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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Setiap negara terlahir dengan memiliki cita-cita yang disusun oleh 

pendirinya. Indonesia sebagai negara yang merdeka juga memiliki cita-cita 

tersebut. Cita-cita terbentuknya Indonesia dapat dilihat dalam kostitusi sebagai 

dokumen hukum tertinggi suatu negara. Supreme Goals suatu negara bisa 

ditemukan dalam Pembukaan konstitusinya.1 Alinea keempat Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : ”...yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia...” menjadi cita terlahirnya Indonesia. Tujuan 

inilah yang menjadi salah satu faktor penting dari eksistensi negara Indonesia dan 

pemerintahannya. 

Tujuan yang tertera dalam kostitusi tersebut jelas memerlukan adanya 

kerjasama baik antara pemegang kekuasaan dalam hal ini negara dengan rakyat 

yang juga menjadi salah satu unsur eksistensi negara. Negara yang dijalankan oleh 

lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial memerlukan peran serta dari rakyat 

sebagai salah satu subyek sekaligus obyek dalam pembangunan negara. Posisi 

rakyat di mata penguasa di negara Indonesia juga tidak kalah penting mengingat 

                                                           
1 Liav Orgad, The Preambule in Constitutional Interpretation, Oxford University Press, 

2010, h. 4. 
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kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Akan tetapi relasi antara negara dan rakyat tidak selamanya berjalan dengan 

baik. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa gerakan yang pecah pada 1966 

maupun 1998 merupakan bentuk kekecewaan rakyat kepada negara. Hal ini juga 

diperparah dengan disintergrasi antar rakyat sendiri. Konflik yang disebabkan isu 

suku, agama, ras dan adat (selanjutnya disebut SARA) juga mewarnai perjalanan 

Indonesia. Pemberontakan hingga tindakan terorisme merupakan buah dari benih-

benih perpecahan. Perpecahan ini sendiri yang menjadikan identitas Indonesia 

sebagai negara kesatuan sebagaimana tertera di Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipertanyakan. Benarkah Indonesia 

merupakan negara kesatuan jika perpecahan terus terjadi? Dan dalam kondisi 

seperti ini apakah cita - cita didirikannya suatu negara bisa diwujudkan baik oleh 

pemerintah maupun rakyat? 

Hal yang berbeda terjadi pada negara yang berdiri ribuan tahun silam. Negara 

Madinah merupakan salah satu negara yang mampu menjadi peradaban besar 

hingga berabad-abad. Salah satu peristiwa yang menjadi landas pacu dari kemajuan 

tersebut adalah lahirnya Piagam Madinah. Negara Madinah mampu 

memperjuangkan cita-citanya hingga ke pelosok Eropa.  

Komposisi rakyat Madinah yang diisi baik oleh kaum pendatang Muhajirin 

dan kaum aslinya Anshar serta heterogenitas agama yang membuahkan Piagam 

Madinah sebagai kesepakatan kenegaraan sebagai salah satu faktor yang 

mendukung kemajuan negara tersebut. 
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Hal yang menarik adalah adanya persamaan antar Negara Indonesia dengan 

Negara Madinah. Kesamaan tesebut setidaknya adalah komposisi muslim sebagai 

mayoritas dan heterogenitas kesukuan yang ada didalamnya. Akan tetapi Negara 

Madinah terbukti dalam sejarah mampu mengembangkan dan mengekspansi 

pengaruhnya, sedangkan Indonesia jika ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia 

ada di peringkat ke-108 dari 187 negara pada 2013.2 Menjelang 70 tahun 

kemerdekaan, Indonesia masih berada di posisi yang belum cukup strategis 

dibandingkan dengan tetangganya, Singapura dan Malaysia. Hal ini juga lebih berat 

di kemudian hari mengingat beban persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(ASEAN Community) yang juga diberlakukan akhir tahun 2015. 

Pada sisi yang lain, Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertera 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 memiliki konstitusi sebagai dasar bernegara. Sementara Negara Madinah juga 

memiliki dokumen yang disebut sebagai Piagam Madinah, piagam tersebut pada 

hakikatnya adalah konstitusi sebagaimana pendapat Ahmad Sukardja yakni : 

“Piagam Madinah adalah Konstitusi Negara Madinah, yang dibentuk pada awal 

masa klasik Islam, tepatnya sekitar tahun 622 M”.3 Akan tetapi apakah Piagam 

Madinah dapat diklasifikasikan sebagai konstitusi sebagaimana Undang – Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ? 

Piagam Madinah menurut Jimly merupakan : “Piagam tertulis pertama dalam 

sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam 

                                                           
2 “IPM Indonesia Stagnan di Peringkat 108”, www.republika.co.id, 24 Juli 2014, 

dikunjungi pada tanggal 1 November 2014. 
3 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang  -Undang Dasar NRI 1945.Jakarta, 

Sinar Grafika, 2012, h. 6. 
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arti modern...”.4 Perbedaan agama (diantaranya Islam, Yahudi, dan Nasrani di 

Yastrib) maupun Suku (Quraisy Muhajirin, Auz, Khazraj, dan sebagainya) tidak 

menjadi penghalang tercapainya konsensus politis hingga terlahirnya Piagam 

Madinah. Tata negara Madinah sendiri selain ditopang Piagam Madinah sebagai 

konstitusi tertulis, juga ditopang oleh konstitusi lain seperti Al Qur’an dan sunnah 

sebagaimana diatur dalam pasal 23 dalam Piagam Madinah yang jika diterjemahkan 

bebas : ”Dan sesungguhnya bila kalian berbeda (pendapat) mengenai suatu urusan, 

maka dasar menyelesaiannya ada pada (ketentuan) Allah (Al Qur’an) dan pada 

Muhammad (Sunnah)”. 

Maka berdasarkan ketentuan ini, Al Qur an dan Sunnah juga berkedudukan 

sebagai konstitusi yang menjadi bagian yang memperjelas, menjabarkan, dan 

melengkapi Piagam Madinah. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie 

bahwa : ”...Suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah 

atau beberapa (cetak tebal oleh penulis) naskah..”.5 

Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah dapat dikatakan bagian dari Piagam 

Madinah sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie terkait peraturan dasar yang 

terdiri dari naskah induk, naskah perubahan, dan naskah pelengkap.6 Adapun posisi 

Al Qur’an dan Sunnah jika ditinjau dari stufentheorie Hans Kelsen, ada pada tataran 

staatgrundnorm. Hal ini disebabkan dasar pembentukan dan semangat dari Piagam 

                                                           
4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpres, Jakarta, 

2005, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I) h. 13. 
5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, (Selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II) 
h. 148. 

6 Jimly Asshiddiqie I, Op. Cit., h. 254. 
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Madinah sendiri dilandasi dari keduanya. Piagam Madinah yang kemudian menjadi 

Grundgezets dan juga sebagai political legal documents antar rakyat Madinah. 

Berdasarkan pemaparan tersebut Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai 

konstitusi modern di zamannya. Piagam Madinah sebagaimana konstitusi pada 

umumnya di dunia modern pasti mengandung prinsip konstitusionalisme. Prinsip 

konstitusionalisme inilah yang akan dikaji dalam penelitian untuk ditemukan unsur-

unsurnya dan diperbandingkan dengan prinsip konstitusionalisme di Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi modern. 

Piagam Madinah sendiri berlaku sejak kepemimpinan Rasulullah di Madinah 

hingga berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Hal ini 

disebabkan setelah berdirinya monarki Abbasiyah yang dipelopori oleh Muawiyah, 

Piagam Madinah diamandemen secara total dengan ketentuan yang berbeda.  

Hal ini sama seperti konstitusi Indonesia ketika baru berdiri dan diganti 

dengan Undang – Undang RIS maupun 1950. Meskipun Piagam Madinah tidak lagi 

diberlakukan namun sebagai political legal documents yang memiliki konten yang 

luar biasa dan implikasi besar pada penerapan kenegaraannya, Piagam Madinah 

tetap dianggap konstitusi idealis bagi kaum muslimin yang menjadi contoh dalam 

pembentukan khilafah islamiyah ‘ala minhajin nubuwwah,7 terutama penerapan 

kehidupan bernegara yang heterogen dan majemuk. 

Hal yang menjadi pertanyaan dari latar belakang tersebut adalah apakah 

terdapat prinsip – prinsip konstitusionalisme yang terkandung dalam konstitusi 

                                                           
7 Khilafah Islamiyah ‘ala Minhajin Nubuwwah : Kepemimpinan Islam di atas Jalan 

Kenabian (berdasarkan ajaran Nabi) 
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yang lahir di abad ketujuh tersebut, seperti apa pula bentuk prinsip 

konstitusionalisme dan implikasinya? Kemudian hal – hal apa yang memiliki 

relevansi bagi konstitusi Indonesia, mengingat Indonesia sendiri secara komposisi 

demografis juga negara yang heterogen? 

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian mengenai prinsip konstitusionalisme 

antara Piagam Madinah dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif solusi – solusi guna 

mengurai permasalahan konstitusional sekaligus memperkaya khazanah keilmuan 

konstitusional khususnya di Indonesia yang heterogen dan majemuk sebagaimana 

Negara Madinah di era pemberlakuan Piagam Madinah. Maka penelitian ini 

memiliki judul “Prinsip Konstitusionalisme dalam Piagam Madinah dan 

Relevansinya bagi Konstitusi Indonesia”. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan – rumusan masalah yang 

akan diulas dalam penelitian ini antara lain : 

a. Apakah terdapat Prinsip Konstitusionalisme di dalam Piagam Madinah? 

b. Relevansi apa saja bagi Konstitusi Indonesia yang didapatkan dari adanya 

Prinsip Konstitusionalisme di dalam Piagam Madinah? 
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1.3. METODE PENELITIAN 

 

a) Tipe Penelitian 

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penggalian 

dan kajian prinsip konstitusionalisme dalam kedua konstitusi yang diperbandingkan 

menjadi bahan analisa hukum untuk menemukan hasil komparasi antar keduanya. 

b) Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi historical 

approach, conceptual approach, dan statute approach. Pendekatan perundang – 

undangan atau statute approach digunakan dalam menganalisa kedua konstitusi 

mengingat konstitusi juga merupakan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku di negara tersebut.  

Pendekatan historis atau historical approach diterapkan dalam hal menelisik 

latar belakang penyusunan dan kelahiran kedua konstitusi yang diperbandingkan. 

Pendekatan ini menunjang secara filosofis dalam memperkaya analisa hukum 

penelitian ini. 

Pendekatan konseptual atau conceptual approach dipakai dalam menjelaskan 

dan memperkuat konsep – konsep yang ada dalam penelitian komparatif antara 

kedua konstitusi yang dikaji. 

c) Bahan Hukum 

Bahan hukum utama atau primer dalam penelitian ini didasarkan pada 

peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

Sedangkan bahan hukum pendukung yang menunjang, memperjelas maupun 
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memperkuat bahan hukum utamanya, didasarkan pada studi pustaka baik berupa 

literatur tekstual yang berkaitan dan relevan dengan tema pembahasan, makalah – 

makalah ilmiah, hasil penelitian maupun sumber non - hukum dan sumber lainnya 

yang memang relevan dalam kajian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


