khazanah Syariat untuk menyelesaikan 
persoalan dan kasus dalam sebuah negara. Sehingga 
umat Islam tidak memerlukan teori hukum, atau sistem 
hukum dari luar Islam. Karena Syariat (Hukum Islam) 
mampu dan siap menjawab semua persoalan mereka. 
Bahkan kehebatan Syariat ini diakui oleh pakar-pakar 
hukum dari luar Islam. Misalnya :

 Cideo, ahli sejarah Perancis mengatakan : “Dapat 
dipastikan bahwa hukum Napoleon adalah jipla-
kan (duplikat) dari kitab fiqh versi mazhab Malik, 
khususnya dari kitab “syarh ad-dardiir ‘ala matn 
Al-Khalil”.

 Konferensi Internasional tentang Hukum yang 
di  selenggarakan oleh Fakultas Hukum Uni-
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versitas Paris, menetapkan dalam putusannya 
“Prin sip-prinsip Hukum Islam (Syari’ah Islami-
yah) me ngandung nilai-nilai hukum legislatif 
yang tiada tandingannya”, dan “Keberagaman 
 mazhab-mazhab fiqh yang ada dalam khaza-
nah Hukum Islam benar-benar mengandung 
kekayaan konsep, informasi dan dasar-dasar 
pe rundang-undangan yang menakjubkan”.

 Famberry, seorang pakar hukum, pernah me-
ngungkapkan : “Dengan memperhatikan univer-
salitas dan kompleksitasnya fiqh Islam, membuat 
saya tertanya-tanya keheranan, kenapa bangsa-
bangsa Muslim tidak menerapkan sistem dan 
perangkat hukum Islam yang sangat relevan 
dengan kondisi negeri mereka”. (“Syariat Islam, 
Hukum yang Abadi”, Prof. Nashih Ulwan, terjema-
han Daud Rasjid, Usamah Press, cet. pertama, 
1992, hal. 88, 89).
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Pasal 4 

tuJuan Syariat

D engan penelitian, terbukti bahwa masla-
hat (kepentingan) manusia tidak terlepas 
dari tiga kategori yaitu maslahat utama 

(primer), maslahat penting (sekunder) dan maslahat 
pe nunjang (tertier). Hukum-hukum Syariat bertujuan 
mewujudkan dan melindungi ketiga maslahat ter se-
but.

Yang dimaksud dengan Maslahat Utama ialah 
ke butuhan pokok hidup manusia. Syariat menetapkan 
ada lima kebutuhan pokok manusia yang harus dilin-
dungi oleh hukum, yaitu :

1. Agama (Dien).
2. Jiwa.
3. Harta.
4. Akal.
5. Keturunan.

1. Manusia membutuhkan agama secara mutlak. 
Tanpa agama, tidak ada gunanya hidup. Bahkan 
aga ma adalah kebutuhan paling utama dari se-
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mua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehor-
matan agama, Syariat menetapkan hukuman 
berat bagi kejahatan terhadap agama. Salah satu 
kejahatan itu ialah murtad. Sehingga orang yang 
keluar (murtad) dari Islam, akan dikenakan huku-
man mati. Islam tidak membolehkan pemaksaan 
untuk masuk Islam. Tetapi sesudah masuk Islam, 
seseorang tak boleh keluar dari Islam. Karena 
perbuatan itu adalah kejahatan mempermainkan 
agama Allah. Seseorang yang berikrar masuk Is-
lam, berarti ia telah mengikat janji dengan Allah. 
Jika ia keluar dari Islam, berarti ia telah merusak 
perjanjiannya dengan Allah l.

2. Setelah agama, kebutuhan pokok manusia ada-
lah jiwa. Tanpa jiwa, kehidupan tidak ada. Oleh 
karena itu Syariat Islam menjamin  kelangsungan 
hidup dan melindungi kehidupan manusia de-
ngan menetapkan hukuman bagi kejahatan 
terhadap jiwa manusia. Hukuman itu disebut de-
ngan Qishash. Qishash berarti hukuman setim-
pal. Siapa yang melukai seseorang, maka ia ha-
rus dilukai juga, karena itulah hukuman yang 
se timpal. Siapa yang membutakan mata sese-
orang, maka matanya juga harus dibutakan. 
Siapa yang menghilangkan nyawa orang, maka 
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nyawanya juga harus dihilangkan. Karena hanya 
dengan begitu, keselamatan nyawa orang lain 
dapat terlindungi. Hanya saja ada ketentuan lain 
dalam Syariat. Seseorang yang menghilangkan 
nyawa orang lain dengan tidak sengaja, maka 
hukuman Qishash berubah menjadi hukuman 
‘ganti darah’ (diyat) yang nilainya sangat besar, 
yaitu 200 ekor sapi atau 100 ekor unta (senilai 
satu miliar rupiah). Begitu pula bila keluarga kor-
ban memaafkan kesalahan si pembunuh, maka 
hukumannya berubah menjadi diyat tersebut. 
Begitu pula dengan harta. Syariat memandang 
harta merupakan kebutuhan pokok yang ha-
rus dilindungi. Seseorang tak boleh menguasai 
harta orang lain tanpa seizinnya. Karena si pe-
milik harta sudah bersusah payah bekerja untuk 
menghasilkan hartanya. Untuk mendapatkan 
harta, Syariat membolehkan sejumlah transaksi, 
seperti jual-beli, upah, gadai, dan transaksi lain-
nya yang dianggap penting. Syariat menghalal-
kan jual-beli, karena jual beli adalah kebutuhan 
hidup. Tanpa jual-beli, manusia akan hidup susah 
dan sulit. Akan tetapi Syariat mengatur lebih rin-
ci masalah ini, karena di satu sisi ia merupakan 
kebutuhan, tetapi di sisi lain, jika tidak diatur, 
ia berpotensi menimbulkan konflik. Oleh kare-
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nanya Syariat menjelaskan hukum jual-beli, apa 
yang boleh diperjual-belikan, bentuk transaksi, 
model pembayaran dan lain sebagainya. Islam 
mengharamkan penipuan, berlaku curang, dan 
transaksi yang tak jelas, mengeksploitasi keawa-
man pihak lain, sehingga akhirnya menimbulkan 
kerugian terhadap salah satu pihak. Ketentuan 
hukum Syariat itu semuanya untuk melindungi 
manusia dari kerugian akibat pemerasan, peni-
puan, eksploitasi, pembohongan dsb. Begitulah 
indahnya hukum Syariat, membolehkan apa 
yang menjadi kebutuhan hidup manusia, dan 
melarang hal-hal yang memang berpotensi 
merugikan hidup manusia. 

 Dan untuk melindungi keselamatan harta, Syariat 
me netapkan hukuman bagi kejahatan terhadap 
har ta, berupa hukuman potong tangan untuk 
pen curi yang telah memenuhi kadar tertentu 
(nishab).

4. Syariat memandang akal manusia sebagai karunia 
Allah yang sangat penting. Dengan akal ma nusia 
dapat membedakan mana yang baik dan yang 
buruk. Karena adanya akallah manusia ditugasi 
untuk beribadah kepada Allah l. Orang yang 
tak berakal tidak dibebani tugas-tugas Syariat. 
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Karena itu, akal harus dipelihara dan dilindungi. 
Kejahatan terhadap akal  merupakan kejahatan 
berat dalam pandangan Syariat. Orang yang me-
rusak kesehatan akalnya harus di  kenakan huku-
man berat yaitu, dipukul dengan em pat puluh 
kali cambuk.

5. Demikian halnya dengan keturunan. Syariat Islam 
memandang kehormatan manusia adalah nik-
mat yang harus dilindungi dan dipelihara. Ketu-
runan seseorang harus dipelihara kebersihannya. 
Merusak kehormatan seseorang dan keturunan-
nya adalah kejahatan yang tergolong berat. Oleh 
karena itu, Syariat mengenakan hukuman berat 
bagi pelaku zina, karena zina adalah bentuk 
pengrusakan terhadap kehormatan seseorang. 
Zina merusak kebersihan keluarga. Zina adalah 
cara yang kotor untuk melampiaskan hawa naf-
su. Bagi pezina yang belum pernah menikah, 
dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus 
kali. Sedang bagi yang sudah pernah menikah, 
dikenakan hukuman rajam hingga mati.

Adapun Maslahat Penting (Sekunder) yang juga 
mendapat perhatian dan perlindungan Syariat ialah 
berbagai masalah yang dibutuhkan manusia agar 
hidup mereka dapat berjalan dengan mudah dan 
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prak tis. Kalaupun masalah tersebut tak diatur, se-
benarnya tak sampai membuat kehidupan menjadi 
terkendala. Hanya saja bisa menimbulkan kesulitan. 
Misalnya diaturnya ketentuan tentang rukhshoh (ker-
inganan) dalam kondisi sulit, seperti boleh berbuka 
puasa bagi orang yang sakit. Dalam bidang Muamalat, 
dibolehkan jual-beli Salam (transaksi jual beli dengan 
membayar uang muka, padahal barangnya belum 
ada). Dalam pernikahan, diaturnya hukum tentang 
perceraian (talak) untuk mengakhiri kehidupan beru-
mah -tangga yang tak bisa lagi dipertahankan. Dalam 
bidang Pidana, diaturnya hukum tentang Diyat (ganti 
rugi darah) untuk kasus pembunuhan tersalah, yang 
dibebankan kepada keluarga lelaki si pembunuh dari 
jalur bapaknya, dengan tujuan untuk meringankan 
beban si terpidana.

Sedangkan Maslahat Penunjang, yaitu kebutu-
han manusia akan beberapa hal, untuk menunjang 
ke langsungan hidup agar terasa indah dan nyaman. 
Seperti disyariatkan hukum bersuci (Thaharah) bagi 
tubuh dan pakaian, menutup aurat dan memakai per-
hiasan ke Masjid. Syariat melarang membeli barang 
yang sedang dalam proses tawar menawar dengan 
orang sebelumnya. Syariat mengharamkan mem-
bunuh anak-anak dan perempuan dalam keadaan pe-
rang sekalipun.
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Jadi, Islam tidak melarang untuk menikmati kein -
da han, selama tidak berlebihan dan tidak menggang-
gu kemaslahatan umum. Fitrah manusia ingin me miliki 
dan menikmati keindahan. Oleh karena itu, Syariat me-
legitimasi keinginan itu dengan menghalalkan sejum-
lah hal yang masih tergolong sah dan tak me lampaui 
batas.

Tak Beralasan Menolak Syariat

Dari penjelasan di atas, orang-orang yang meno-
lak Syariat, baik dari kalangan Muslim sekuler ataupun 
dari non Muslim, sama sekali tidak beralasan, selama 
mereka masih menggunakan pikiran yang jernih dan 
pendekatan yang logis. Lain halnya jika mereka meng-
gunakan pendekatan hawa nafsu, kepentingan sem-
pit dan kepentingan sesaat, bukan kemaslahatan yang 
bersifat universal.
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Pasal 5

DamPaK PeneraPan Syariat

B anyak orang awam terhadap Syariat ber-
tanya-tanya, apakah keuntungan atau hasil 
dari penerapan Syariat Islam? Jika hasilnya 

sama seperti menerapkan sistem hukum lain, untuk 
apa berjuang keras menerapkan Syariat. Inilah per-
ta nyaan yang mungkin muncul dalam benak banyak 
orang. Jawabannya, dampak penerapan Syariat tak 
ku rang dari empat hal, antara lain :

1. Keadilan
2. Keamanan dan ketenteraman
3. Kemakmuran
4. Persaudaraan

1. Keadilan

Bila Syariat dijalankan dalam bentuk formal dan 
utuh (tidak parsial), maka dampak yang akan dirasakan 
adalah tegaknya keadilan. Karena Syariat menekankan 
keadilan dalam hukum-hukumnya. Keadilan dalam 
arti yang sesungguhnya terwujud dalam semua jalur 
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kehidupan, khususnya aspek-aspek berikut:

Keadilan dalam Hak:

Pemerintah berkewajiban memberikan kepada 
setiap warga negara apa yang menjadi haknya. Umpa-
manya, warga negara berhak mendapatkan pendidi-
kan gratis, maka pemerintah wajib menyelenggara-
kan pendidikan gratis itu secara serentak di semua 
wi layah. Tidak boleh ada wilayah-wilayah terbelakang 
yang dianaktirikan. Dan tidak boleh ada wilayah yang 
dianakemaskan.

Begitu juga kesempatan untuk mendapatkan 
pekerjaan. Semua penduduk berhak mendapatkan 
pekerjaan secara adil. Tidak ada orang-orang tertentu 
yang mendapat prioritas dari yang lain. Tak ada priori-
tas untuk anak pejabat dari anak tukang becak. Inilah 
contoh hasil dan penerapan syariat di suatu negeri. 
Orang-orang yang berhak, benar-benar mendapatkan 
hak-haknya. Hak-hak itu tidak dirampas oleh orang 
yang justru tidak berhak dan menguasainya.

Keadilan Sosial dan Ekonomi:

Kesenangan tidak hanya dinikmati oleh orang-
orang kaya dan berada saja, sementara orang miskin 
hanya menonton dan menelan ludahnya. Peluang-pe-
luang ekonomi tidak hanya dimonopoli oleh etnis ter-
tentu saja. Akan tetapi peluang itu harus dibagikan se-
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cara merata kepada seluruh penduduk. Orang-orang 
kaya tak boleh punya keistimewaan hak dibanding 
orang-orang miskin.

Keadilan dalam Hukum:

Keadilan dalam hukum berarti orang-orang yang 
benar harus dibenarkan, dan yang salah harus disalah-
kan/ dihukum.

Mari perhatikan kasus berikut yang pernah ter-
jadi di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab yang meli-
batkan anak pejabat dengan seorang warga minoritas. 
Dalam penyelesaian kasus ini terlihat bagaimana Syar-
iat sebagai sistem hukum dalam negeri Islam mampu 
mewujudkan keadilan bagi segenap warganya.

Kasus itu terjadi di Mesir pada masa Amr Ibn 
Al-Ash sebagai Gubernur di Mesir. Ketika itu seorang 
warga Mesir dari etnis Kristen Koptik ikut dalam per-
tan dingan pacuan kuda yang juga diikuti oleh Mu-
hammad Ibn Amr Ibn Al-Ash, putra Gubernur Mesir. 
Karena pemuda Koptik itu berhasil mengunggulinya, 
putra Gubernur memukul punggung anak Koptik itu 
dengan cemeti, sambil mengatakan: “Khuz ha. Wa ana 
ibnu ‘l-akramin. Rasakan! Saya adalah anak orang ber-
pangkat!”

Setelah peristiwa itu, anak muda itu pergi me-
ngadu kepada Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khattab di Madi-
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nah. Mendengar pengaduan pemuda Koptik itu, Umar 
segera memanggil Gubernurnya bersama-sama den-
gan anaknya (Muhammad Ibn ‘Amr Ibn Al-Ash). Apa 
yang terjadi? Seperti diceritakan Anas Ibn Malik yang 
menyaksikan langsung pengadilan itu, Umar bertanya, 
“Di mana orang Mesir tadi?” Pemuda itu menjawab, 
“Saya di sini, Ya Amirul Mukminin”.

Kemudian Umar menyerahkan tongkatnya yang 
terkenal itu kepada pemuda Koptik tadi, seraya berka-
ta: “Ambil tongkat saya ini dan pukulkan kepada putra 
orang berpangkat itu!”

Orang itu segera memukul putra Gubernur se-
keras-kerasnya sampai dia benar-benar merasa puas. 
Umar selanjutnya berkata: “Ayo, alihkan pukulanmu ke 
kepala ayahnya (maksudnya ‘Amr Ibn Al-Ash, Guber nur 
Mesir itu). Demi Allah, anaknya memukulmu adalah 
karena jabatan orang tuanya ini”.

Anak Koptik itu berkata, “Sudah, Ya Amirul-Muk-
minin. Saya sudah puas dan menerima hak saya. Saya 
telah membalas orang yang memukul saya.”

Umar berkata lagi: “Demi Allah, saya tidak akan 
menghalangimu memukulnya sampai kau sendiri 
yang berhenti”.

Kemudian Umar menoleh kepada ‘Amr Ibn Al-
Ash sampai berkata: “Hai ‘Amr, sejak kapan engkau 
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memperbudak orang padahal mereka dilahirkan ibu-
nya dalam keadaan merdeka?” Dan kepada warga Me-
sir itu, Umar berkata: “Pulanglah dengan tenang, jika 
ada sesuatu yang terjadi pada dirimu, kirimkan surat 
segera kepadaku.” (“Baina Yadai ‘Umar”, Khalid Mu-
hammad Khalid, Dar Al-Ma’arif, Kairo, cet. keempat, 
1993, hal. 88-89.)

Jadi dari kasus yang sangat langka itu, terlihat 
keadilan itu nyata dirasakan oleh semua warga negara 
bila Syariat menjadi Hukum Nasional yang harus di-
laksanakan oleh segenap elemen. Contoh seperti itu 
tak bakal ditemukan di negara-negara yang tak men-
jalankan Syariat.

Coba bandingkan keadaan itu dengan kondisi 
umat Islam ketika menjadi minoritas di negara-negara 
Eropa sekarang ini. Di Prancis, siswa sekolah SMU yang 
muslimah tak dibolehkan memakai jilbab. Padahal 
Prancis adalah negara Eropa yang katanya menghar-
gai kebebasan beragama.

Begitu juga setelah terjadinya ledakan 11 Sep-
tember 2002 di Amerika yang menghancurkan tiga ge-
dung jangkung WTC, orang-orang Islam sering men-
dapatkan perlakuan tak adil dan tak pantas di negara 
yang menyimpan patung besar Liberty (kebebasan). 
Tindakan diskriminasi ada di mana-mana di Amerika 



60 I n d a h n y a  S y a r i a t   ISLAM

Serikat dan Inggris. Di Australia, pelajar dan maha-
siswa muslim asal Indonesia, digeledah isi rumahnya 
tanpa menghargai kebebasan orang. Lalu kenapa ada 
orang yang menolak Syariat?

Termasuk tuntutan Keadilan, bahwa hukuman 
yang dijatuhkan harus sesuai dengan prinsip ‘Keadi-
lan’. Pencuri trilyunan rupiah dari uang rakyat, harus 
dihukum lebih berat dari maling ribuan rupiah.

2. Keamanan.

Salah satu dampak langsung dari pelaksanaan 
Syariat ialah terwujudnya rasa aman di masyarakat. 
Karena Syariat benar-benar memperhatikan soal kea-
manan dan ketenteraman.

Berbicara soal keamanan menuntut sikap tegas 
terhadap tindak kejahatan. Adalah omong kosong 
mendambakan keamanan tanpa dibarengi dengan 
sikap tegas itu. Kenapa Syariat Islam mampu men-
jamin keamanan? Karena hukum-hukum Syariat ber-
sikap tegas dengan tindak kejahatan. Islam tidak men-
genal sikap ganda dalam memandang kejahatan, di 
satu sisi tidak suka dengan kejahatan tetapi di sisi lain 
merasa kasihan dengan penjahat. Tidak ada kejahatan 
dalam pandangan Syariat Islam tanpa hukuman. Dan 
berat ringannya hukuman disesuaikan dengan tindak 
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kejahatan itu sendiri. Ada beberapa kejahatan tertentu 
yang harus dengan tegas dihukum berat. Dengan be-
ratnya hukuman terhadap pelaku kejahatan tertentu, 
akan membuat orang-orang jahat untuk menggagal-
kan niatnya melakukan kejahatan.

Hukuman berat untuk kejahatan tertentu tak bisa 
ditawar-tawar. Seperti hukuman mati untuk pelaku 
pembunuhan, pemerkosa, provokator dan bandar 
narkoba dan mafia. Sebab kejahatan-kejahatan itu 
mengancam ketenteraman umum, menciptakan situ-
asi chaos dan sejenisnya. Namun tak semua kejahatan 
sama tingkatannya. Di sinilah keunggulan Syariat Is-
lam dalam menciptakan keamanan dan ketenteraman 
di masyarakat.

Dapat dipastikan, komunitas yang memberlaku-
kan Syariat Islam, akan merasakan keamanan dan ke-
tenteraman itu. Angka kejahatan dipastikan menurun 
drastis. Demikian juga sebaliknya, masyarakat yang 
tak menjalankan Syariat Islam, seperti negara-negara 
non Islam, termasuk juga negara-negara Muslim yang 
berorientasi ke Barat, keamanan dan ketenteraman 
di negara-negara tersebut sangat bermasalah. Lihat 
tingkat kriminal seperti pembunuhan di Amerika yang 
konon katanya negara maju, sangat tinggi.

Demikian pula dengan Indonesia, yang tidak ha-
nya tinggi dari segi frekuensi, tetapi juga tingkat kesa-
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disan dan keganasan. Bandingkan pula dengan negara 
Saudi Arabia, yang menjalankan Syariat, khususnya 
dalam bidang Pidana, keamanan itu benar-benar da-
pat dirasakan. Orang tidak merasa waswas kalau keluar 
rumah membawa uang berapa pun banyaknya. Sese-
orang tidak merasa khawatir akan ancaman pembunu-
han jika keluar rumah pada jam berapa pun di waktu 
malam. Bahkan mobil-mobil mewah diparkir di jalan 
raya siang dan malam hari, tak ada yang me ngusik.

Coba Anda perhatikan data berikut yang meng-
gambarkan situasi keamanan dan rasa aman di be-
berapa negara Eropa dan Amerika untuk mengetahui 
bahwa hukum produk manusia siapa pun mereka, pas-
ti akan menimbulkan keresahan dan ketidakamanan 
dalam masyarakat.

Dalam Majalah “Al Mujtama” yang terbit di Ku-
wait edisi 283 Dzul Qa’dah 1396 H. menyebutkan gam-
baran krisis masyarakat Barat yang tidak menjalankan 
Syariat, adalah sebagai berikut:

Data-data yang diperoleh melalui pengkajian 
dan penelitian telah mencatat jumlah yang menge-
jutkan tentang tindak kriminal yang menimpa masyar-
akat materialis kapitalis:

 Di New York terjadi tindakan kriminal setiap 30 
detik.
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 Di Inggris, sembilan orang dari setiap dua belas 
remaja putri, diperkosa atau diculik.

 Petugas keamanan hanya mampu menangkap 
13% dari seluruh pelaku tindak kriminal.

 Dalam beberapa tahun saja kejahatan menin -
kat 84%. Sedangkan kejahatan remaja mening-
kat lima kali lipat selama semester pertama ta-
hun 1975.

 Sejumlah remaja di bawah usia 20 tahun setiap 
hari diadili akibat tindakan kriminal amat kejam 
seperti, membakar mobil, pelanggaran susila, 
perkosaan, penodongan dan pembunuhan.

 Di Swedia, 25% warga negaranya terkena penya-
kit syaraf dan kejiwaan.

 40% dari income di Swedia digunakan untuk me-
ngobati orang-orang yang terganggu jiwanya.

Selain dari ancaman hukuman yang berat, ada 
faktor lain yang menunjang keamanan dan ketentera-
man dalam masyarakat yang menjalankan Syari’ah. 
Yaitu pendidikan dan ajaran yang telah ditanamkan 
ke pada setiap muslim melalui ceramah, sekolah dan 
lain nya. Yakni larangan mengerjakan dosa. Setiap 
orang dituntut harus bertakwa kepada Allah l. 
Wujud ketakwaan itu adalah dengan menjauhi dosa. 
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Salah satu dosa berat adalah menzalimi dan menga-
niaya orang lain.

3. Kemakmuran

Syariat Islam akan mewujudkan kemakmuran. 
Ini bisa dilihat dari dua sisi; sisi keyakinan religius, dan 
sisi realitas sosial. Dari sisi keyakinan, masyarakat yang 
menjalankan Syariat (hukum) Allah, akan senantiasa 
mendapatkan ridha-Nya yang pada gilirannya men-
dapatkan keberkahan dan-Nya. Itu terwujud dengan 
meningkatnya sumber-sumber pendapatan yang ada 
dan terbukanya sumber-sumber baru, baik dari alam, 
maupun dari manusia. Keyakinan ini didasarkan pada 
firman Allah l:

“Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan 
bertakwa (kepada Allah) niscaya akan Kami bu-
kakan untuk mereka, keberkahan dari langit dan 
bumi.” (Al-A’raf : 96)

Dari sisi realitas sosial, bahwa penerapan Syariat 
Islam, akan memakmurkan kehidupan rakyat. Karena 
ajaran yang terkandung dalam Syariat sangat kental 
dengan keadilan sosial. Dengan sistem zakat, kekayaan 
tidak akan terkonsentrasi pada lapisan masyarakat ter-
tentu. Karena dalam zakat terdapat konsep pemera-
taan kekayaan pada kalangan kaum lemah Ketentuan 
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Syariat yang mengharamkan monopoli, penumpukan 
kekayaan, anti korupsi juga akan membantu pemer-
ataan kekayaan itu. Pada gilirannya, akan memakmur-
kan rakyat.

Di lain sisi Syariat juga merangsang untuk hidup 
mandiri, menumbuhkan usaha swadaya, semangat 
membantu kaum Dhu’afa, dan lain-lain, akan mem-
percepat terwujudnya kemakmuran itu.

4. Persaudaraan

Implikasi penerapan Syariat juga terlihat dalam 
membangun persaudaraan. Karena rasa persauda-
raan adalah salah satu inti ajaran Islam, maka orang 
yang taat menjalankan Syariat Islam akan sangat 
mem  perhatikan soal persaudaraan ini. Faktor yang 
sangat mendukung terwujudnya rasa persaudaraan 
itu ialah iklim atau suasana dalam masyarakat Islam. 
Masyarakat yang Islami adalah masyarakat di mana 
setiap individunya berlomba-lomba beramal sosial 
dan membantu saudaranya sesuai dengan tuntunan 
Hadits Nabi n.

“Tak beriman seseorang kamu, sebelum ia me-
nyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai un-
tuk dirinya. ”
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Hadits tersebut menuntut sikap seorang muk-
min, bukan sekedar tidak menyakiti saudaranya, tapi 
menyukai untuk saudaranya seperti apa yang ia sukai 
untuk dirinya. Persaudaraan juga tampak jelas dalam 
sejarah perjuangan Islam, antara kaum Muhajirin dan 
kaum Anshar. Rasa persaudaraan yang terjalin waktu 
itu, tak ada tandingannya dalam masyarakat manusia. 
Nabi juga pernah mengingatkan sahabatnya: “Jadilah 
kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.” 
Berbeda dengan masyarakat yang tidak melaksana-
kan Syariat, seperti negara-negara modern di zaman 
ini, rasa persaudaraan hampir sama sekali tak di rasa-
kan. Sifat yang mendominasi dalam pergaulan adalah 
sikap individualisme, egoisme dan keangkuhan. Mas-
ing-masing orang menonjolkan keakuannya. Masing-
masing orang memikirkan tentang dirinya sendiri. 
Seseorang dengan tetangganya saling tak me ngenal. 
Hubungan sesama saudara kandung pun tak akrab. Se-
seorang merasa lebih akrab dengan temannya daripa-
da adik atau kakak kandungnya sendiri. Alasan mereka 
yang populer ialah It’s my Privacy (Masalah pribadi 
saya). Penyakit ini tak hanya ada di barat, tetapi juga 
telah menghinggapi umat Islam, karena mereka suka 
mencontoh gaya hidup barat, sekalipun itu merusak.
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PenutuP

S etelah mengetahui betapa indahnya Syariat 
dan hidup di bawah naungan Syariat, sebe-
nar nya tak ada alasan bagi kita untuk me no lak 

Syariat, atau merasa belum waktunya untuk dite rap kan. 
Suara yang terakhir ini sering dilontarkan oleh sebagian 
orang. Kata mereka, kita di Indonesia belum siap untuk 
menerapkan Syariat. Tetapi mari kita berpikir sejenak, 
sistem hukum barat dulu pertama kali diterapkan, tak 
pernah menanyakan kepada ma sya rakat Indonesia 
yang agamis dan kental dengan nilai-nilai Islam, apakah 
telah siap untuk menerima sistem hukum barat. Namun 
hukum itu tetap saja di ber lakukan secara paksa oleh 
penjajah Belanda dan diteruskan oleh pemerintah 
RI setelah merdeka. Kenapa Syariat yang merupakan 
hukum kita yang asli, kita harus ragu-ragu apakah kita 
sudah siap atau tidak?

Akan halnya dengan kaum minoritas Non Islam, 
yang sering menjadi kekhawatiran sebagian orang, 
terbukti Syariat tak pernah mengurangi hak-hak mere-
ka atau berlaku diskriminatif terhadap mereka. Justru 
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ketentuan hukum Syariat terhadap mereka adalah 
perlindungan dan memenuhi hak-hak mereka. Sung-
guh menakjubkan pengakuan dari Papa Schnouda, se-
orang Paus Kristen Koptik di Mesir, ketika ditanya ten-
tang sikapnya mengenai pelaksanaan Syariat di Mesir,, 
ia mengatakan : “Kami tak pernah khawatir dengan 
pelaksanaan Syariat Islam. Karena negeri ini (Mesir) se-
jak ribuan tahun lalu berada di bawah naungan Syariat 
Islam, tetapi hak-hak kami tak pernah kurang dan tak 
pernah diusik. Bahkan kami merasa betah bila hidup 
di bawah hukum Syariat. ”
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