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PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM 
KONTEKS KETATANEGARAAN: 

ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN  
(Studi dalam Konteks ke-Indonesiaan) 

 
Oleh  

 

M A R Z U K I  
 

Abstract 

There is possibility to apply the syari’a of Islam 
by Aceh government as the part of the 
specification of Aceh government in the juridical 
legitimacy. It is the Act No. 11 in 2006 on the 
government of Aceh. Any norms in Aceh are 
made based on syari’a of Islam and can be 
applied in many social aspects.  
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Abstract 
 

Dalam konteks ini, khusus bagi Pemerintahan 
Aceh, tentu penerapan syariat Islam bahkan 
dapat merupakan suatu keniscayaan, karena 
terdapat legitimasi yuridis melalui Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh, sebagai bagian dari 
kekhususan Pemerintahan Aceh, sehingga 
berbagai norma hukum yang bersumber dari 
ajaran Islam dapat diimplementasikan  ke dalam 
berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara.   

 
Kata kunci : Syariat Islam, ketatanegaraan 
Pendahuluan 

 Dalam konteks keagamaan, Islam 

bukan hanya suatu kepercayaan, akan tetapi 

suatu kehidupan yang perlu dihayati, yang di 

dalamnya menjelaskan kebenaran, hukum, dan 

disiplin moral. Kebenaran menjawab kepada 

akal, hukum menjawab pada kemauan, dan 

moral menjawab kepada hati sanubari.  

Oleh karena itu, dalam Islam “religion” berarti 

kebenaran, adat, kelakuan yang lurus dan sikap 

yang riil. Dalam arti yang lebih luas “religion” 

                                                             
 Staf Pengajar Kopertis Wilayah I, dpk Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 
Medan. 

menunjukkan persatuan daripada iman, 

menyerah kepada Tuhan dan kebajikan 

(virtue)1, sehingga Islam ada dalam kehidupan 

manusia adalah merupakan rahmat bagi seluruh 

alam. 

  Sejalan dengan pandangan yang 

demikian, maka ketentuan Syari’at Islam bagi 

umat manusia, pada dasarnya disyari’atkan 

Tuhan untuk mengatur tata kehidupan dalam 

rangka kemaslahatan hidup manusia, baik 

rohani maupun jasmani, individual dan sosial. 

Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan 

di dunia, akan tetapi juga untuk kehidupan yang 

kekal di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam Al-Qur’an, antara lain  

Surath Ali Imran ayat 104, Surath An Nisaa ayat 

58 dan 105, serta Surath  Al-Maa’idah ayat 8 : 

 Dan hendaklah diantara kamu ada 

(golongan) umat yang menyeru kepada 

yang makruf (kebaikan) dan mencegah 

dari mungkar (keburukan).    

  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

untuk menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila 

memutus perkara hendaklah adil. 

 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan 
kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran supaya kamu bisa 
menyelesaikan persoalan-persoalan 
hukum dalam kehidupan manusia itu 
dengan apa-apa yang Allah wahyukan 
kepadamu. 

 
 Wahai orang-orang yang beriman, berdiri 

tegaklah kamu menegakkan kebenaran 
kepada Allah, menjadi saksi dengan adil, 
dan janganlah sekali-kali karena 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum 
membuatmu berdosa untuk tidak berlaku 

                                                             
1 Boisard, Marcel A., Humanisme dalam Islam, 

Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hal. 54.   
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adil. Berlaku adillah kamu karena adil itu 
lebih mendekati taqwa kepada Allah. 

 

 Berdasarkan realitas tersebut, dapat 

dimaknai bahwa Allah telah menetapkan 

Syari’at Islam meliputi seluruh kewajiban yang 

dibebankan kepada manusia sebagai seorang 

mukmin, sebagai manusia dan sebagai warga 

negara. Oleh sebab itu kepatuhan dan 

ketundukan kepada Syari’ah adalah merupakan 

wujud keinginan untuk menjunjung tinggi 

perintah Allah, sebagai konsekuensi dari iman 

yang memberikan konsepsi umum tentang 

masyarakat dan hari kemudian. 

 Bertolak dari sini, maka apabila diakui 

bahwa tujuan agama  adalah untuk mengatur 

tuntutan dan motivasi  manusia seirama dengan 

kehendak Ilahi, maka tidak bisa tidak, manusia 

harus mempelajari  ajaran-ajaran dan tata 

aturan yang bisa menghindarkan dirinya dari 

kekeliruan, tentang cara membedakan mana 

yang baik dan mana yang tidak baik, dan mana 

yang boleh dikerjakan dan mana yang harus 

dijauhi. Oleh sebab itu dibutuhkan seperangkat 

hukum  yang diberlakukan secara tegas pada 

seluruh aspek kehidupan secara lengkap yang 

mencakup aspek rohani dan jasmani, individu 

dan masyarakat, serta ekonomi dan politik. 

 Mohammad Asad dalam bukunya 

“Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan 

Islam” mengemukakan sebagai berikut : 

 “Islam merealisasi kebutuhan ini melalui 

Kanun Ilahi, yaitu Syari’at yang di dalamnya 

terhimpun hukum-hukum  yang berasal dari Al-

Qur’an dan Sunnah. Dilihat dari sudut pandang 

seorang Mukmin, maka ia harus melihat bahwa 

Al-Qur’an dan Sunnah Rasul itu menyingkapkan 

baginya satu sisi Sunnatullah yang menyeluruh 

dan terpadu di alam semesta ini. Sementara itu, 

bila dinisbatkan kepada ummat manusia pada 

umumnya, maka Al-Qur’an dan Sunnah Rasul 

memuat kaidah-kaidah yang tegas tentang apa 

yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan  dan 

bagaimana seharusnya kita hidup2. 

 

Ini berarti,  sebagai warga negara yang 

beragama Islam, seseorang mempunyai 

kewajiban agamanya untuk mentaati  dan 

melaksanakan aturan-aturan Syari’at, begitu 

juga dengan (Pemerintah) merupakan 

kewajiban agama untuk menegakkan Syari’at 

Islam  di muka bumi ini. Dengan adanya 

kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan 

Syari’at Islam dan kewajiban para warga negara 

Islam untuk patuh  dan tunduk kepada aturan 

Syari’at sebagai suatu kewajiban agama, bukan 

karena terpaksa, akan melahirkan kerelaan 

berdasarkan iman untuk taat kepada ajaran 

agama (Islam) yang disandarkan  pada Al-

Qur’an dan Sunnah. 

Memperhatikan realitas yang demikian, 

maka peran negara untuk mewujudkan dan 

menegakkan Syari’at Islam merupakan conditio 

sine quanon, karena kewajiban negara atau 

pemerintahan adalah sangat penting  untuk 

melaksanakan  Hukum Islam  di seluruh wilayah 

yang menjadi daerah kekuasaan hukumnya 

(yurisdiksi). Dalam konteks inilah tentunya 

negara berfungsi untuk memberikan 

kesejahteraan kepada warganya, karena negara 

sebagai suatu institusi sosial bukan hanya 

berurusan dengan seperangkat hukum dan 

prinsip-prinsip yang berhubungan dengan 

masalah kemasyarakatan, melainkan juga 

                                                             
2 Asad, Muhammad, Sebuah Kajian Tentang 

Sistem Pemerintahan Islam, Terjemahan 
Afif Mohammad, Pustaka Bandung, 1985, 
hal. 5-6. 
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menyangkut kehidupan sosial manusia sebagai 

warga negara.   

Di Indonesia yang sangat pluralistik, 

tentu mempunyai problema tersendiri dalam 

pelaksanaan Syariat Islam oleh negara, 

sehingga perlu kajian komprehensif keberadaan 

Syariat Islam dalam konteks ke-Indonesiaan. 

Namun demikian, untuk Pemerintah Nanggroe 

Aceh Darussalam, penerapan Syariat  Islam 

adalah merupakan salah satu aspek 

kekhususan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, sehingga penerapan 

otonomi khusus di bidang Syariat Islam ini 

diharapkan menjadi refleksi pencitraan 

penerapan Syariat Islam untuk kemaslahatan 

dan kesejahteraan ummat manusia. 

Negara dan Syariat Islam dalam Konteks Ke-

Indonesiaan 

 Perkembangan hukum di suatu negara 

selalu dipengaruhi oleh kesadaran hukum 

masyarakat dan politik hukum yang dilakukan 

oleh pemerintah negara bersangkutan. Dalam 

konteks ke-Indonesiaan, kesadaran hukum 

masyarakat, terutama masyarakat muslim, 

“terpecah” karena rekayasa politik hukum 

pemerintah kolonial Belanda dahulu, yang 

mengembangkan hukum Barat  dan hukum 

Adat  dengan berbagai upaya dengan tujuan 

menghambat  pertumbuhan dan perkembangan 

sistem hukum Islam3. Bahkan setelah Indonesia 

merdeka pertarungan dua kutub ideologi dalam 

ketatanegaraan Indonesia antara nasionalis dan 

Islam terus berkembang sejak perumusan UUD 

1945, khususnya terkait dengan Pembukaan 

                                                             
3 Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam dan 

Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), 
Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 181. 

dan Pasal 29 UUD 1945 sampai pada agenda 

perumusan UUD baru pasca Pemilu 1955 untuk 

menggantikan UUDS 1950, ternyata juga 

mengalami stagnasi dengan tidak tercapainya 

quorum untuk menentukan rumusan dasar 

negara yang akan dimuat dalam UUD baru 

tersebut sampai dengan keluarnya Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959, bahkan kondisi ini tetap 

berlanjut sampai dengan Perubahan UUD 1945 

pada 1999-2002 yang melahirkan konsensus 

diantaranya “tidak mengubah Pembukaan UUD 

1945”4. 

Berdasarkan realitas historis yang 

demikian, berarti tujuh perkataan “… dengan 

kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta 

tidak secara eksplisit menjadi materi muatan 

konstitusi, akan tetapi nilai-nilai dari Piagam 

Jakarta itu telah merupakan bagian yang 

integral dalam Konstitusi Indonesia, 

sebagaimana Konsiderans Dekrit Presiden 5 

Juli 1959, yang antara lain menyebutkan 

“Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam 

Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai 

Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah 

merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan 

konstitusi tersebut”. 

  Oleh sebab itu, patut disadari, 

sehubungan dengan pluralisme yang ada di 

Indonesia, maka yang paling mendasar untuk 

ditata adalah agar seluruh lapisan masyarakat 

dan penduduk bangsa Indonesia  merasa 

bahwa negeri dan Negara Indonesia (termasuk 

Konstitusinya) adalah kepunyaan bersama 

                                                             
4 Sekretariat Jenderal MPR-RI, Bahan Penjelasan 

dalam Memasyarakatkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 
2002, hal. 30. 
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mereka dan bukan hanya milik sekelompok 

golongan tertentu  yang kebetulan berkuasa dan 

memerintah pada masa tertentu. Hal ini dapat 

terlaksana hanya apabila seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia dengan jujur dan ikhlas 

menerima Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 

1945 dan UUD Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 (dengan segala konsiderans dan 

diktumnya). 

Endang Saifuddin Anshari dalam 

hubungan dengan Piagam Jakarta ini 

menyebutkan sebagai berikut :  

Betapapun teramat pentingnya kalimat Islami 

dalam Piagam Jakarta itu, namun yang 

terpenting  dalam kenyataan bahwa sehat dan 

baiknya negara itu tidak hanya tergantung 

semata-mata pada rumusan dasar negaranya 

tersebut, tetapi juga tergantung pada para 

pelaksana yang bertanggung jawab untuk 

menerapkannya. Bagaimanapun luhur dan 

muluknya rumusan filsafat negara itu, namun  

rumusan termaksud tidak mempunyai makna 

apapun sama sekali pada tangan para 

pelaksana yang salah dan tidak jujur, dan pada 

gilirannya, bagaimanapun sederhananya dan 

kurang memadainya rumusan tersebut, namun 

ia dapat mempunyai makna yang sugestif pada 

tangan pribadi-pribadi yang benar dan jujur di 

belakangnya5. 

 

                                                             
5 Saifuddin Anshari, Endang, Piagam Jakarta 22 

Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional 
Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis 
“Sekuler” Tentang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945-1959, Perpustakaan Salman 
ITB, Bandung, 1981, hal. 136-137. 

Untuk itu, yang diperlukan dalam konteks ke-

Indonesiaan  adalah menyatukan potensi 

ummat Islam dalam menentukan langkah 

strategis mewujudkan syari’at Islam, baik dalam 

tataran  norma maupun aplikasinya dalam 

praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, tanpa harus mendasarkan pada 

hal-hal yang “formalistik”, melainkan nilai-nilai 

syari’at Islam yang harus ditransformasi  ke 

dalam sistem hukum nasional yang tidak hanya 

berlaku bagi ummat Islam tetapi juga bagi 

seluruh warga negara, asal saja  asas-asas, 

kaidah-kaidah  atau materi hukum syari’ah itu 

dapat dirumuskan sesuai dengan kebutuhan 

hukum masyarakat Indonesia. 

 Dalam hubungan ini, terdapat beberapa 

langkah strategis yang harus dilakukan dalam 

menggalang potensi ummat Islam dalam 

kehidupan ketatanegaraan, sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Kepemimpinan Muslim 

Memperhatikan peta politik di Indonesia 

yang penduduknya mayoritas muslim serta 

terdapat berbagai kekuatan politik, baik 

partai politik maupun organisasi keagamaan 

yang bercirikan Islam, termasuk 

membangun kemitraan dengan partai politik 

dan organisasi kemasyarakatan yang 

bersifat nasional,  maka diperlukan 

persatuan dan kesatuan untuk memadukan 

seluruh potensi dengan mengenyampingkan 

perbedaaan-perbedaan yang tidak bersifat 

syar’i dengan dilandasi pada prinsip 

persaudaraan, dan pada gilirannya akan 

menuntun kepada kepemimpinan bidang 

keagamaan, kemasyarakatan dan 

kenegaraaan. 

Berkenaan dengan kepemimpinan bidang 

keagamaan, kemasyarakatan dan 
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kenegaraan ini,  Allah berfirman dalam 

Surat An-Nisa ayat 59 : 

 

Hai orang-orang yang beriaman! Taatilah 

Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil-amri di 

antara kamu. Kemudian jika kamu 

bertengkar mengenai sesuatu soal, maka 

kembalilah kepada Allah (Al-Qur’an) dan 

Rasul (Sunnah), kalau kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik. 

 

  Allah juga berfirman dalam 

Surat Al-Aanfaal ayat 46 : 

Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan 

jangan berbantah-bantahan, karena nanti kamu 

akan menjadi  lemah dan hilang kekuatan. Dan 

bersabarlah, karena sesungguhnya Allah SWT 

bersama-sama orang yang sabar. 

 

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut di 

atas, menunjukkan pola kepemimpinan yuang 

dikehendaki dalam Islam adalah kepemimpinan 

yang dilandasi pada keimanan kepada Allah 

SWT dalam rangka menata kehidupan dunia 

untuk mencapai kehidupan ukhrawi. 

 Disamping itu secara tegas dalam Al-

Qur’an disebutkan kepemimpinan itu harus 

mampu mempersatukan keanekaragaman 

pendapat jangan sampai memecah persatuan 

dan kesatuan ummat, sebagaimana Surat Al 

Hujurat ayat 10 menegaskan: 

 Sesungguhnya orang-orang mukmin  

adalah bersaudara karena itu damaikanlah 

antara kedua saudaramu dan bertaqwalah  

kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. 

 

Namun demikian untuk mewujudkan hal 

tersebut dalam tataran praktis bukanlah hal 

yang mudah disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya : Pertama,  polarisasi ummat Islam 

akibat perbedaan madzhab, bahkan dalam hal-

hal tertentu termasuk perbedaan organisasi 

kemasyarakatan. Kedua, persepsi terhadap 

modernisasi dan pembaharuan, yang 

menimbulkan antipati terhadap segala bentuk 

kultur yang dinilai asing dilihat dari sudut ajaran 

Islam, akibat adanya fanatisme yang sempit. 

Untuk itu, perlu pemahaman dan 

pencerahan yang lebih baik di kalangan umat 

Islam atas nilai-nilai yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat dan kehidupan 

politik kenegaraan dalam kerangka aspek 

kehidupan yang lebih luas. 

Alamsjah Ratu Perwiranegara dalam 

konteks ini mengemukakan hubungan 

kepemimpinan muslim dengan ideologi 

Pancasila sebagai berikut : “Jika kepemimpinan 

berlandaskan persatuan dan kesatuan kaum 

Muslim dapat terwujud, maka peranan ajaran 

agama Islam akan lebih mantap dalam 

masyarakat Pancasila di lingkungan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”.6  

 

2. Pemberdayaan Ummat Islam 

(Empowering) 

Bilamana pola kepemimpinan Islam telah 

terbentuk secara signifikan, maka tentunya 

pemberdayaan ummat juga merupakan 

salah satu syarat implementasi penerapan 

Syaria’t Islam. Diantara modal dasar yang 

dimiliki oleh bangsa ini adalah jumlah 

                                                             
6 Alamsjah, Ratu Perwiranegara, Islam dan 

Pembangunan Politik di Indonesia, CV Haji 
Masagung, Jakarta, 1987, hal. 257. 
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penduduk yang sangat besar, modal 

rohaniah dan mental, modal budaya dan 

potensi efektif bangsa. Ini bermakna ummat 

Islam sebagai bagian dari mayoritas bangsa 

Indonesia merupkan potensi yang sangat 

efektif dalam pembangunan bangsa, 

sehingga diperlukan pemberdayaan dalam 

berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, 

pendidikan, sosial budaya dan sebagainya, 

yang pada gilirannya dapat menjadi 

kekuatan nyata. 

Perwujudan dari pembangunan potensi 

bangsa ini dapat diperhatikan dalam Al-

Qur’an, antara lain dalam surat Al-Maidah 

ayat 2 : 

“… Dan tolong menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan  dan 

taqwa,  dan jangan tolong menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran 

…” 

 

Selanjutnya dalam Surat At-Taubah ayat 71: 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 

perempuan sebagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang 

lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma’ruf, mencegah dari yang munkar, 

mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan 

mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana”.  

 

Demikian juga dalam Surat Al-Anbiyaa 

ayat 92: 

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah 

agama kamu semua, agama yang satu dan 

Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah 

Aku”  

 

Berdasarkan berbagai ketentuan Al-

Qur’an tersebut, maka perlu upaya yang 

signifikan bagi pemerintah (kepemimpinan 

ummat Islam) untuk mengupayakan terbinanya 

masyarakat yang sejahtera dangan menggali 

segala potensi yang diperlukan, sehingga 

penataan-penataan sosial kemasyarakatan 

akan lebih mudah dilaksanakan, sebagai 

sasaran antara dalam mewujudkan kehidupan 

politik  dalam arti luas. 

Ini berarti arah pembangunan yang 

berorientasi kepada  grass root merupakan hal 

yang mutlak, sehingga mesyarakat tidak akan 

mudah terombang-ambing ke dalam berbagai 

doktrin yang bertentangan dengan ajaran 

agama. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan 

semangat para penyelenggara negara dan 

penyelenggara pemerintahan dalam 

pemberdayaan ummat Islam khususnya, dan 

bangsa Indonesia pada umumnya.  

Apabila pemberdayaan ini senantiasa 

diperjuangkan dan diimplementasikan, maka 

pada gilirannya akan tercipta masyarakat 

modern yang mempunyai tatanan politik dan 

hukum menuju ke arah perubahan sosial 

budaya dan penyesuain dengan etika yang 

diilhami oleh nilai-nilai Islam7.  

 

3. Studi-studi Ke-Islaman dalam Dimensi 

Hukum. 

 Selain upaya mewujudkan 

kepemimpinan muslim, dalam mengaplikasikan 

syariat Islam ke dalam kehidupan bernegara, 

                                                             
7 Fazlur Rahman, Islam, Pustaka, Bandung, 1984, 

hal. 339 
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tentunya diperlukan transformasi hukum agama 

menjadi hukum nasional. Aktualisasi ini dapat 

diwujudkan dengan melakukan kajian-kajian 

yang komprehensif terhadap asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum Islam untuk menjadi asas 

hukum nasional. 

Memperhatikan konstelasi yang 

demikian, patut disadari hingga saat ini salah 

satu kelemhan kita dalam membangun sistem 

hukum nasional adalah belum terintegrasinya 

asas yang diperlukan untuk melahirkan norma 

hukum dalam berbagai bidang kehidupan. 

Apabila asas-asas ini dapat dikembangkan dan 

ditransformasikan ke dalam asas hukum 

nasional, maka tentulah akan mempengaruhi 

kebijakan pembangunan substansi hukum, 

sehingga tidak terdapat kesenjangan 

konsepsional antara ajaran agama Islam  yang 

abadi dengan penerapannya terhadap 

pergaulan hidup dinamis bangsa di bidang 

kemasyarakatan dan di bidang kenegaraan 

yang sangat pluralistik. 

Dalam hubungan ini, maka studi-studi 

terhadap asas Hukum Islam perlu terus-

menerus dilakukan, khususnya melalui 

lembaga-lembaga ilmiah dan kemasyarakatan, 

seperti Universitas Islam NegeriIAIN, Perguruan 

Tinggi Islam Swasta, Majelis Ulama Indonesia, 

organisasi-organisasi masyarakat Islam  dan 

sebagainya. 

 

Penutup 

 Berdasarkan pandangan yang 

demikian, maka dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan  Pancasila 

tidak perlu mempertentangkan hubungan antara 

agama (Islam) dengan Pancasila, melainkan 

kita harus mampu mengimplementasikan  

Syari’at Islam ke dalam berbagai aspek 

kehidupan. Hal ini ditandai dengan adanya 

berbagai peraturan daerah yang merupakan 

manifestasi dari ajaran Islam. 

Dalam perspektif ke-Indonesiaan, arah 

kebijakan pembangunan hukum dalam Undang-

undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-

2025 adalah:  

Pertama, terwujudnya sistem hukum 

nasional yang bersumber pada Pancasila dan 

UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup 

pembangunan materi hukum, struktur hukum 

termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana 

hukum, perwujudan masyarakat yang 

mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang 

tinggi dalam mewujudkan negara hukum, serta 

penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan 

demokratis. 

 Kedua, pembangunan hukum 

dilaksanakan melalui pembaruan hukum 

dengan tetap memperhatikan kemajemukan 

tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh 

globalisasi  

Ketiga, pembangunan hukum bertujuan 

untuk meningkatkan kepastian dan 

perlindungan hukum, penegakan hukum dan 

HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan 

hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, 

ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka 

penyelenggaraan negara yang semakin tertib 

dan teratur, guna terwujudnya  

penyelenggaraan pembangunan nasional.  

Dalam konteks ini, khusus bagi 

Pemerintahan Aceh, tentu penerapan syariat 

Islam bahkan dapat merupakan suatu 

keniscayaan, karena terdapat legitimasi yuridis 

melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2006 
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tentang Pemerintahan Aceh, sebagai bagian 

dari kekhususan Pemerintahan Aceh, sehingga 

berbagai norma hukum yang bersumber dari 

ajaran Islam dapat diimplementasikan  ke dalam 

berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.   

 

Akhirnya berdasarkan realitas legal 

policy yang demikian menunjukkan bahwa 

secara yuridis dimungkan berbagai pranata 

hukum yang dilahirkan merupakan transformasi 

Hukum Islam atau nilai-nilai ke-Islaman ke 

dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat 

yang berkeadilan, yang  tidak hanya bermanfaat 

bagi ummat Islam, melainkan juga bagi 

masyarakat secara keseluruhan yang merasa 

terlindungi dan diayomi melalui penerapan 

Syari’at Islam, karena ajaran Islam merupakan 

rahmatan lil ‘alamin. 
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