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KATA PENGANTAR

--- Prof. Saidurrahman, M.Ag ---

Syukur Alhamdulillah, Buku Politik Hukum Islam ini yang semula 
adalah hasil riset mini mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPS 
UIN Sumatera Utara dapat diterbitkan. Tentu saja sebuah upaya untuk 

mempublikasikan ide, gagasan dan pemikiran baik dalam bentuk buku dan 
lebih baik dari itu dipublikasi di jurnal bereputasi, patut diapresiasi. Buku ini 
bukan saja penting sebagai tambahan referensi yang ada, bagi peminat kajian 
hukum Islam dan khususnya bagi peminat Politik Hukum Islam , namun lebih 
dari itu buku ini sangat berguna untuk melihat sekaligus menganalisis arah 
perkembangan hukum Islam di Indonesia itu sendiri. 

Salah satu pertanyaan mendasar yang harus kita carikan jawabannya 
adalah, apakah perkembangan hukum Islam di Indonesia yang memilih 
jalan positivisasi atau dalam istilah lain sering disebut dengan proses 
legislasi, sudah tepat? Apakah karakter hukum Islam yang sesungguhnya 
sangat dinamis dan fleksibel, cocok dengan karakter hukum Indonesia yang 
memilih “mazhab positivisme hukum”.  Harus diakui pada saat hukum Islam 
diikat dengan “bahasa undang”, maka semuanya akan menjadi jelas. Maka 
ruang interpretasi hukum menjadi sangat kecil. Itulah mengapa kritik yang 
banyak diajukan kepada para hakim, mereka menjelma menjadi “tukang 
hukum”, yang hanya menerapkan pasal-pasal hukum. Tidak ada upaya untuk 
membaca dan menangkap realitas yang sebenarnya. Harus diakui, gagasan 
hukum progresif yang digagas Prof. Satjipto Rahardjo, adalah gugatan 
bahwa hukum bukan untuk hukum melainkan hukum untuk manusia. Jika 
hukum tidak membawa kepada keadilan dan kedamaian juga kesejahteraan  
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masyarakat, maka hukum itu kehilangan ruhnya. Hukum menjadi tidak  
berguna sama sekali.

Namun di sisi lain, jika kita tidak memilih jalur legislasi hukum, 
adakah jalan lain untuk membumikan hukum Islam di Indonesia. Dalam 
pandangan saya, tidak mungkin menerapkan hukum Islam di Indonesia 
di luar jalur konstitusi. Sampai di sini, gagasan khilafah dan turunannya, 
penerapan syari’at Islam menjadi gagasan yang tidak bermanfaat, sepanjang 
perjuangannya dilakukan di luar konstitusi negara Indonesia. Mau tidak mau, 
suka atau tidak suka, perjuangan hukum di luar parlemen hanya membuang 
energi. Tentu berbeda jika yang dimaksud bukan memperjuangkan hukum 
itu sendiri, hanya sekedar “ikut bersuara”.

Konfigurasi Politik negara akan sangat menentukan posisi hukum 
Islam di Indonesia. Walaupun konfigurasi ini tidak sederhana. Artinya, 
mayoritas umat Islam di parlemen tidak menjamin hukum Islam dapat 
diproses legislasinya dengan mudah. Ada banyak faktor-faktor lain yang 
juga menentukan. Namun paling tidak, jiga umat Islam memahami hakikat 
hukum Islam, tujuan dan karakternya, maka hal ini akan menjadi mudah 
untuk proses legislasi itu sendiri. Produk undang-undang atau peraturan 
lainnya, yang bukan hanya sekedar mengakomodasi hukum Islam bahkan 
juga mengadopsinya, menunjukkan proses legislasi hukum Islam Indonesia 
berjalan baik kendatipun mungkin bagi banyak orang belum memenuhi 
harapan. Namun paling tidak, perkembangan yang ada adalah langkah baik. 

Di samping jalur parlemen, perkembangan hukum Islam melalui jalur 
pengadilan (al-qadha') ataupun jalur fatwa merupakan fenomena yang 
menarik untuk dikaji. Khusus fatwa, dinamika politik yang mengitarinya 
juga sangat menarik untuk dikaji dan ditela’ah lebih lanjut. Apakah fatwa 
itu membuat jarak dengan pemerintah semakin dekat, atau menjauh 
bahkan bertentangan, adalah hal-hal yang sejatinya dipertimbangkan dalam 
permumusan fatwa. Mau tidak mau, pengaruh bahkan dalam tingkat tertentu, 
bisa dalam bentuk interpensi mungkin saja terjadi.

Apa yang ingin saya katakan, studi hukum Islam terlebih-lebih studi 
Politik Hukum Islam adalah wilayah kajian yang hemat penulis sangat menarik 
untuk dikaji. Pada tataran Politik Hukum Islam, kita tidak lagi mengkaji dalil, 
metode istinbat, namun lebih dari itu kita bicara kebijakan atau legislasi. Kita 
bicara tatbiq, penerapan hukum itu sendiri. Kita mendiskusikan pembumian 
hukum Islam di Indonesia dengan cara yang diharapkan sangat konstitusional. 
Dan hal ini menjadi mungkin jika hukum Islam tidak dipisahkan dari realitas 
masyarakat Indonesia itu sendiri.
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Dengan rasa syukur saya mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa 
atas partisipasinya. Terimakasih juga kepada editor. Mudah-mudahan upaya 
untuk mempublikasikan riset-riset yang dilakukan di dalam kelas-kelas 
program doktor, dapat dibudayakan, bukan hanya untuk kelas politik hukum 
ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh bagi siapa saja yang terlibat dan 
berkontribusi dalam penerbitan buku ini.

Billahittaufiq Walhidayah,    
Medan, 26 Mei 2021

Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag



[halaman sengaja dikosongkan]



KATA PENGANTAR

--- Azhari Akmal Tarigan ---

Agaknya saya adalah orang yang sangat berbahagia dengan terbitnya 
buku Politik Hukum Islam (Pergulatan Politik dalam Legislasi 
Hukum Islam). Dikatakan berbahagian karena apa yang saya gagas 

di awal perkuliahan dapat terwujud. Di awal perkuliahan di Program 
Doktor Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan, kepada mahasiswa saya 
mengingatkan dua hal. Pertama, Perkuliahan dilaksanakan dengan metode 
seminar atau presentase hasil penelitian terhadap topik-topik politik hukum 
yang telah dipilih. Mahasiswa diminta untuk menulis makalah berdasarkan 
hasil penelitiannya baik yang berangkat dari studi literatur atau studi 
kepustakaan maupun studi empirik. Dalam penelitian hukum keduanya 
lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian 
hukum empirik (non doktrinal). Dengan demikian, makalah yang dimaksud 
bukan sebatas opini yang ditulis sambil lalu. Makalah yang dipresentasekan 
harus memenuhi standar ilmiah tinggi. Kedua, Setelah makalah tersebut 
dipresentasekan dan mendapat respon dari mahasiswa lainnya, makalah 
tersebut harus disempurnakan dengan mempertimbangkan masukan dari 
peserta seminar. Ada harapan sebenarnya makalah-makalah tersebut di 
format ke dalam bentuk artikel sesusai dengan template jurnal yang dituju. 
Namun disebabkan karena memakan waktu yang panjang, saya putuskan 
target yang akan dicapai pada mata kuliah Politik Hukum ini adalah penerbitan 
dalam bentuk buku antologi. Alhamdulillah, mahasiswa menyambut baik dan 
akhirnya terbitlah buku ini.

Sudah hampir dua tahun, saya mengasuh mata kuliah Politik Hukum 
Islam bersama Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag. Tentu saja sebagai mata kuliah, 
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Politik Hukum Islam sebenarnya dapat dikatakan relatif baru. Syukurnya 
belakangan ini ada banyak riset-riset dan studi-studi yang dilakukan para 
ahli dan pakar hukum Islam untuk mengembangkan mata kuliah ini. Satu sisi 
tidak ada perbedaan yang signifikan dengan mata kuliah Politik Hukum yang 
diajarkan di kelas-kelas magister atau kelas Doktor Program Ilmu Hukum. 
Jika ada perbedaan itu lebih pada persoalan perluasan materi. Di dalam 
politik hukum Islam kita berangkat dari dua hal, Politik Hukum itu sendiri 
dan kedua hukum Islam yang menjelma pada bentuk produk hukum, fikih, 
fatwa, qadha dan terutama qanun.

Sebelum mengkaji politik hukum Islam, penstudi hukum Islam ini harus 
dapat menarik benang merah antara fikih siyasah dan siyasah syar’iyyah. 
Kendatipun memiliki irisan atau persintuhan, namun politik hukum Islam 
dengan siyasah syar’iyyah atau fikih siyasah itu berbeda. Politik hukum Islam 
tetap mengacu pada makna politik hukum yang diperpegangi dalam studi 
politik hukum. Sebagai titik berangkat kita bisa memulai dengan melihat apa 
yang dipahami para pakar di bawah ini. Misalnya, Padmo Wahyono yang 
menyatakan bahwa politik hukum adalah sebagai kebijakan dasar  yang 
menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. 
Selanjutnya Teuku Mohammad Radhie menyatakan bahwa politik 
hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai 
hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan 
hukum yang dibangun. Kita juga bisa merujuk Satjipto Rahardjo 
yang mengatakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih 
dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial 
dan hukum tertentu dalam masyarakat. Bahkan Abdul Hakim Gading 
Nusantara menyatakan bahwa politik hukum nasional dapat diartikan 
sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau 
dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. 
Dengan demikian, Politik hukum bisa meliputi, (1) pelaksanaan 
ketentuna hukum yang telah ada secara konsisten. (2). Pembangunan 
hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang 
telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum 
baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang 
terjadi dalam masyarakat. (3), penerapan fungsi lembaga penegak 
atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya. (4). Meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit 
pengambil kebijakan. Adapun yang paling kontemporer adalah definisi 
yang dikembangkan mahfudh MD, politik hukum adalah legal policy 
atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, 
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baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian 
hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.  

Berangkat dari definisi yang diberikan pakar di atas, Politik Hukum Islam 
sejatinya bicara tentang legal policy atau kebijakan hukum khususnya hukum 
Islam yang akan diberlakukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Bisa saja hukum Islam yang dimaksud adalah hukum yang secara terang-
terangan menyebut jargon atau istilah Islam, syari’ah atau apapun yang 
menggambarkan hukum Islam. Sebut saja sebagai contoh, Undang-undang 
Pengelolaan Zakat, Undang-undang Perbankan Syari’ah atau produk undang-
undang lainnya yang judulnya saja sudah memakai istilah baku ataupun 
istilah teknis di dalam hukum Islam. Bisa juga produk undang-undang itu 
tidak menggunakan istilah Islam atau syari’ah namun dari sisi substansi 
sebenarnya menggambarkan hukum Islam. Kita bisa saja mengkaji produk 
hukum Tipikor, undang-undang terhadap perlindungan anak, atau undang-
undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Kendatipun produk 
hukum ini tidak menggunakan istilah syariah, namun dari sisi maqasid al-
syari’ah, jelas mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, kini dan akan 
datang.

Dalam diskusi yang berlangsung dalam ruang Zoom ataupun beberapa 
kali di kelas, jelas bahwa penerapan hukum Islam di dalam sebuah negara 
modern membutuhkan kekuasaan yang pemegang dan pembuat kebijakan. 
Dalam konteks inilah, relasi negara dan agama yang berlangsung dalam 
ruang publik akan sangat menentukan. Tentu tak bisa dihindari, bagaimana 
respon penguasa terhadap hukum Islam sepanjang sejarah Indonesia sampai 
detik ini mengalami pasang surut atau naik turun. Pergantian dari satu rezim 
ke rezim berikutnya ternyata menunjukkan ada kebijakan berbeda tentang 
pemberlakukan hukum Islam. Bahkan sejak era penjajahan Belanda, hal 
ini sudah terjadi. Konfigurasi politik akan sangat menentukan bukan saja 
keberadaan hukum Islam itu dalam tatanan hukum nasional melainkan juga 
corak hukum Islam itu sendiri.

Topik-topik kajian di dalam buku ini telah mencoba menela’ah dinamika 
legislasi hukum Islam Indonesia dan hiruk-pikuknya dengan persoalan-
persoalan politik yang mengitarinya. Setiap calon Doktor Hukum Islam 
yang menjadi peserta dalam kuliah ini telah berupaya untuk menuliskan 
pemikirannya sedemikian rupa. Jika ada yang disebut kendala, maka itu 
hanya disebabkan oleh persoalan nasional bahkan internasional yang 
tidak bisa dihindarkan. Tidak berlebihan buku ini lahir pada era covid-19. 
Pada era ini perkuliahan dilakukan dengan daring yang tentu saja berbeda 
dengan kuliah konvensional yang diskusinya dipastikan akan lebih intensif. 
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Kelemahan berikutnya, kendati sudah diatasi dengan berselancar di dunia 
maya, keberadaan buku-buku fisik terlebih yang klasik, biasanya tersimpan 
di perpustakaan menjadi sulit tersentuh. Kendatipun disebut kelemahan, 
namun insya Allah dua hal itu tidak akan mempengaruhi kualitas buku ini. 
Namun tetap saja, sebagai karya akademik kemanusiaan tentu tidak ada yang 
sempurna.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua peserta seminar 
calon Doktor Hukum Islam. Saya berdo’a semoga semua mahasiswa di kelas 
Politik Hukum Islam, dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Seperti 
yang pernah saya sampaikan di kelas, begitu karya kita diterbitkan bukan 
sebatas karya itu menjadi “abadi” tetapi juga menjadi potret kita dalam 
dunia akademik terutama pada bidang yang kita tekuni. Terbitnya karya-
karya akademik sesungguhnya akan menentukan posisi seseorang sekaligus 
menunjukkan performa akademiknya.  Tentu saja setelah momentum ini, 
ada banyak karya akademik dari mahasiswa doktor hukum Islam ini yang 
terbit di jurnal bereputasi baik nasional terlebih internasional. Terimakasih 
buat Armaya Azmi, salah satu mahasiswa dengan etos ilmiah tinggi, yang 
bersedia menjadi relawan sehingga buku ini layak disajikan di tengah-tengah 
pembaca.

Medan, 22 Mei 2021

Azhari Akmal Tarigan
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POLITIK HUKUM DAN POLITIK 
HUKUM ISLAM

--- Mochammad Erwin Radityo ---

1

Politik hukum sangat besar peranannya dalam pembentukan hukum 
di suatu negara, karena dalam pembuatan hukum yang akan 
diberlakukan di suatu negara  terhadap suatu permasalahan sangat 

dipengaruhi oleh situasi politik dari suatu negara. Sendi utama dalam politik 
suatu negara yang sangat berpengaruh besar dalam politik hukum adalah 
pembentukan perundang-undangan dan hukum nasional.

Jika kita melihat dari sudut ketatanegaraan, pada dasarnya suatu negara 
merupakan organisasi kekuasaan, negara juga dapat disebut sebagai suatu 
organisasi tata kerja dari alat kelengkapan negara yang tergabung menjadi 
suatu kesatuan. Tujuan suatu negara adalah cita-cita idil dari suatu negara 
yang ingin diwujudkan dari negara tersebut melalui tatacara ataupun 
sistematika instrumen hukum yang ada dinegara tersebut.1

Dalam suatu negara sudah pasti harus memiliki suatu tatanan Hukum 
yang bertujuan untuk mengaur kehidupan masyarakat nya, sehingga dalam 
hidup berdampingan di suatu negara, masyarakat tidak malakukan perbuatan 
yang dapat merugikan bagi kehidupan orang lainnya. Suatu negara dalam hal 
ini Indonesia, terdiri dari banyak propinsi, dan sejak tahun 1999, melalui 
Undang-undang Otonomi daerah, Pemerintah daerah mempunyai peranan 
penting dalam menjalankan kewenangannya di daerah, membuat undang-
undang yang sejalan dengan daerah yang dipimpin dan sebagainya.

Hukum merupakan suatu alat yang diciptakan dengan tujuan untuk 
mengatur hubungan tingkah laku manusia serta kelompok masyarakat 
terkait dengan proses interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam 
kehidupan. ”Hukum tidak harus selalu dipahami sebagai suatu peraturan 
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yang ada dalam kitab perundang-undangan, namun hukum perlu dilihat 
dalam konteks sosialnya, yang merupakan tempat dimana hukum itu 
berpengaruh, dipergunakan serta diciptakan”2.apabila kita melihat tentang 
hukum yang berlaku di Indonesia, Sudah pasti tidak dapat kita lepas dari 
Hukum yang diterapkan semasa penjajahn atau Hukum yang berlaku 
sebelum masa kemerdekaan. Jika kita melihat kepada azas konkordansi yang 
menyatakan bahwasannya hal yang melandasi berlakukannya hukum eropa 
continental atau Hukum_Belanda pada masa tersebut agar diberlakukan 
bagi bangsa pribumi / Indonesia. Hal ini menyebabkan Hukum Eropa yang 
sebelumnya diterpkan hanya bagi pihak Belanda, selanjutnya diterapkan bagi 
bangsa Indonesia untuk sebagai Hukum yang berlaku pada saat masa awal 
kemerdekaan dengan terlebih dahulu melakukan sedikit penyempurnaan.

Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan 
adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. 
Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah 
hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa. Menurut Daniel S. Lev, bahwa 
keterlanjuran memilih dan meyakini akan lebih praktis jika melanjutkan 
tradisi hukum kolonial yang dianggap telah lebih dipahami serta memiliki 
struktur yang lebih pasti, hal ini bukanlah tanpa masalah dalam perjalanan 
selanjutnya3. Esmi Warassih didalam narasi pidato pengukuhannya selaku 
guru besar menerangkan bahwasannya ; “Penerapan sistem hukum yang 
bukan berasal atau lahir dari kandungan masyarakat dapat menimbulkan 
masalah, Terlebih bagi negara yang sedang berubah karena terjadi ketidak 
samaa antara nilai yang menjadi penyokong dalam sistem hukum yang 
berasal dari negara lain dengan nilai hukum yang dihayati serta dibutuhkan 
dalam hubungan masyarakat itu sendiri”.4 

Secara nyata, sebetulnya penerapan hukum yang ada dalam suatu 
negara tidak bisa selamanya mengikuti apa yang disebutkan dalam azas 
konkordansi tersebut, karena secara jelas, hubungan yang ada dalam 
masyarakat, kehidupan yang ada dalam masyarakat, serta kultur yang ada 
dalam masyarakat suatu daerah pasti berbeda dengan negara yang dijajah, 
juga sebaliknya. Dalam pemikiran penulis, seharusnya suatu negara yang 
sudah merdeka, boleh saja mengadaptasi Hukum yang sudah ada, atau 
hukum yang ditinggalkan oleh para penjajah nya, hanya saja, suatu negara 
harus sudah mampu bergerak  maju dengan menentukan Hukum yang akan 
berlaku di negaranya sendiri dan mulai untuk meninggalkan hukum yang 
ditinggalkan tersebut.

Pembentukan hukum dan penerapan hukum tentu saja tidak semudah 
mengedipkan mata atau menepukkan dua belah tangan kita. Pembentukan 
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dan penerapan tentu harus dimulai dari pemilihan corak hukum yang kan 
di buat. Kemudian barulah akan didapat bentuk hukum yang susuai dengan 
kehidupan bermasyarakat di satu negara.

Disamping hal tersebut, politik hukum yang ada dalam suatu negara 
tentu sangat mempengaruhi pembentukan hukum yang akan dibuat. Penulis 
akan mencoba menelaah pembahasan tersebut dalam tulisan ini untuk dapat 
memaparkan Politik Hukum di Indonesia, dan juga politik Hukum Islam dan 
penerapannya.

Politik Hukum di Indonesia dan Perkembangannya

Hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam 
sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum 
sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang 
dimaksud adalah keadilan5. 

Politik Hukum di Indonesia merupakan istilah yang disadur dari Bahasa 
Belanda yaitu Recht Politiek. Recht Politik terdiri dari 2 (dua) suku kata 
yaitu Recht dan Politiek. Recht berarti Hukum, dan Politiek berarti Politik, 
Padmo Wahjono dalam Bukunya Negara Indonesia Berdasarkan atas Hukum, 
menyimpulkan bahwa Politik Hukum adalah kebijakan penyelenggaraan 
negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah benuk maupun isi 
dari hukum yang dibentuk dan menjadi kriteria untuk menghukum sesuatu.

Indonesia jika diperhatikan sedang berada sebagai suatu negara yang 
sedang dalam posisi menata Politik Hukum negara nya secara sistematis 
dan  secara terprogram, baik karena alasan negara jajahan menjadi merdeka 
ataupun alasan idiologi amanat rechtsidea yaitu cita hukum yang termuat 
dalam konstitusi dan pembukaan UUD 19456

Menurut Teuku Mohammad Radhie, dalam tulisannya yang berjudul 
Pembaharuan dan politik Hukum dalam rangka pembangunan nasional 
mendefinisikan politik hukum  sebagai  suatu pernyataan kehendak penguasa 
negara mengenai hukum yang berlaku  di wilayahnya dan mengenai arah 
perkembangan hukum yang dibangun.

Indonesia menganut paham kenegaraan dengan pembagian kekuasaan 
sesuai dengan teori dari Montesquieu, dimana dalam bernegara tidak boleh 
dilimpahkan kepada satu struktur kekuasaan, namun struktur kekuasaan 
harus dibagi kedalam 3 bentuk struktur/lembaga berbeda dengan 
kewenangan yang berbeda. Struktur tersebut terdiri dari:
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1. Legislatif.
2. Eksekutif.
3. Yudikatif.

Ketiga struktur tersebut di indonesia dapat disampaikan sebagai 
berikut:

1. Legislatif adalah lembaga pembentuk Undang-undang dalam hal ini 
adalah DPR.

2. Eksekutif adalah lembaga pelaksana Undang-undang yang dibentuk 
yaitu Pemerintahan.

3. Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang 
yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Pembentukan hukum di indonesia di tetapkan oleh DPR yang merupakan 

perwakilan dari seluruh rakyat di Indonesia, Pembentukan Hukum ini 
berasal dari rumusan yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden, 
atau dapat juga oleh kepala daerah. Dasar dari seluruh pembentukan hukum 
yang ada di Indonesia adalah Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia. Jadi dalam pembentukan Undang-Undang yang ada di 
Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan apa yang terumus di Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut Sunarjati Hartono, dalam pembentukan hukum nasional, 
haruslah memiliki beberapa hal yaitu: 

1. Hukum Nasional Indonesia yang berlaku di Indonesia haruslah 
merupakan lanjutan dari hukum adat setempat, Maksud nya yaitu bahwa 
hukum nasional indonesia seharusnya memiliki jiwa Pancasila. Artinya 
bahwa, jiwa dari sila sila dalam  Pancasila, harus bisa memenuhi apa 
yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia saat ini dan juga di masa-
masa kedepannya. 

2. Hukum nasional Indonesia bukan saja mengatur persoalan pemilihan 
bagian bagian antara hukum adat dan hukum barat, tetapi juga harus 
mengikuti kaidah-kaidah hukum baru sesuai dengan kebutuhan untuk 
dapay menyelesaikan permasalahan yang baru pula; 

3. Pembentukan hukum nasional hendaknya ditentukan secara 
fungsional. Artinya bahwa hukum atau aturan yang baru, jika dilihat 
secara substansial harus dapat benar-benar memfasilitasi kebutuhan 
masyarakat. Bukan hanya itu, hak atau kewajiban masyarakat yang akan 
diciptakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita untuk 
mencapai masyarakat yang adil serta makmur dalam keadilan.7
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Hukum merupakan produk keputusan politik, namun begitu 
hukumberlaku, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada hukum8. 
Keadilan dapat diciptakan apabila kegiatan  politik suatu negara dapat 
melahirkan produk-produk hukum yang memang dapat berpihak kepada 
nilai-nilai dari keadilan itu sendiri. Walaupun dalam proses kerjanya, 
lembaga-lembaga yang berperan dalam pembentukan hukum harus 
dapat bekerja secara independen sehingga dapat memperoleh kepastian 
hukum serta perlindungan dengan adanya hukum, hal yang menjadi dasar 
terciptanya hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik 
harus mengandung prinsip-prinsip untuk membangun supremasi hukum 
yang berkeadilan.9

Politik Hukum Islam dan Penerapannya

Selanjutnya penulis akan mencoba untuk mengupas sedikit tentang 
Politik Hukum Islam serta melihat sedikit tentang perkembangannya di 
Indonesia. Umat Islam merupakan umat yang terbesar di Insonesia, dalam 
pelaksanaan adama sesuai dengan hukum agama yang ada, Umat islam 
mengakui dan menjalani Hukum Syariat dan Hukum Islam sendiri. 

Kenapa penulis memisahkan antara Hukum Syariat dan Hukum Islam? 
Imam Al-Qurthubi dalam kitabnya Al Jami’li Ahkamil Quran menyebutkan, 
bahwasannya “Syariat Islam Sebagai agama yang Allah Syariatkan kepada 
hamba hambanya”. Secara garis besar didalam islam mengenal ada 5 hukum, 
yaitu 10:

1. Wajib; Suatu Perbuatan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan 
apabila tidak dikerjakan akan diberi siksa.

2. Mandub atau Sunnah; Suatu perbuatan yang dituntut untuk dapat 
dikerjakan tetapi peromtah dalam mengerjakannya belum sampai 
tingkat wajib.

3. Mubah; satu perbuatan dimana perbuatan tersebut diperbolehkan 
untuk dilakukan oleh seorang muslim namun juga dapat ditinggalkan 
atau tidak dilakukan, akibat nya tidak ada sanksi ataupun pahala dalam 
hal mengerjakan dan tidak mengerjakannya.

4. Makruh; yaitu perbuatan yang mana dapat dirasakan jika 
meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya.

5. Haram; Suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut apabila 
dikerjakan pasti akan mendapat siksa dan apabila pekerjaan tersebut 
tidak dilakukan atau ditinggalkan akan mendapatkan pahala.
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Didalam Hukum Islam, terdapat sedikit perkembangan dimana 
hukum islam berbeda dengan hukum syariah sendiri, Hukum Islam adalah 
merupakan suatu pengembangan dari Hukum Syariah, dimana Hukum Islam 
tetap merujuk kepada Al Quran dan Hadist. Namun demikian, bagaimanakah 
Politik Hukum Islam itu sendiri?

Jika Kita bicara Politik Hukum Islam, maka kita akan membahas nya 
secara bahasa, Politik hukum adalah suatu kebijakan dasar penyelengara 
negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang 
bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai 
tujuan negara yang dicitacitakan.6 Hukum Islam adalah suatu sistem hukum 
di dunia yang sumber utamanya adalah wahyu Allah, sehingga mempunyai 
konskuensi atau pertanggung jawaban di akhirat kelak. Untuk itu hukum 
Islam dapat berupa hukum yang secara langsung berasal dari wahyu 
(syari‘ah) atau hukum yang merupakan hasil ijtihad para mujtahidin (fiqh), 
yang kedua inilah yang lebih banyak 11.

Didalam negara kita, terdapat perkembangan hukum islam yang menjadi 
acuan dan ditaati oleh umat islam, ini menerangkan tentang adanya hukum 
Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah12: 

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional Indonesia. 
2. Ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan 

kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai 
hukum nasional. 

3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) 
berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional 
Indonesia. 
Dalam perkembangan nya di Indonesia, terdapat beberapa produk 

Hukum Islam, yaitu Situasi politik yang mempengaruhi terbentuknya 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU PA) yang kemudian 
disempurnakan melalui Undang Undang No. 3 Tahun 2006, hal ini juga 
ikut mewarnai kecenderungan dan arah kebijakan hukum negara yang 
dapat dilihat dari aspek politik dalam pembentukan hukum, aspek politik 
mengenai isi hukum (asas dan kaidah hukum), dan aspek politik penegakan 
hukum. Ketiga aspek tersebut diatas sudah melahirkan suatu hukum Islam 
yang dipraktekkan masyarakat Muslim Indonesia13.
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KONFIGURASI POLITIK DAN 
KARAKTER PRODUK HUKUM

--- Dedi Mahruzani Nur Lubis ---

2

Hukum selalu hadir dalam kehidupan manusia. Maka, kalau kita 
berbicara tentang hukum, kita tidak lepas membicarakannya dari 
kehidupan manusia. Hukum berguna untuk menyelesaikan konflik 

yang terjadi di dalam masyarakat sebagai organisasi manusia. Hukum sebagai 
perintah dan hukum sebagai larangan. Hukum selalu bergerak mengikuti 
perkembangan kehidupan manusia dalam masyarakat. Apabila hukum itu 
tidak bisa mengikuti perkembangan, maka hukum akan ditinggalkan.

Hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi tujuan hukum itu 
sendiri yaitu mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kehidupan 
masyarakat manusia. Memang untuk menselaraskan ketiga unsur tersebut 
tidaklah mudah. Selain itu hukum juga berfungsi untuk melindungi 
kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat.

Tidak ada satu-pun masyarakat yang tidak memiliki hukum. Bahkan 
hukum dikenal sebagai produk budaya yang selalu mengikuti dan tumbuh 
berkembang bersama masyarakat.14 Cicero menyatakan bahwa “ubi societas 
ibi ius”. Artinya bahwa dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Hal 
tersebut menandakan bahwa masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan 
satu dengan yang lain. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (zoon 
politicum), hukum meliputi aspek fisik dan eksistensial manusia.15 Hukum 
tidak hanya instrumen untuk menciptakan keamanan dan ketertiban 
hubungan antara individu dengan individu yang  lain dalam masyarakat.  
Namun, hukum juga instrumen moralitas yang masuk ke dalam rasio manusia 
untuk menciptakan keadilan. Aristoteles,16 menyatakan bahwa tujuan 
bermasyarakat adalah untuk mencapai hidup yang lebih baik (keadilan), 
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dan untuk mencapai keadilan tersebut maka dibutuhkan hukum sebagai 
instrumen.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam hidup 
manusia kehadirannya dibutuhkan di semua tempat di dunia ini. Bilamana 
keadilan itu kemudian dikukuhkan  ke dalam institusi yang namanya hukum, 
maka institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan 
itu dapat diselenggarkan secara seksama dalam masyarakat.17

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, bahwa hukum secara umum 
berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di samping fungsi 
dasarnya yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hal ini berarti 
bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat 
berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti 
penyalur arah kegiatan manusia maupun subjeknya ke arah yang dikehendaki 
oleh pembangunan atau pembaharuan.18

Dalam pandangan Thomas Aquinus bahwa mazhab hukum alam dengan 
teorinya memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan. 
Sedangkan, mazhab positivisme hukum dengan teorinya memandang hukum 
hanya sebagai perintah yang berdaulat, sehingga akan tercipta kepastian 
hukum.19 Banyak para ahli tidak bersedia menerima adanya dua macam 
hukum (hukum positif dan hukum alam), yang satu telah menjadi undang-
undang, dan yang lain dipikirkan sebagai hukum dasar yang lebih kuat dari 
undang-undang. Oleh karena itu, para ahli senantiasa melembagakan atau 
memformulasi prinsip-prinsip hukum dengan memasukkannya dalam 
undang-undang dengan mengadopsinya dalam kerangka yang rasional. 
Dengan ini pula sebenarnya banyak pemikir menolak positivisme hukum, 
tetapi sekaligus juga mengakui bahwa hukum yang benar adalah hukum 
positif.20 

Dari pandangan Thomas Aquinus di atas, maka hukum tidak dapat 
dilepaskan dari moral dan etika. Hukum yang tidak berlandaskan pada moral 
dan etika dikategorikan sebagai hukum yang jelek dan tidak boleh dijadikan 
hukum dan dipaksakan kepada masyarakat.21 Hukum yang adil menurut St. 
Agustinus adalah hukum yang berasal dari Tuhan (lex aeterna) yang bersifat 
abadi, bahkan hukum positif (lex temporis/lex humana) dikatakan adil 
apabila bersumber dari hukum Tuhan, dan sebaliknya. Senada dengan hal 
tersebut, Thomas Aquinus mengeluarkan teori “summa teologica (Summa 
Theologiae)” yang berarti bahwa “the just law is the law that furthers the 
common, human good”.22
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Para positivis memandang bahwa prinsip-prinsip hukum yang terdapat 
dalam hukum alam sebagai prinsip regulatif belaka, yaitu sebagai pedoman 
bagi terbentuknya hukum, dan bukan sebagai prinsip konstitutif dari 
hukum. Artinya, bahwa prinsip-prinsip tersebut memang harus diindahkan 
pada saat undang-undang dibentuk. Namun, jika undang-undang yang ada 
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum alam, maka undang-undang 
tersebut tetap sah berlaku. Dengan kata lain, menurut para positivisme, 
hukum cenderung menganut prinsip kepastian hukum, dibandingkan 
dengan para ahli hukum alam yang lebih memperhatikan prinsip keadilan 
dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.23  

Hukum dilihat dari bentuknya dapat digolongkan ada hukum yang 
tak tertulis disatu pihak dan ada hukum yang tertulis dilain pihak. Hukum 
yang tak tertulis disebut juga hukum kebiasaan atau hukum adat sedangkan 
hukum yang tertulis adalah hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan. Hukum tertulis merupakan tanda ciri dari hukum 
modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern. Kehidupan 
yang makin kompleks, bidang-bidang yang makin beraneka ragam, serta 
perkembangan masyarakat dunia yang makin menjadi suatu masyarakat yang 
tersusun secara organisatoris (organized society), hubungan antar manusia 
yang makin kompleks pula, memang tidak bisa lagi hanya mengandalkan 
pada pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya ingatan.24

Adapun kelebihan hukum tertulis dibanding dengan hukum tidak tertulis 
dalam mengatur dan melayani kehidupan modern adalah sebagai berikut:

1. Apa yang diatur dengan mudah diketahui orang;
2. Setiap orang, kecuali yang buta huruf, memperoleh jalan masuk yang 

sama ke dalam hukum;
3. Pengetahuan orang mengenai hukum senantiasa bisa dicocokkan 

kembali dengan yang telah dituliskan, sehingga ada kepastian hukum;
4. Untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundanga-

undangan, untuk membuat yang baru, maka hukum yang tertulis juga 
menyediakan banyak kemudahan.25

Dengan demikian, hukum menurut Thomas Aquinus harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 1) harus rasional untuk kebaikan bersama (rational 
regulation for the good of the community); 2) dibuat oleh pemerintah yang 
berdaulat (made by the person (s) having powers of government); dan 3) 
diumumkan (promulgated).26

Dari pendapat di atas, maka Jeremy Bentham melihat hukum sebagai 
kumpulan perintah tentang larangan yang dibuat oleh yang berdaulat dalam 
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negara. Aturan yang tidak dibuat oleh penguasa yang berdaulat, bukan-lah 
hukum, namun hanya sebatas pada kebiasaan Dengan demikian, pengertian 
hukum dari Jeremy Bentham tersebut dapat disingkat menjadi “law is „the 
command‟ of sovereign backed by sanction”.27 Di kalangan juris dewasa ini 
berkembang dua pendapat tentang hubungan sebab akibat antara politik 
dan hukum. Pandangan yang pertama adalah Kaum Idialis, yang cenderung 
berpandangan dari sudut das sollen. Pandangan ini mengacu pada pendapat 
Roscue Pound yang menyatakan bahwa “law as tool of social enginering”.28

Pendapatnya menyatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan 
dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah 
kehidupan politiknya. Wajar jika secara idologis mereka meletakkan 
hukum sebagai pemandu dan penentu arah perjalanan masyarakat, karena 
memang pada dasarnya hukum difungsikan untuk menjamin ketertiban dan 
melindungi kepentingan masyarakatnya. Pandangan yang kedua mengacu 
pada pandangan Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum selalu 
berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, hukum tumbuh 
dan mati bersama masyarakatnya.29 

Hal ini didasarkan keyakinan bahwa pada dasarnya hukum merupakan 
perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Artinya adalah bahwa 
hukum harus menjadi dependent variable atas keadaan luarnya, salah 
satunya adalah politik. Dalam bahasa lain dapat dinyatakan bahwa hukum 
adalah produk politik.30 Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kalau kita 
melihat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum, akan 
tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga 
hukum selalu berada pada posisi yang lemah.31

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo Hukum bukan merupakan institusi  
yang otonom namun keberadaannya saling berhubungan dengan sektor-
sektor kehidupan yang lain dalam masyarakat. Sehingga hukum harus 
bisa melakukan penyesuaian terhadap kemajuan yang ada di masyarakat. 
Sehingga hukum mengalami dinamika. Politik hukum merupakan salah 
satu faktor yang menyababkan terjadi dinamika demikian itu, karena ia 
diarahakan kepada iure constituendo, hukum yang seharusnya berlaku.32 

Politik hukum merupakan disiplin hukum yang tergolong paling muda 
dibandingkan dengan disiplin-disiplin hukum lain yang lebih klasik, seperti 
sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, filsafat hukum, dan lain 
sebagainya. Walaupun politik hukum tergolong disiplin hukum yang paling 
muda namun memiliki posisi strategis sebagai ilmu yang dari sisi aksiologis 
mampu untuk menguak misteri hukum sama baiknya dengan disiplin-
disiplin hukum yang telah ada sebelumnya.33
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Politik Hukum Menurut Para Ahli

Konteks ilmiah yang menjadi raison d’entre kehadiran disiplin politik 
hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritisi hukum terhadap pola 
pembentukan hukum dan pengembangannya selama ini. Adanya pasang surut 
perkembangan dan pergeseran studi hukum itu disebabkan karena terjadinya 
perubahan struktur sosial akibat modernisasi dan industrialisasi politik, 
ekonomi, dan pertumbuhan piranti lunak ilmu pengetahuan. Munculnya 
disiplin politik hukum tidak dapat dipastikan dan siapa penggagasnya.34 
Menurut Bambang Purnomo,35 Van Apeldoorn dalam buku klasiknya Inleiding 
tot de Studie van  Het Nederlands Rechts telah menyebutkan secara implisit 
istilah politik hukum, namun belum menjelaskan secara terperinci tentang 
arti tentang politik hukum tersebut.   

Menurut Mahfud MD bahwa politik hukum adalah “legal policy atau 
garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan 
pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam 
rangka mencapai tujuan negara” dari defenisi yang dikemukakan di atas 
beliau mengemukakan bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang 
hukum-hukum yang akan ditetapkan sekaligus pilihan tentang hukum-
hukum yang dicabut atau tidak diberlakukan yang keseluruhannya dengan 
maksud untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tertulis di dalam 
Pembukaan UUD 1945.36

Sedangkan menurut Padmo Wahjono,37 “politik hukum adalah kebijakan 
dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.” 
Kemudian dalam tulisannya yang lain beliau mengatakan bahwa “politik 
hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan 
kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup 
pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.” sedangkan dari pendapat 
Teuku Mohammad Radhie mendefiniskan “politik hukum sebagai suatu 
pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di 
wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.  

Kemudian pandangan Satjipto Raharjdo tentang batasan politik hukum 
adalah aktivis memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai 
suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (“lebih menitik 
beratkan pada pendekatan sosiologis”). Terhadap pengertian ini terdapat 
beberapa pandangan yang sangat mendasar dalam studi politik hukum, 
yaitu: pertama, apa yang ingin dicapai dengan sistem hukum yang ada; 
kedua, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa 
dipakai mencapai tujuan tersebut; ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu 
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diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; 
dan keempat, dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang 
bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk 
mencapat tujuan itu secara baik.38 

Bagar  Manan menjelaskan bahwa tiada Negara tanpa politik hukum. 
Politik hukum suatu Negara dapat dibagi dalam dua kategori, pertama, politik 
hukum yang  permanen dimana sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar 
kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum , dan kedua, Poltik 
hukum yang temporer dimana kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu 
kewaktu sesuai dengan kebutuhan.39  

Sudikno Mertokusumo mempunyai pandangan, bahwa hukum yang 
hadir di tengah-tengah masyarakat itu berasal dari kekuasaan yang sah. 
Kekuasaan-kekuasaan yang sahlah yang melahirkan hukum. Ketentuan-
ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada hakikatnya 
bukanlah hukum. Jika demikian hukum itu bersumber pada kekuasaan yang 
sah.40 Kekuasaan yang sah maksudnya adalah kekuasaan negara yang ada 
ditangan para penguasa dalam hal para politisi yang telah diberi wewenang 
untuk menciptakan hukum.   

Menurut Mac Iver hukum itu ada 2 jenis. Pertama, hukum yang berada di 
bawah pengaruh politik; dan kedua, hukum yang berada di atas politik. Yang 
berada di atas politik, hanya konstitusi, sedangkan sisanya semua berada di 
bawah politik. Pandangan Mac Iver menurut Ahmad Ali adalah pandangan 
yang realistis tentang hubungan hukum dan politik yang bisa dibuktikan 
dengan lahirnya undang-undang dari karya para politisi.41

Dari teori-teori yang dikemukakan para penulis tersebut dapat kita tarik 
benang merahnya bahwasanya hukum dan politik ada hubungan kausalitas 
yang saling mempengaruhi diantaranya yaitu:

1. Hukum determinan atau menentukan atas politik dalam arti bahwa 
kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-
aturan hukum;

2. Politik determinan atau menentukan atas hukum karena hukum 
merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang 
saling berinteraksi dan bahkan bersaingan;

3. Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada 
posisi yang derajat determinasinya ekuivalen antara yang satu dengan 
yang lain karena walaupun hukum merupakan produk keputusan 
politik, namun begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus 
tunduk pada aturan-aturan hukum.42 
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Hukum sebagai Produk Politik

Menurut Mahfud MD, ada orang yang mempermasalahkan pernyataan 
“hukum sebagai produk politik”, dan ada sebaliknya yang mempunyai 
pandangan “politik adalah produk hukum”, lalu beliau menyatakan kedua 
pendapat tersebut masing-masing mengandung kebenaran tergantung dari 
sisi mana kita melihat kedua pernyataan tersebut.43 

Mahfud MD mengatakan secara metodologis-ilmiah sebenarnya tidak 
ada yang salah dari kedua pernyataan tersebut, tergantung pada asumsi 
dan konsep yang dipergunakan. Melalui asumsi dan konsep tertentu satu 
pandangan ilmiah bisa mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, 
namun dengan asumsi dan konsep tertentu yang lain satu pandangan bisa 
mengatakan sebaliknya, bahwa politik adalah produk hukum. Dengan 
demikian, secara ilmiah hukum dapat determinan atas politik, namun 
sebaliknya bisa pula politik determinan atas hukum. Jadi dari sudut 
metodologis, kedua pernyataan itu semuanya benar dari aspek ilmiah 
menurut asumsi dan konsepnya sendiri.44 

Orang yang menyatakan bahwa “hukum adalah produk politik” adalah 
benar jika dilihat dari dunianya das sein dengan mengonsepkan hukum 
sebagai undang-undang. Dalam kenyataannya jika hukum dikonsepkan 
sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak 
seorang pun bisa membantah memang hukum adalah produk politik sebab ia 
merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak 
politik yang saling bersaingan baik melalui kesepakatan politik maupun 
melalui penguasaanoleh kekuatan politik yang terbesar. Dalam konsep dan 
konteks inilah terletak kebenaran pernyataan bahwa “hukum adalah produk 
politik.” Tidak ada satu pun orang bisa membantah bahwa hukum dalam arti 
undang-undang merupakan produk dari pergumulan politik.45Sebagaimana 
Von Kichman mengatakan bahwa “karena hukum merupakan produk politik 
maka kepustakaan hukum yang ribuan jumlahnya bisa menjadi sampah 
yang tak berguna jika lembaga legislatif mengetokkan pula pencabutan atau 
pembatalannya.”46

Namun sebaliknya apabila dasarnya dari pandangan dunia das sollen 
(keinginan atau keharusan) bahwa “hukum adalah produk politik” seperti 
pengertian sebelumnya akan menjadi beda atau menjadi salah, bila hukum 
tidak diartikan sebagai undang-undang karena hukum bisa diartikan sebagai 
peraturan perundangan-undangan yang termasuk undang-undang, putusan 
pengadilan, dan bisa juga diartikan kepada yang lainnya.47
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Jadi hukum itu mengandung banyak pengertian, bila dilihat arti yang 
sempit hukum sebagai undang-undang merupakan hasil pembentukan oleh 
lembaga legislatif maka hukum sebagai produk politik, namun apabila dilihat 
arti yang luas hukum sebagai perundang-undangan bisa putusan pengadilan, 
perjanjian antar pihak maka bisa jadi politik (kebijakan) sebagai produk 
hukum.

Konfigurasi Politik dan Produk Hukum

Nonet dan Selznick beranggapan, bahwa hukum represif, otonom, dan 
responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda, tetapi dalam 
beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi dalam hubungan 
hukum dengan tertib sosial dan tertib politik masyarakat. Keduanya 
selanjutnya menyebut tahapan-tahapan evolusi tersebut sebagai model 
perkembangan (developmental model). Untuk menjelaskan perkembangan 
evolutif tersebut, tahapan-tahapan evolusi dapat disandarkan pada 
momentum-momentum sosial politik yang penting dalam perjalanan sejarah 
suatu negara, yang membingkai secara kontekstual terhadap muncul dan 
berlakunya suatu peraturan hukum dalam masyarakat.48

Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen 
bahwa hanya tahapan III (hukum responsif) yang menjanjikan tertib 
kelembagaan yang langgeng dan stabil. Model perkembangan dapat 
disusun ulang dengan fokus pada hukum otonom, dengan menunjuk pada 
konflik-konflik pada tahapan tersebut yang menimbulkan tidak hanya 
resiko kembalinya pola-pola represif namun juga kemungkinan terjadinya 
responsivitas yang lebih maju.49

Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan 
yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum 
dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. 
Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat 
dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka 
menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka 
sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.50

Apa yang dipikirkan oleh Nonet dan Selznick, menurut Prof. Satjipto 
Rahardjo, sebetulnya bisa dikembalikan kepada pertentangan antara 
analytical jurisprudence di satu pihak dan sociological jurisprudence di lain 
pihak. Analytical jurisprudence berkutat di dalam sistem hukum positif dan 
ini dekat dengan tipe hukum otonom sebagaimana diungkapkan Nonet. Baik 
aliran analitis maupun Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak 
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otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat. Teori 
hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori 
ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan.51

Hukum tidak hanya rules (logic & rules), tetapi juga ada logika-
logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, 
tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Dan 
ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses 
penegakan hukum untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum 
murni yang kaku dan analitis.52

Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya 
bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyakbanyaknya partisipasi 
semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok 
masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan 
atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan 
kehendak dari penguasa untuk sekedar melegitimasikan kekuasaannya.53

Politik hukum ditiap negara berbeda-beda antara satu dengan yang 
lain. Perbedaaan ini disebabkan  karena adanya perbedaan latar belakang 
kesejarahan, pandangan dunia (worldview), sosialkultural, dan political will 
dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat 
lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), 
tidak universal (berlaku seluruh dunia). Tetapi, ini bukan berarti bahwa politk 
hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.54

Meminjam kata dari Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan 
menentukan politik hukum tidak hanya semata-mata ditentukan oleh apa 
yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pemebntuk hukum, 
praktisi atau para teoritis belaka, namun ikut ditentukan pula oleh kenyataan 
serta perkembangan hukum dilain-lain negara serta perkembangan hukum 
internasional.55        

Dalam memahamai relasi antara hukum dan politik, Mahfud MD dan 
Benny K. Harman, dalam karya ilmiah keduanya melihat fenomena hukum 
dari pendekatan yuridis sosio-politis, yaitu menghadirkan sistem hukum 
sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel independen) rumusan dan 
pelaksanaan hukum (variabel dependen) pernyataan keduanya sebagaimana 
dikutip penulis dalam bukunya Imam Syaukani.56

Mahfud MD menyimpulkan bahwa suatu proses dan konfigurasi politik 
rezim tertentu akan signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum 
yang kemudian diciptakannya. Dalam negara yang konfigurasi politik 
demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik, 
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sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter atau totaliter, 
produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elites.57 
Sedangkan Benny K. Harman menyimpulkan dalam hubungan linier antara 
konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman. Menurut Benny, apabila dalam 
suatu negara diterapkan suatu konfigurasi politik yang demokratis, karakter 
kekuasan kehakiman yang independen atau otonom dan sebaliknya apabila 
yang diterapkan konfigurasi politik otoriter atau totaliter yang dihasilkannya 
adalah karakter kekuasaan kehakiman yang tidak otonom atau tidak bebas.58

Bahwa antara Mahfud MD dan Benny K. Harman memakai asumsi yang 
sama, yaitu ada hubungan yang erat antara hukum dan politik namun objek 
penelitian yang berbeda. Mahfud MD lebih fokus pada aspek hubungan 
antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum, sedangkan Benny 
K. Harman lebih fokus pada aspek hubungan antara konfigurasi politik 
dan karakter kekuasaan kehakiman, apakah ia bersifat otonom atau tidak 
otonom. Namun mempunyai pendapat yang sama bahwa konfigurasi politik 
sangat mempengaruhi karakter produk hukum dan karakter kekuasaan 
kehakiman.59

Tatanan kepartaian dan fungsi badan perwakilan, fungsi eksekutip, 
dan kebebasan pers merupakan parameter prinsip demokratis dan 
otoriter sedangkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, 
dan kekuasaan menafsirkan hukum merupakan persepsi prinsip hukum 
responsif/otonom.60 Dengan adanya parameter itu, maka Mahfud MD 
menguraikan dengan pola sebagai berikut:61

1. Konfigurasi politik demokratis merupakan konfigurasi yang memberikan 
kesempatan kepada rakyat secara maksimal turut serta dalam kebijakan 
negara, Sedangkan pemerintah hanya sebagai penyelenggara dalam 
melaksanakan keinginan warganya, yang diformulasikan secara 
demokratis, dalam pembuatan kebijakan negara badan perwakilan 
rakyat dan partai politik berperan sesuai dengan kedudukannya, 
kemudian dunia pers dalam melaksanakan tugasnya tidak ada belenggu.

2. Konfigurasi politik otoriter/totaliter merupakan konfigurasi yang 
memposisikan pemerintah pada kedudukan yang utama dengan sifat 
yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara 
sehingga keinginan  warga negara tidak teragregasi dan terartikulasi 
secara seimbang. Kedudukan  pemerintah yang sangat menonjol 
sehingga badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berperan dengan 
baik dan lebih merupakan alat justifikasi (rubber stamps) atas kehendak 
pemerintah; sedangkan pers terbelenggu dan dalam kontrol pemerintah 
dan pemberitaan harus terlebih dahulu disensor.
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3. Produk hukum responsif/otonom merupakan produk hukum yang 
karakternya melukiskan pemenuhan atas keinginan-keinginan baik 
individu juga kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga memenuhi 
rasa keadilan di masyarakat. Metode pembuatan hukum responsif/
otonom ini mengundang secara transparan keikutsertaan dan 
keinginan masyarakat, dan institusi-institusi peradilan, hukum diberi 
fungsi sebagai alat pelaksana bagi keinginan masyarakat; sedangkan 
formulasinya biasanya cukup rinci sehingga tidak begitu saja ditafsirkan   
berdasarkan keinginan  dan visi pemerintah sendiri.

4. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang 
karakternya melukiskan visi politik pemilik kedaulatan, sehingga 
pembuatannya tidak menghadirkan keikutsertaan dan keinginan 
masyarakat secara intens. Bila metode seperti itu ada, biasanya lebih 
formalitas. Dengan metode yang demikian umumnya hukum diberi 
peran dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi 
manisfestasi ideologi dan program pemerintah. Formulasi materi 
hukumnya umumnya bersifat mendasar saja sehingga dapat ditafsirkan  
pemerintah mengikuti visi dan keinginannya sendiri dengan bermacam 
regulas pelaksanaan.
Berdasakan hasil penelitian Mahfud MD konfigurasi politik dan karakter 

prodok hukum pemerintahan orde lama dan orde baru sbb:62

1. Priode 1945 - 1959 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno disebut 
era orde lama konfigurasi politiknya demokratis karakter produk 
hukumnya resfonsif UUD yang berlaku UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, 
UUDS 1950;

2. Priode 1959 - 1966 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno disebut 
era orde lama konfigurasi politiknya otoriter karakter produk hukumnya 
ortodoks UUD yang berlaku UUD 1945;

3. Priode 1966 - 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto disebut 
era orde baru konfigurasi politiknya otoriter karakter produk hukumnya 
ortodoks UUD yang berlaku UUD 1945.

Politik Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Dengan teori “konfigurasi politik” agar hukum Islam diterapkan menjadi 
hukum formal (hukum positip) di Indonesia dengan penerapan substansial 
kandungan ajaran Islam yang bersifat universal, melalui pemencaran 
energi politik umat Islam dengan memegang tampuk kekuasaan yang ada 
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di institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diisi oleh umat Islam 
demikian menurut Mahfud MD. Sehingga dengan itu kandungan substantif 
ajaran Islam dapat diformulasikan ke dalam hukum positif di Indonesia.63

Dengan dirumuskannya kandungan substantif ajaran hukum Islam ke 
dalam hukum positif di Indonesia yang disandingkan dengan hukum adat 
dan hukum barat, menjadikan hukum di Indonesia menjadi lebih ideal, 
untuk meminimalisir terjadinya kevakuman hukum di Indonesia demikian 
menurut pendapat Mahfud MD.64

Hukum merupakan produk politik, yang pastinya karakter produk 
hukum itu terpengaruh oleh perimbangan kekuasaan politik (konfigurasi 
politik) sebagai pembentuk hukum. Dengan demikian harus ada perwakilan 
umat Islam sebagai pembawa keinginan umat Islam duduk di institusi-
institusi politik yang ada di Indonesia untuk mempengaruhi kesepakatan 
hukum final yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah sebagai hukum 
formal yang diperuntukkan bagi masyarakat yang harus dianut dan dipatuhi 
secara bersama. Inilah yang dikatakan oleh Mahfud MD sebagai pemencaran 
energi politik untuk dapat memasukkan kandungan substantif ajaran 
Islam yang bersifat universal yaitu menegakkan keadilan, menegakkan 
hukum, membangun demokrasi, mengembangkan pola kepemimpinan 
yang amanah, melindungi Hak Asasi Manusia, menjalin kebersamaan, 
menciptakan keamanan ke dalam pelbagai hukum di Indonesia tanpa secara 
ekslusif dan formal menyebut hukum Islam. Justeru, sebagai bahan ia dapat 
digabungkan dengan bahan-bahan lain, yaitu hukum Barat dan hukum adat 
ke dalam hukum formal (hukum positif) yang berlaku di Indonesia65 dalam 
membangun sistem hukum nasional yaitu sistem hukum Pancasila sistem 
hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai 
sosial, dan prinsip keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan 
mengambil unsur-unsur baiknya.66

Dalam tatanan pembangunan hukum di Indonesia hukum Islam telah 
turut andil untuk memberikan solusi terhadap tantangan problematika 
yang dihadapi bangsa Indonesia.67 Menurut penulis bahan-bahan hukum 
dari kandungan substantif atau doktrin ajaran hukum Islam yang telah 
ditransformasikan ke dalam hukum positip (hukum formal) di Indonesia 
antara lain hukum keluarga, hukum tentang zakat, hukum tentang pornografi, 
hukum tentang ekonomi syariah, hukum tentang perwakafan, hukum tentang 
peradilan agama, hukum tentang perbankan syariah, peraturan daerah 
syariah, termasuk qanun yang diberlakukan di Provinsi Aceh.
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Penutup

Demokratisasi dalam politik merupakan syarat yang utama dalam 
menciptakan hukum yang responsif/populistik/otonom. Tidaklah mungkin 
membangun hukum yang responsif/populistik/otonom tanpa lebih dahulu 
membangun sistem politik yang demokratis. Sebab hukum responsif /
populistik /otonom tidak mungkin lahir di dalam konfigurasi politik yang 
otoriter/totaliter. 

Dengan teori pendekatan “konfigurasi politik” merupakan jalan politik 
penerapan hukum Islam ke dalam hukum formal (hukum positip) Indonesia 
dengan prinsip substansial mengandung ajaran Islam yang bersifat universal, 
melalui pemencaran energi politik umat Islam yang ada di institusi legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif sebagai institusi pembuat hukum sekaligus institusi 
politik. Dengan membawa keinginan kandungan substantif ajaran Islam 
dalam merealisasikan sebuah hukum

Umat Islam harus mampu duduk dalam institusi-institusi pemerintahan, 
baik institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai wakil rakyat sebagai 
penyambung keinginan rakyatnya. Sebagai wakil rakyat mereka dapat 
membawa keinginan umat Islam dan mempengaruhi kesepakatan hukum 
final yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah sebagai hukum formal 
yang diperuntukkan bagi masyarakat yang harus dianut dan dipatuhi secara 
bersama.
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POLITIK HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF 
ONTOLOGI, EPISTIMOLOGI, & 
AKSIOLOGI

--- Muhammad Ilham ---

3

Pembahasan Hukum Islam pada era sekarang ini setelah terlepas dari 
kejumudan pemikiran hukum Islam tampaknya perkembangan dan 
metodologinya cukup beragam, sehingga banyak pola pemikiran yang 

hukum Islam hari ini begitu dinamis ditengah masyarakat. Oleh karena itu 
dalam meramu kajian-kajian hukum Islam mesti dilandasi dengan metodologi 
yang tepat. Hukum Islam itu sendiri bukan hanya dilihat pada aspek ibadah 
yang kita pahami bersama, akan tetapi dalam kajian Syariah bahwa posisi 
tersebut mencakup juga bagian pada sisi muamalah. Ini berarti pengkajian 
ilmu muamalah yang begitu luas juga dapat dikaji, baik dari segi ekonomi, 
politik, dan segala pembahasan lain yang berkaitan dengan muamalah.

Banyak sekali persoalan hari ini yang masih perlu dipertegas kembali 
dalam konsep hukum Islam bidang muamalah ini, sehingga segala 
ketetapan yang dikeluarkan secara pemikirian hukum Islam hendaknya 
tetap berlandaskan sumber hukum Islam. Misalnya dalam penerapannya di 
Indonesia berbagai problematika yang berkaitan dengan kajian hukum Islam 
dalam bidang politik terkait dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 
tentang pengeloaan zakat dimana negara selaku penguasa harus menjadi 
pelopor dalam menjalankan prinsip keadilan. Namun pelaksanaan hari ini 
tampaknya peran negara dalam kajian UU ini masih belum bisa membuat 
posisi itu, sehingga selaku umat Islam harus dibebankan dengan selain zakat, 
juga dibebankan pajak. Tentunya hal ini dicari jalan tengah lagi agar tidak 
timbul kecemburuan dalam berbuat sesuatu. 

Persoalan lain yang cukup banyak berkembang khususnya di Indonesia 
yang perlu dipotret dalam hal politik hukum Islam, sehingga fenomena ini 
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bisa dipahami oleh masyarakat luas tentang pentingnya hukum Islam itu 
sendiri dan dalam sistem ketatanegaraan. Memahami gejala-gejala tersebut, 
tentunya perlu peninjauan ulang aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi 
dalam pemikiran politik hukum Islam sehingga cakupan pemahaman 
tersebut dapat tercapai baik dari sisi hukum Islamnya khususnya pada 
konsep maqashid nya maupun dari sisi pengelola negara yang dalam hal 
ini sebagai pembuat kebijakan. Pembahasan kajian Hukum Islam tentunya 
berangkat dari nash-nash (teks wahyu) agama yang jika diperhatikan 
strukturnya bahwa nilai kebenarannya mutlak. Sehingga atas dasar tersebut 
Hukum Islam mampu menjawab permasalahan yang timbul dimasa sekarang 
ini yang menginginkan keteraturan kehidupannya.

Pemahaman ontologi, epistimologi dan aksiologi dalam Hukum 
Islam sangat erat kaitannya dengan kajian Filsafat Hukum Islam. Ontologi 
digunakan sebagai acuan dalam melihat konstruksi dan landasan filosofis, 
epistemologi digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut dan 
aksiologi digunakan untuk melihat jalan yang harus dilaksaakan oleh 
manusia. Dalam kaitan politik hukum Islam tentunya dapat melihat itu, 
sehingga pemahamannya akan menjadi jelas dan semakin menarik serta 
dapat memahami sampai kepada konsep filosofisnya. Sehingga upaya yang 
dibawakan dalam ruh syariat pada al-Quran dapat diungkapkan kepada jiwa 
yang ahli al-Quran  baik itu seorang hakim maupun mufti.68  Penting juga 
bagi akademisi untuk memahami hal tersebut dalam menambah kazanah 
keilmuan.

Konsep Dasar Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi

Memahami ketiga konsep ini maka diawal dijelaskan bahwa tidak lepas 
dari kajian filsafat. Karena pada hakikatnya ketiga kajian ini erat kaitanya 
dengan filsafat. Makna filsafat itu sendiri yang dikenal di Yunan pada tahun 
700 SM mengungkapkan ada 2 kata yang terbentuk, yakni kata ”Philos atau 
philia” yang bermakna cinta dan persahabatan; dan kata “Shopos” yakni 
bermakna hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman 
praktis dan intelegensia.69 Makna ini jika digabungkan akan memberikan 
makna cinta kepada kebijaksanaan serta cinta kepada kebenaran.

Dalam kajian hukum islam dikenal dengan istilah Filsafat Hukum Islam. 
Makna filsafat hukum islam menurut Faisar Ananda Arfa yakni sebagai 
bagian dari filsafat hukum dengan kata lain mengkaji hukum islam dengan 
pendekatan filosofis, sehingga tuasnya bersifat kritis dan konstruktif.70

Sedangkan menurut Muhammad Syukri Albani Nasution menjelaskan 
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bahwa filsafat Hukum Islam dengan kajian filosofis yang membahas tentang 
hukum islam, sumber asar muasal, prinsip penerapannya serta manfaat bagi 
kehidupan yang melaksanakannya.71

Meski masih banyak lagi ahli menjelaskan tentang defenisi filsafat serta 
filsafat huum islam, setidaknya kerangka dasar ini dapat dipahami bahwa 
tujuan utama dalam filsafat mengkaji secara kritis dan konstruktif dari 
hakikat pengetahuan.

Kajian Ontologi

Jika melihat dari pemahaman dasar bahwa ontologi dibentuk dari 
bahasa yunani yang dimulai dengan kata “ontos” dan “logos”, ontos bermakna 
berada dan logos bermakna pengetahuan.72 Dikatakan juga bahwa ontologi 
didefenisikan dengan ilmu hakikat yang berupaya untuk memahami dan 
menyelidiki alam ini tentang keadaan yang sebenarnya. Sehingga ontologi 
dianggap bagian filsafat yang paling umum, yang merupakan bagian 
metafisika.73

Obyek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu 
perwujudan tertentu, ontologi membahas tentang yang ada secara universal, 
yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi 
segala realitas dalam semua bentuknya.74 Setelah mendalami semua bidang 
utama filsafat, seperti filsafat manusia, alam, sains, kehutanan, moral dan 
sosial, maka disusunlah uraian tentang ontologi tersebut. Sehingga ontologi 
sangat sulit untuk dipahami jika terlepas dari bagian dan bidang filsafat yang 
lain. Dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling sulit.75

Metafisika berbicara tentang segala sesuatu yang dianggap ada, 
mempertanyakan esensi. Esensi ini tidak dapat dijangkau oleh panca indera 
karena tidak dibentuk, dalam bentuk, waktu dan tempat. Dengan mempelajari 
hakikat ilmu kita dapat memperoleh ilmu dan dapat menjawab pertanyaan 
tentang apa itu hakikat ilmu. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri 
pada kajian yang bersifat empiris.76 Objek kajian sains mencakup semua aspek 
kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia tidak 
dibahas oleh sains karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan 
empiris, sedangkan sains memiliki ciri khas tersendiri yaitu berorientasi 
pada dunia empiris.

Dalam penjelasan lain dikemukakan bahwa Ontologi adalah ilmu 
yang membahas ruang lingkup kajian ilmiah hanya di lingkup daerah yang 
berada dalam jangkauan pengalaman manusia secara empiris dalam proses 
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menemukan/menyusun pernyataan yang benar secara ilmiah. Dengan nilai 
kebenaran anthologi universal, ilmu pengetahuan dan teknologi diberdayakan 
dalam bentuk sikap dan perilaku spiritual untuk menjaga keberlanjutan 
ekosistem seimbang. Inti dari studi ontologi adalah apa yang sedang (apa 
yang ada), di mana ada dan apa kebenarannya. Karena masalahnya sangat 
mendasar sehingga manusia dihadapkan dengan beberapa jawaban 
alternatif.77 

Kajian Epistemologi

Dalam melakukan pengkajian ilmiah, yang menetapkan bahwa pada 
proses pengkajian tersebut perlu diketahui hakikat secara mendalam dari 
suatu ilmu dengan kajian Epistemologi. Hal ini mengingat bahwa epistemologi 
pada dasarnya mengarah kepada menyelidiki asal-usul, sumber,sifat, kaedah 
dan had pada suatu ilmu tersebut.78 Menyusul dengan kata epistemologi yang 
dibentuk dari kata episteme yang bermakna pengetahuan dan logos juga 
bermakna pengetahuan, sehingga dapat diterjemahkan dengan pengetahuan 
tentang pengetahuan.79

Secara epistemologis, kebenaran ilmiah diberdayakan dalam bentuk 
sikap dan perilaku dalam rangka mencapai kebenaran ilmiah, dengan 
menggunakan metode dan sistem untuk menghasilkan sumber daya alam 
sesuai dengan kebutuhan hidup dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan 
dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia dengan menghindari eksploitasi 
yang cenderung menguras sumber daya alam dan merusak lingkungan.80

Kajian epistemologis membahas bagaimana proses memperoleh 
pengetahuan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memperoleh 
pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa saja 
kriterianya.81 Objek kajian epistemologis adalah mempertanyakan 
bagaimana sesuatu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita 
membedakannya dari yang lain, demikian pula dengan situasi dan kondisi 
dalam ruang dan waktu tentang sesuatu.82

Jadi yang menjadi dasar dari level epistemologis ini adalah proses apa 
yang memungkinkan untuk memperoleh pengetahuan tentang logika, etika, 
estetika, bagaimana dan prosedur untuk memperoleh kebenaran ilmiah, 
kebaikan moral dan keindahan artistik, yang disebut kebenaran ilmiah, 
keindahan artistik, dan kebaikan moral. Dalam memperoleh ilmu yang dapat 
dipercaya, tidak cukup hanya berfikir rasional atau hanya berpikir empiris 
karena keduanya memiliki keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu.
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Jadi pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan diperoleh 
melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara 
rasionalisme dan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi.
Banyak pendapat para pakar tentang metode ilmu pengetahuan, namun 
penulis hanya memaparkan beberapa metode keilmuan yang tidak jauh beda 
dengan proses yang ditempuh dalam metode ilmiah. Dengan adanya metode 
ilmiah bahwa setiap rangkaian akan dapat menjawab serta menemukan 
jawaban atas pernyataan itu. Epistemologi metode ilmiah akan lebih mudah 
dibahas jika kita mengarahkan perhatian kita pada suatu rumusan yang 
mengatur langkah-langkah proses berpikir yang disusun dalam urutan 
tertentu.83

Kajian Aksiologi

Pembahasan Aksiologi diawal telah penulis jelaskan tentang jalan yang 
harus dilalui atas suatu ilmu tersebut, artinya lebih memandang pada aspek 
kegunaan serta kaitannya dengan etika.84 Diambil dari bahasa yunani dengan 
istilah “axios” yang berarti nilai dan “logos” bermakna ilmu.85 Oleh karena 
itu kita juga perlu pahami makna dari aksiologi yakni kajian berupa ilmu 
pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya yang ditelaah 
dari segi kefilsafatan.86

Pada dasarnya ilmu pengetahuan harus digunakan dan dimanfaatkan 
untuk kemaslahatan dan kemaslahatan manusia. Berdasarkan aksiologi 
kebenaran etika dalam hubungannya dengan perilaku manusia. Ontologi 
menjelaskan masalah tanggung jawab iptek menurut kebenaran universal. 
Ontologi juga merupakan ilmu yang dipertanggungjawabkan dalam 
tingkah laku untuk melestarikan alam dan epistemologi kebenaran ilmu 
pengetahuan yang dipertanggungjawabkan dalam ilmu tingkah laku untuk 
kepentingan kebutuhan hidup bagi semua manusia bahkan semua makhluk 
sebagai jaminan bagi kelangsungan semua kehidupan. Paradigma perilaku 
akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab yang pada 
akhirnya menghasilkan nilai-nilai keadilan dan ketertiban.

Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan aksiologi bisa dipahami 
sebagai bidang telaah terhadap ilmu yang mempertanyakan tujuan ilmu 
yaitu apakah teori ilmu hanya merupakan penjelasan obyektif realita, atau 
teori ilmu merupakan pengetahuan untuk mengatasi berbagai masalah 
yang relevan dengan reliatas bidang kajian ilmu yang bersangkutan. Tujuan 
dasar ilmu menurut Fred Kerlinger adalah menjelaskan realita (gejala yang 
ada).87 Berbeda dengan Mahdi Ghulsyai, bahwa yujuan ilmu adalah untuk 
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mendekatkan diri kepada Allah. Adapun al-Qur’an menjadikan ilmu sebagai 
alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan lebih umum dari sekedar 
ilmu pengetahuan itu sendiri.88

Dalam kaitanya pemahaman ini, perlu kiranya dibuatkan kerangka dalam 
pemahaman filsafat itu sendiri dalam hal pemahaman hakikat ontologi, 
epistemologi dan aksiologi berdasar dari uraian yang telah dikemukakan 
diatas. Sehingga kerangka ini akan tampak arah yang dibawa dan ditetapkan 
melalui ketentuan dibawah ini:

Kajian Dasar Politik Hukum Islam

Perkembangan pengkajian Politik Hukum Islam berjalan begitu dinamis 
dan terus berkembang sesuai dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu jika 
mengharapkan akan turunnya teks wahyu, maka sudah tidak dimungkinkan 
lagi. Caranya dengan melakukan konsensus dari ulama maupun dalam 
bentuk ijtihad. Istilah ilmu politik yang pertama kali dikemukakan oleh 
jean bodin dari eropa tahun 1576 kemudian Thomas Fitzherbrt dan Jeremi 
Bentham pada tahun 1606. Akan tetapi istilah politik yang dimaksud adalah 
ilmu negara sebagaimana tertulis dalam kaya-karya sarjana Eropa. Dilihat 
dari sistemnya, politik adalah suatu konsep yang menfokuskan pada basis 
dan penentuan serta siapa yang akan menjadi sumber otoritas Negara, dan 
kepada siapa pemerintahan dipertanggungjawabkan dan bentuk tanggung 
jawab seperti apa yang harus buat.89
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Para pakar hukum Islam dalam membicarakan politik hukum Islam 
selalu memadankannya dengan kata siyasah syariah. Kata siyasah sendiri 
berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan, 
politik dan perbuatan kebijakan dalam pemerintahan. Secara istilah siyasah 
berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang baik untuk 
mengantarkan manusia kepada kemaslahatan guna mencapai kehidupan 
yang bermanfaat di dunia dan akhirat.90

Menurut Abdul Wahab Khalaf al-siyāsah al-syar’iyyah adalah pengelolaan 
masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya 
kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan bagi kaum Muslim, dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan syariat Islam serta prinsip-prinsipnya yang 
umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid.91

Adapun al-siyāsah al-syar’iyyah menurut mayoritas fuqaha ialah 
“keputusan seorang hakim yang menurutnya mengandung nilai maslahat 
walaupun tidak jelas dan terperinci disebutkan dalam al-Qur`an, sunnah, 
ijma’, dan qiyas.92

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa al-siyāsah al- 
shar’iyyah adalah pengaturan pemerintahan Islam guna mewujudkan 
kemaslahatan ummat dan menghindari kemudharatannya, serta tidak 
bertentangan dengan syari’at Islam.93

Berikut adalah beberapa definisi siyasah syar’iyyah (hukum politik 
Islam) menurut berbagai ahli:94

1. Menurut Ibnu Nujaim, siyasah syar’iyyah adalah: “Suatu tindakan atau 
kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang 
dipandangnya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang 
terperinci yang mengaturnya.”

2. Menurut Ibnu ‘Aqil al Hanbali, siyasah syar’iyyah adalah: “Suatu tindakan 
atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada 
kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak 
ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu)”.

3. Menurut Abdurrahman Taj, siyasah syar’iyyah adalah: “Suatu nama bagi 
kumpulan aturan dan prilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan 
Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan 
semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar 
negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain”.

4. Menurut Yusuf Al Qaradhawi, siyasah syar’iyyah adalah: “Politik yang 
bersendikan kaedah-kaedah, aturan, dan bimbingan syara”.
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5. Menurut Abdul ‘Al ‘Atwah, siyasah syar’iyyah adalah: “Kumpulan 
hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan 
mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syari’at, menjalankannya 
berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikannya 
sesuai dengan tujuan masyarakat.”

6. Menurut Sa’ad bin Mathar al ‘Utaibi, siyasah syar’iyyah adalah: “Setiap 
kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh para pemimpin (ulil amri), 
berupa aturan-aturan serta teknis prosedur pelaksanaan yang terkait 
dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil syara’ yang khusus terkait 
hal itu, selama tidak bertentangan dengan syari’at.”
Dari berbagai definisi tentang siyasah dapat disimpulkan bahwa hukum 

politik Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:95

1. Berorientasi kemaslahat individu dan umat
2. Berlandaskan ideologi agama
3. Memiliki aspek tanggungjawab akhirat
4. Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan 

maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam 
alquran dan hadis

5. Siyasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan 
bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan
Padahal kajian politik hukum Islam dalam terminologi sesungguhnya 

sangatlah menarik untuk dikaji. Sebab dalam kajian tersebut nuansa 
dinamika tarik-menarik antara politik dan konfigurasinya terhadap hukum 
Islam sangat unik dan cukup problematis. Dan ironisnya lagi, gagasan-
gagasan para ulama tersebut dijadikan legitimasi teoritik oleh para aktivis 
fundamental untuk berdirinya Khilafah Islamiyah di negara-negara muslim 
dan non muslim.96

Dalam konteks ke-Indonesian, menurut Abdul Halim dalam disertasinya 
dikatakan bahwa hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa 
dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan 
politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam akan 
mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat Islam. Semakin baik hubungan 
Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan. Dan 
sebaliknya, semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil 
peluang hukum Islam diterapkan97. 

Apa yang disampaikan Abdul Halim di atas memberikan kita pemahaman 
bahwa porsi aktualisasi hukum Islam sangat ditentukan oleh bagaimana 
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hubungan Islam dan politik. Kondisi hubungan dua arah di atas akan 
mempengaruhi politik hukum sebuah negara dalam menempatkan posisi 
hukum Islam. Setidaknya demikianlah yang terjadi pada eksistensi hukum 
Islam di Indonesia ketika vis a vis dengan politik pemerintah antar generasi.98 

Jadi dalam bentuk sederhananya menurut Abdul Halim yang dimaksud 
dengan politik hukum Islam adalah studi yang membahas tentang upaya 
kebijakan pemerintah dalam mengakomodasi norma-norma sekaligus nilai-
nilai hukum Islam dalam hukum-hukum positf dengan tujuan terciptanya 
sebuah pembangunan hukum nasional yang berkarakter. Sehingga kedepanya 
hukum Islam mampu berjalan dalam kerangka konstitusi, tidak menjadi 
hukum oposisi yang ditakuti oleh masyarakat.

Tampaknya menurut pemahaman penulis bahwa pengertian dari Abdul 
Halim diatas tepat untuk mendefenisikan tentang Politik Hukum Islam, 
yakni berupa upaya yang dilakukan pemerintah sebagai penguasa dalam 
memberikan tempat pada nilai-nilai hukum islam yang disandingkan dengan 
hukum positif degan tujuan terciptanya hukum yang berkarakter.

Cara pandang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD 
dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum di Indonesia yang menyatakan 
bahwa Politik Hukum merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi 
tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum 
baru maupun denagn penggantian hukum lama dalam rangka mencapai 
tujuan negara.99 Mengingat pengertian dasar ini hampir sejalan dengan yang 
disampaikan oleh abdul halim diatas.

Pemetaan Politik Hukum Islam dalam Ontologi, Epistemologi dan 
Aksiologi
Politik Hukum Islam dalam Ontologi

Politik hukum Islam dalam kancah keilmuan yang dulunya berhaluan 
dikotomi atau sekuler masih termasuk hal yang baru, karena ilmu ini 
akan dimasukkan ke ranah ilmu politik atau ilmu hukum. Apalagi ketika 
ditambah dengan dimensi Islam, menjadikan klasifikasi yang coba dilakukan 
ilmuan menjadi ambigu dan multi persepsi. Akan tetapi kehadiran kajian 
ini bukan untuk mengacaukan sistem dalam kajian ilmiah, tetapi lebih 
kepada keinginan untuk menunjukkan kesatuan sistem dalam kehidupan 
manusia, agar pemahaman dikotomi atau sekuler dapat diperbarui dengan 
mengintegrasikan segala bidang pengetahuan untuk mendukung tercapainya 
kebaikan yang lebih utuh dan komprehensif100. Dalam bidang hukum, 
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pemahaman yang beragam dari berbagai sudut pandang mengakibatkan 
para ahli belum menentukan satu pengertian politik hukum secara khusus, 
sehingga politik hukum dapat dipahami sesuai dengan konteks kajian 
permasalahan yang sedang dikaji.101 Artinya masih terbukanya ruang egaliter 
untuk melakukan eksperimen keilmuan dengan kajian dan analisis yang unik 
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam persepektif ontologi bahwa ilmu ini sebenarnya berada pada dua 
sisi yang ada, yakni pada aspek politik dan pada aspek hukum islam. Jika 
dilihat makna politik lebih kearah kebijakan negara, dalam hal ini tentunya 
merupakan bagian dari produk liberal. Sehingga pada kedua makna diatas 
ingin disatukan dalam satu karakteristik. Mengingat dalam islam juga dikenal 
dengan istilah siyasah. Bahwa pada ketentuan ini juga terdapat dalam sumber 
hukum islam yakni al-Quran dan Sunnah.

Sebagai contoh yang dapat diketemukan dalam kaitannya dengan politik 
hukum ini yakni pada pemberlakuan hukum pada kasus korupsi yang terjadi 
di Indonesia. Dalam kaitan dengan Hukum Islam kita bisa melihat dari 
sumber hukum islam tersebut, maka perlu digaris bawahi serta dipahami 
makna mencuri sehingga harus menjalani hukuman kurungan dalam 
beberapa tahun. 

Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu Politik Hukum dan ilmu siyasah 
tentu saja berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam politik 
hukum selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam 
filsafat ilmu yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan teori yang sudah ada), 
teori korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori 
pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya).102

Politik Hukum Islam dalam Epistemologi

Terdapat tiga tradisi epistemologis dalam kajian hukum Islam, yaitu 
epistemologi normatif-deduktif, epistemologi historis-induktif, dan 
epistemologi integralistik.103 Berkenaan dengan epistemologi normatif-
deduktif, Fazlur Rahman mengistilahkannya sebagai kajian normative 
Islam,104 Amin Abdullah memberikan istilah sebagai kajian keislaman 
normatifitas,105 dan Akh. Minhaji mengistilahkan sebagai normative Islam106. 
Dalam tradisi hukum Islam ‘Abid al-Jabiri menyebutnya sebagai epistemologi 
bayāni, yakni suatu episteme yang menjadikan nash (al-Qur’an dan al-
Hadits), ijmā’, dan qiyās sebagai sumber dasar dalam pengetahuan, terutama 
dalam menggambarkan ajaran-ajaranIslam. Dalam konteks ini, nalar bayāni 
bertumpu pada pemeliharaan teks (nash), dan oleh karenanya, aktivitas 
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intelektualnya berada dalam hegemoni al-ashl, dan nalarnya terkungkung 
dalam tiga pola pemikiran yaitu, al-istinbāth, al-qiyās, dan al-istidlāl.107 

Tradisi epistemologi yang kedua adalah epistemologi historis-induktif. 
Fazlur Rahman memberikan istilah atas tradisi epistemologi tersebut sebagai 
historical Islam, Amin Abdullah memberikan istilah sebagai kajian keislaman 
historisitas, dan Akh. Minhaji mengistilahkan sebagai kajian empirical Islam, 
dan al-Jabiri menyebutnya sebagai epistemologi burhāni.108 Epistemologi 
ketiga adalah epistemologi integratif-interkonektif atau integralistik. Model 
integralistik ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat inferensi 
tekstual dan historis (sosial-empiris-kultural), untuk kemudian dibuatkan 
analisisnya yang bersifat terpadu (inferensi integralistik).

Secara metodologis, model inferensi integralistik diatas sesungguhnya 
hanya menyajikan suatu model penelitian ilmiah (sosial) alternatif yang 
dekat dengan aspirasi Islam. Namun demikian, rancangan metodologi 
alternatif tersebut bisa dijadikan inspirasi bagi pengembangan studi hukum 
Islam yang mengapresiasi dan memasukkan data-data sosial empiris dalam 
analisisnya.109 Jadi dalam politik Hukum Islam maka jika mengacu pada 
model epistemologis diatas, maka dapat ketahui bahwa politik hukum islam 
harus mengacu pada aspek normatif berupa sumber nash dan juga melihat 
kondisi masyarakat saat teks itu turun, serta untuk dipadukan dalam kondisi 
dimasyarakat.

Politik Hukum Islam dalam Aksiologi

Pendekatan aksiologi sebagaimana diawal lebih kepada etika moral yang 
terjadi dalam suatu ilmu tersebut. Tidak seperti dalam teori dalam hukum 
barat, maka politik hukum islam bukan hanya untuk kepentingan manusia 
itu sendiri yang hidup dalam konsep ketatanegaraan, tetapi juga mengarah 
pada konsep ukhrawinya, sehingga terjadi keseimbangan antara dunia dan 
akhirat. Karena tujuan adanya hukum islam merupakan manifestasi dari sifat 
rahman dan rahim Allah kepada Makhluk Nya, serta inti dari Hukum Islam 
adalah rahmatan lil alamiin.110

Dengan demikian, konfigurasi hukum Islam dalam hukum nasional 
adalah bentuk atau wujud hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia 
yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sebagai bukti bahwa 
hukum Islam bersifat universal atau rahmatan lil alalamin. Sistem hukum 
nasional diharapkan dapat menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-
hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran yang dijabarkan 
dalam kerangka peraturan dan kelembagaan yang dapat berasal dari 
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konvensi internasional.111 Suatu sistem hukum yang modern haruslah 
merupakan hukum yang baik dalam arti hukum itu harus mencerminkan 
rasa keadilan baik semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat. 
Selain itu, memahami politik hukum nasional juga penting untuk meletakkan 
dasar dan strategi politik hukum Islam di Indonesia, sehingga politik 
hukum Islam dapat diakomodasi oleh politik hukum nasional. Sebab bila 
tidak, berdasarkan pengalaman yang cukup panjang dalam kasus beberapa 
Rancangan Undang Undang (RUU), seperti RUU Perkawinan, RUU Peradilan 
Agama, RUU Pornografi, serta peraturan peraturan yang dianggap bernuansa 
syariah, proses legislasi ide ide hukum yang dicita citakan akan banyak 
mendapat hambatan, baik secara yuridis, maupun politis.

Penutup

Mengkaji politik hukum islam maka tidak lepas dari defenisi yang 
dibangun, sehingga berabagai persepsi yang dibangun ada yang mengatakan 
pada aspek siyasah syariyyah dan ada yang berupaya yang mendefenisikan 
kepada politik hukum secara umum, yang dikemas dalam nuansa hukum 
islam sehingga konsep kedua ini dapat bisa tergambarkan didalam 
tatanan pemerintahan yang bersifat demokratis. Mengkaji aspek ontologi, 
epistemologi dan aksiologi dalam politik hukum islam tentunya menjadi 
suatu perkembangan yang penting, misalnya di Indonesia yang mayoritas 
penduduk muslim, maka perlu melihat unsur hukum islam dalam bentuk 
kebijakan negara berupa peraturan yang mengatur tatanan masyarakat 
muslim. Sehingga mulai dari kajian apa yang akan dibahas sampai kepada 
tujuannya berupa etika moral.
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RELASI AGAMA DAN NEGARA
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

--- Musa Aripin ---

4

Diskursus tentang relasi agama dan negara merupakan suatu objek 
kajian yang menarik dan hangat untuk didiskusikan.112 Kajian 
tentang relasi agama dan negara adalah merupakan kajian yang 

terus berkesinambungan, hal ini dikarenakan: Pertama, referensi kajian yang 
tidak sedikit, hal ini dimungkin sebagai akumulasi dari keberadaan islam yang 
sudah eksis belasan abad membangun kebudayaan dan peradaban; Kedua, 
permasalahan yang begitu kompleks, yang pada gilirannya membutuhkan 
satu atau sejumlah pendekatan; Ketiga, kajian relasi agama dan negara terus 
berkelanjutan, hal ini disebabkan banyaknya cara pandang bahkan ideologi 
dalam membingkai permasalahan ini.113

Mayoritas masyarakat muslim merasa, mengetahui dan bahkan meyakini 
bawa relasi negara dan agama adalah sesuatu yang sudah jelas, bahwa 
keduanya agama dan negara saling terkait satu sama lain, walaupun dalam 
pendekatan baik secara teknis maupun praktis dapat dibedakan. Agama 
adalah wewenang s}āh}ib al-syari>’ah (pemilik syariah) yaitu Rasulullah, 
melalui wahyu, sementara urusan negara adalah dataran pada konteks 
manusia biasa, lebih khususnya lebih kepada masalah-masalah keduniaan.114

Relasi negara dan agama adalah relasi yang susah untuk dipisahkan 
dan Nabi Saw sendiri telah mencontohkan dalam memimpin masyarakat 
Madinah. Muhammad selama sekitar sepuluh tahun di kota Madinah telah 
tampil disatu sisi sebagai seorang pemimpin kepala negara dan disisi lain 
sebagai seorang pemimpin agama (Nabi).115

Relasi agama dan negara mengalami “perceraian” pada abad XIX, yang 
mana sebelumnya bahwa agama dan negara satu entitis yang tidak bisa 



42 Politik Hukum Islam

dipisahkan satu sama lain. pemisahan agaman dan negara untuk pertama 
kali terjadi ketika Turki memberlakukan hukum Barat sebagai hukum 
yang berlaku secara nasional. Konsekwensi kemudian adalah munculnya 
pemisahan antara hukum Syariah dan hukum umum.116

Pada Awal Abad XX, kebijakan negara untuk menjadikan ajaran agama 
(syariah) sebagai konstitusi negara semakin intens dilakukan, hal ini 
bersamaan dengan proses tranformasi dunia Islam ke dalam bentuk negara. 
Kondisi yang demikian ketika masa kolonialisme Barat berakhir pada di 
negara-negara muslim, sepeti Turki, Mesir, Sudah, Maroko, Aljazair, Pakistan, 
dan Malaysia. Disisi  lain, kesulitan mengembangkan relasi yang ideal antara 
agama dan negara dialami oleh egara-negara muslim tersebut.117 Perdebatan 
tentang relasi agama dan negara tidak hanya terjadi di negara mayoritas, 
akan tetapi menjalar ke negara-negara yang berbentuk sekuler. Kondisi yang 
demikian disebabkan perpindahan masyarakat muslim ke benua Eropa dan 
Amerika.118

Polemik tentang relasi agama dan negara erat kaitannya kepentingan 
politik penguasa, kaum elit politik, dan masyarakat awam. Oleh karenanya, 
dibalik paradigma apapun terkait dengan relasi agama dan negara pada 
hakekatnya baik secara eksplisit maupun implisit mempunyai kandungan 
dan implikasi politik.119 

Polemik tentang relasi agama dan negara semakin pelik ketika dikaitkan 
dengan konteks keindonesiaan. Pola yang mucul yang dalam menyikapi 
relasi agama dan negara paling tidak ada tiga varian, yaitu integrasi, 
dikotomi dan simbiotik (subtansialistik). Indonesia pada dasarnya lebih 
cendrung mengikuti pola yang ketiga yaitu simbiotik (subtansialistik), 
namun perkembangan terbaru dengan lahirnya produk-produk hukum yang 
berlabel Syariah, memposisikan Indonesia dengan berdiri pada dua pola, 
yaitu disatu sisi menganut model simbiotik namun disisi lain juga mengikut 
pola integrasi.120

Namun demikian, dalam perkembangannya relasi agama dan negara 
tetap menjadi pembahasan yang krusial dan urgen di kalangan pemikir 
Islam. Karena bagaimanapun relasi agama dan negara akan selalu mengalami 
pasang surut dalam lintasan sejarah, dan tidak menutup kemungkinan 
sejarah kembali terulang.

Bagaimana sesungguhnya konfigurasi relasi agama dan negara 
merupakan topik yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.
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Agama dan Negara dalam Potret Sejarah

Polemik relasi agama dan negara kembali mengemukan dan menjadi 
diskursus dan perdebatan dalam dunia Islam. Perdebatan tersebut dipicu 
salah satunya oleh perirstwa revolusi Turki pada tahun 1924, yang berakhir 
dengan penghapusan khilafah di Turki, digantikannya Islam sebagai agama 
resmi negara dan penghapusan syariah sebagai sumber hukum tertinggi 
negara. Turki kemudian menjelma menjadi sebuah negara republik sekuler 
yang memisahkan urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan secara 
tegas.121

Secara historis, perkembangan Islam, dimulai dengan periode Makkah 
dan periode ini berakhir setelah Nabi dan para shahabat melakukan hijrah 
ke Madinah. Nabi Muhammad cukup memahami karakter masyarakat 
Madinah yang multicultural, dengan kondisi yang sepeti demikian cendrung 
mempunyai potensi untuk menimbulkan konflik.122 Karena itu Nabi menata 
dan mengatur hubungan antar kelompok dalam kehidupan sosial, ekonomi, 
agama dan budaya dalam tiga langkah politik. Pertama, membangun masjid 
yang mempunyai fungsi sebagai tempat peribadahan, pusat pengajaran dan 
penyiaran Islam, membangun akhlak dan budaya umat Islam serta sarana 
memperkokoh silaturahmi antar umat Islam. Kedua, menciptakan ukhuwah 
yang bersifat riil antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ketiga, mengadakan 
perjanjian yang bersifat tertulis yang ditujukan kepada seluruh warga 
Madinah untuk menciptakan persatuan antara Muslim dan Yahudi serta 
sekutunya baik delam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik. Wujud 
masyarakat yang sedemikian yang oleh para cendekiawan Muslim disebut 
sebagai bentuk masyarakat yang ideal. Namun berbagai tafsir muncul 
pada gambaran masyarakat ini, kelompok Pemikir Islam liberal menyebut 
masyarakat bentukan Nabi sebagai masyarakat sipil (madani), sedangkan 
kelompok pemikir lainnya menyebut masyarakat Madinah bentukan nabi 
tersebeut sebagai negara Madinah.123

Setelah Nabi wafat pada tahun 11 H (632 M) wafat di Madinah pada 
tahun 11 H (632 M), persoalan-persoalan agama dan urusan kenegaraan 
diteruskan oleh al-Khulafā Al-Rāsyidu>n, yakni gelar yang diberikan pada 
empat khalifah yang memimpin setelah Nabi wafat. Al-Khulafā Al-Rāsyidu>n 
merupakan gelar yang berhubungan dengan kapasitan dan kepemimpinan 
mereka sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan (negara. Mereka 
benar-benar mengurus persoalan kaum muslimin baik yang bersifat duniawi 
maupun ukhrawi secara komprehensif berdasarkan petunjuk al-Qur’an 
maupun Sunnah. Periode al-Khulafā Al-Rāsyidu>n masih mengikuti bentuk 
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dan pola yang diprakarsai dan diaplikasikan oleh Nabi dalam membentuk dan 
membina masyarakat muslim. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Nabi adalah bentuk yang ideal dan sesuai. Pemerintahan yang dijalankan Nabi 
Tidak memisahkan antara permasalahan agama dan urusan kenegaraan.124

Pemerintahan islam kemudian berlanjut pada masa dinasti Umayyah 
dn dinasti Abbisyah (661-850 M), wacana politik Islam tentang sistem 
pemerintahan atau hubungan khilafah dengan negara masih didominasi oleh 
perdebatan yang berkepanjangan. Akan tetapi perubahan yang signifikan 
muncul pada dua dinasti tersebut, perubahan yang dimaksud adalah sistem 
pemerintahan yang dilaksankn adalah sistem kerajaan atau monarki dengan 
suksesi kepemimpinan dilakukan secara turun temurun, namun demikiran 
kedua dinasti tersebut mengikuti pola pemerintahan atau pola politik dengan 
tidak memisahkan persoalan agama dan urusan kenegaraan.125

Perkembangan sejak tahun 850 M menunjukkah bahwa sistem 
pemerintahan atau sistem politik yang berkembang dan diterapkan adalah 
pemisahan antara urusan negara dan permasalahan agama. Pemerintahan 
dibagi antara Sultan dan Ulama. Sultan dalam konteks ini mengatur urusan 
militer serta menegakkan hukum dan ketertiban, sementara Ulama yang 
mengurusi masalah sosial, dan keluarga. Semenjak tahun 1000-1200 M, 
para cendekiawan muslim seperti Mawardi, Ghazali, Ibn Rusyd, dan Razi 
menawarkan sebuah konsep politik yang mengambil jalan tengah atau 
pemikiran politik yang mencoba membuat keseimbangan, yaitu pola 
pemikiran yang menyeimbangkan kekuasaan antara Sultan dan Ulama. 
Sehingga kedua ini diharapkan bisa saling  bekerjasama dan saling tergantung 
satu sama lain.126

Pada tahuun 1220-1500 M gagasan dan ide untuk menyatukan kembali 
persoalan agama dan negara Kembali muncul dan mendominasi pemikran 
cendekiawan muslim. Ibn Taimiyah adalah salah satu cendekiawan muslim 
yang menonjol pada saat itu dan menyuarakan bahwa sebuah negara harus 
di dasarkan pada fondasi agama. Klimaksnya adalah pemerintahan yang 
berdasarkan syariat terealisasi pada masa tiga kerajaan Islam modern 
yang meliputi dinasti Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughol. Perjalan 
panjang pemerintahan Turki Utsmani mampu membawa kemajuan perdaban 
dunia Islam. Persoalan-persolan yang muncul, secara internal maupun 
eksternal pada akhirnya membuat dinasti ini mengalami kemunduran dan 
pada gilirannya dinasti Turki Utsmani berubah menjadi republik Turki yang 
sekuler pada tahun 1924 M.127

Akibat dari kemunduran yang dialami oleh dinasti Turki Utsmani 
menjadi titik awal dimulainya pengaruh pemikiran politik Barat. Kelompok 
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pemikir yang yang tergolong sebagai pemikir Liberal mencuat ke permukaan 
dan mencoba menawarkan pemikiran dan gagasan yang bersifat sekularistik. 
Gagasan pemikiran yang bersifat sekularistik tersebut memicu reaksi dari 
kelompok pemikir Islam lainnya, seperti Ikhwan al-Muslimin, al-Mawdudi, 
dan Sayyid Qutb. Mereka mencoba menyuarakan tatan kehidupan masyarakat 
muslim yang ideal yaitu dengan mencontoh kehidupan era Nabi Muhammad 
atau setidaknya era kejayaan dinasti-dinasti Islam. Dengan demikian, mereka 
mencita-citakan tatanan kehidupan umat islam yang menyatukan urusan 
agama dan negara.128

Hubungan Agama dan Negara dalam Bingkai Teori

Konsep negara menjadi salah satu fenomena kehidupan umat manusia 
dalam perjalan panjang sejarah umat manusia. Konsep sebuah negara teruu 
mengalami perkembangan yang sedemikian pesat sehingga menjadi bentuk 
yang sempurna dari era sebelumnya yang cukup sederhana bentuknya. 
Sementara itu,  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia 
turut memberikan andil  dalam menjadikan negara objek perhatian dan 
juga menjadi penelitian. Hal ini menjadi suatu keniscayaan, karena negara 
merupakan bentuk orgnaisasi kehidupan dalam masyarakat yang terus 
sesuai berkembang sesuai dengan dinamika.129

Negara secara teoritis adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan 
karena memiliki wewenang yang memaksa secara sah, lebih unggul daripada 
kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. 
Pendapat lain menyatakan bahwa negara adalah daerah teritorial yang 
rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang berhasil mewajibkan 
warganya untuk taat melalui konrol kekuasaan.130 Disisi lain, bangsa 
merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kehendak yang sama, 
berdomisili dalam satu wilayah dan mempunyai cita-cita yang sama yaitu 
untuk membentuk sebuah pemerintahan.131 Dengan demikian, negara bangsa 
dimaknai sebagai suatu kelompok warga negara yang memiliki kesamaan 
cita-cita untuk membangun suatu sistem pemerintahan dengan mematuhi 
peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, termasuk didalamnya 
membangun relasi negara dengan agama yang dianut oleh warganya dalam 
wilayah tersebut.132Ibnu Khaldun menyatakan bahwa eksistensi organisasi 
kemasyarakatan adalah sebuah keniscayaan bagi manusia sebagai makhluk 
sosial atau politik. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya organisasi.133 

Dalam menginterpretasikan relasi agama dan negara, terdapat beberapa 
pola menurut sejumlah aliran/pemahaman, antara lain:
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Paham Teokrasi

Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan 
menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, negara menjadi satu dengan 
agama, karena pemerintahan menurut paham ini diterapkan berdasarkan 
ajaran-ajaan agama. Peraturan-peraturan kehidupan dalam masyarakat, 
bangsa dan negara dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah tuhan. 
Perkara kenegaraan atau politik diyakini sebagai aplikasi dari firman tuhan.134

Paham teokrasi dalam perkembangannya terbagi menjadi dua bagian, 
yakni teokrasi bersifat langsung dan teokrasi bersifat tidak lansung. Dalam 
pandangan teokrasi langsung, pemerintah dipercaya menjadi bagian dari 
kekuasaan tuhan secara langsung. Keberadaan suatu negara adalah atas 
keinginan Tuhan. Oleh karenanya, yang memerintah dalam pemahaman 
teokrasi langsung adalah Tuhan. Sementara dalam pandangan pemahaman 
teokrasi secara tidak langsung, yang memerintah bukanlah tuhan sendiri, 
melainkan raja atau kepala negara yang memiliki kekuasaan atas nama 
tuhan.135

Paham Sekuler

Paham ini membedakan dan memisahkan antara persoalan agama dan 
urusan negara. Menurut pandangan paham sekuler, agama dan negara tidak 
mempunyai keterkaitan sama sekali. Negara merupkan afiliasi manusia 
dengan manusia lainnya, atau rusan duniawi. Sementara agama merupakan 
afiliasi manusia dengan tuhan. Agaman dan negara dalam pandanga sekuler 
adalah dua entitas yang tidak bisa disatukan satu sama lain. Norma-norma 
hukum dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditetapkan 
atas persetujuuan manusia dan tidak berpedoman kepada norma agama 
atau nilai-nilai agama. Namun demikian, pemahan sekuler memberikan 
kebebasan kepada warganya untuk memilih agama dan melaksanakan 
ajaran agama yang diyakininya dan negara tidak boleh melakukan intervensi 
tentang urusan agama dari rakyatnya.136

Paham Komunis

Agama menurut pemahaman komunis, dimaknai sebagai kesadaran diri 
bagi manusia sebelum menjumpai dirinya sendiri. Komunis menganggap 
bahwa kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri. Manusia dalam 
prosesnya akan mampu menciptakan komunita masyarakat dalam bentuk 
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negara. Agama dipahami sebagai suatu realisasi fantasi (perwujdukan angan-
angan) manusia, dan eksistensi agama bagi paham komunis adalah deskripsi 
rintihan makhluk tertindas. Oleh sebab itu, agama tidak boleh berkembang, 
bahkan harus dilarang. Sesuatu yang paling tinggi nilainya dalam pandangan 
komunis adalah materi. Karena pada dasarnya manusia juga merupakan 
materi.137

Diksi negara dipakai dalam kitab-kitab siyāsah turats dengan 
menggunkan istilah khilāfah, imārah, imāmah, mamlakah, bilād, dār. Istilah-
istilah yang sering digunakan oleh pemikir-pemikir muslim zaman dahulu 
untuk menyebut negara. Saat ini, diksi negara sering dipadankan dengan 
kata daulah. Istilah inilah yang sering digunakan sampai sekarang untuk 
menyebut negara. Diksi daulah disebut lebih netral dibandingkan istilah 
imāmah yang digunakan oleh kelompok Syiah dan khilāfah oleh kelompok 
Hizbut Thahrir.138

Islam memiliki khazanah kekayaan pemikiran tidak terkecuali dalam 
dunia politik, diantaranya adalah pemikiran tentang hubungan yang ideal 
antara agama dan negara. Ada dua jenis pemikiran yang muncul sejak zaman 
klasik terkait dengan relasi agama dan negara. Yaitu, pertama, pemikiran 
yang ingin menyatukan antara agama dan negara. Kedua, pemikiran 
yang menghendaki pemisahan antara agama dan negara secara mutlak. 
Munculnya pemikiran yang sedemikiran rupa tidak terlepas dari sifat multi 
tafsir yang begitu melekat pada ajaran Islam, sama halnya dengan lahirnya 
beragama mazhab fiqh, teologi, filsafat dan lain sebagainya. Sifat multi tafsir 
ini merupakan khazanah tersendiri dalam ajaran Islam.139

Terkait dengan hubungan agama dan negara, disatu sisi, umat percaya 
akan pentingnya doktrin Islam dalam bidang kehidupan politik, namun 
pada disisi lainnya tidak ditemukan pendapat yang sama diantara pemikir 
Islam tentang bagaimanakah sesungguhnya konsep Islam yang dikorelasikan 
dengan negara atau bagaimana semestinya relasi yang tepat antara Islam dan 
negara.140 Namun demikian, ditemukan satu asumsi yang bersifat kolektif 
dan berpengaruh di tengah-tengah umat Islam, yaitu adanya doktrin al-
islām huwa al-di>n wa al-dawlah, yaitu Islam merupakan sebuah agama dan 
juga sekaligus kekuasaan. Relasi yang begitu kuat antara agama dan negara, 
antara ritual ibadah dan politik begitu kuat korelasinya, bahkan sulit untuk 
dipisahkan satu sama lain. Ingatan kaum muslimin tentang kota Madinah 
yang menjadi kota yang mana Nabi memperoleh kesuksesannya pemimpin 
agama dan keberhasilan beliau menciptakan sebuah tatanan masyarkat 
yang berlandaskan kepada ajaran Islam cukup memberikan kesan yang 
mendalam.141
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Konsep bernegara dalam Islam dimulai hidup Nabi hijrah ke Yasrib, yang 
kemudian berubah menjadi kota Madinah. Di kota inilah terbentuk suatu 
komunitas bangsa yang hidup berdampingan dan memiliki suatu tujuan 
yaitu membangun suatu negara berdasarkan tatanan masyarakat yang plural 
baik dari segi agama (kelompok Muslim dan Non-Muslim), maupun dari 
segi golongan, yaitu antara Muhajirin dan Ansor. Setelah Nabi berdomisili di 
Madinah, Nabi merancang dan memberlakukan sebuah perjanjian diantara 
kelompok-kelompok tersebut yang lebih dikenal dengan nama Piagam 
Madinah. Dalam pandangan pemikir Islam, Piagam Madinah dianggap 
sebagai konstitusi atau undang-undang dasar negara Madinah. Substansi 
dari piagam Madinah mendeskripsikan sifat kemajemukan dan pluralitas 
dari sebuah bangsa.142

Nabi dalam konteks kepala negara telah berhasil menata masyarakat 
Madinah dengan cara menetralisir potensi-potensi konflik antara komunitas-
komunitas masyarakat yang sering terlibat bentrok fisik. Konsep bernegara 
yang dibangun oleh Nabi adalah dalam rangka menata hubungan manusia 
dalam masyarakat, mengontrol dan menertibkan tata kehidupan masyarakat 
sebagi bagian dari masyarakat yang berpotensi konflik. Sementara itu, 
terciptanya sejumlah perjanjian menurut Muhammad Marmaduke Picktal 
dalam bukunya The Meaning Of Glorius Koran menjadi bukti nyata bahwa Nabi 
telah berhasil menata kehidupan bernegaraan dan beragama. Teciptanya 
naskah-naskah kesepakatan menjadi bukti nyata bahwa sebuah negara yang 
bernama Madinah telah terbentuk. Negara yang mengaplikasikan nilai-nilai 
Islam dalam mengatur persoalan duni dan persoalan akhir secara seimbang 
dan berdampingan.143

Nabi telah memberikan tauladan yang terbaik dalam pengelolaan sebuah 
negara melalui negara Madinah tentang pengelolaan sebuah negara yang 
ideal dan semestinya dalam konsep islam khususnya bentuk  r e l a s i 
agama dan politik selama beliau hidup di kota Madinah.144 Madinah sebagai 
kota yang dipilih oleh Nabi berhijrah dalam rangka mewujudkan sebuah 
cita-cita membangun peradaban manusia yang berbudaya dan berkeadaban. 
Relasi agama dan negara menurut konsep islam telah diperlihatkan secara 
nyata oleh nabi melalui negara Madinah.145

Aliran Tentang Relasi Agama dan Negara dalam Islam

Sejak awal, Islam tidak pernah memberikan aturan yang pasti tentang 
bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki. Disinilah awal mula 
timbulnya sejumlah penafsiran di kalangan pemikir Islam. Di satu pihak 
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menginginkan berdirinya negara Islam, sementara disisi lain lebih cendrung 
menekankan isinya, yaitu tegaknya “the Islamic order” pada masyarakat 
tersebut. itu artinya, agama diharapkan lebih menonjol pada aspek moralitas 
dan etika sosial ketimbang legal formalisme agama. Perbedaan pandangan 
tersebut selain faktor pemahaman keagamaan juga didasari oleh fakta 
empiris yang dialami oleh para pemikir Islam. Seperti keadaan muslim di 
India berbeda dengan Mesir, atau Turki, Pakistan bahkan Indonesia.146

Upaya untuk merumuskan paradigma dan dasar normatif tentang 
politik Islam lebih khusus relasi agama dan negara adalah sebuah diskursus 
yang menarik dan mengundang perdebatan. Islam dan politik (al-di>n wa 
al-dawlah) dalam Islam merupakan wacana yang sudah lama mengemuka, 
namun selalu menjadi kajian yang mengundang perdebatan di kalangan 
akademik maupun di kalangan para ulama. Tidak ada ditemukan landasan 
yang bersifat tekstual secara normatif yang bersumber dari al-Qur’an maupun 
Sunnah tentang konsep-konsep operasional tentang sebuah negara dalam 
Islam.147 Al-Qur’an dan Sunnah hanya berbicara gambaran-gambaran umum 
tentang politik Islam dan relasi manusia sebagai individu dan komunitas 
sosial tertntu.148 Namun demikian, harus diakui bahwa Islam merupakan 
ajaran yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia walaupun redaksi 
yang ada bersifat umum.149

Konsep negara atau nation-state seperti sekarang baru muncul abad 
ke-16 yang dikemukana oleh Machiaveli (1469-1527), sehingga bisa 
dimaklumi bahwa kajian mengenai konsep negara di dalam al-Qur’an 
dan Sunnah tidak dibahas secara eksplisit. Akan tetapi tidak menjadikan 
istilah atau konsep negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara 
substantif, terdapat sejumlah ayat al-Qur’an dan Sunnah yang menunjukkan 
adanya pemerintahan dalam pada umat Islam, dan terdapat sejumlah ayat 
yang menunjukkan kewajiaban melaksanakan hukum-hukum Allah dalam 
kehidupan masyarakat dan negara, meskipun tidak ada satu ayat yang 
menunjukkan keharusan mendirikan negara.

Adapun salah satu ayat yang membahas tentang negara dalam firman 
Allah Q.S. An-Nur (24):55 berbunyi:

ْرِض 
َ
ا

ْ
ُهْم ِفى ال نَّ

َ
ِلف

ْ
َيْسَتخ

َ
ِلٰحِت ل وا الصّٰ

ُ
ْم َوَعِمل

ُ
َمُنْوا ِمْنك

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
ُ ال ّٰ

َوَعَد الل

ُهْم 
َ
ِذى اْرَتٰضى ل

َّ
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َ
َننَّ ل ِ

ّ
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َ
ْبِلِهْمۖ َول

َ
ِذيَْن ِمْن ق

َّ
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َ
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َ
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ْ
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َ
ك

َوَمْن  اۗ  ًـٔ َشْي ِبْي   
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ْون
ُ
يُْشرِك ا 

َ
ل َيْعُبُدْوَنِنْي  ْمًناۗ 

َ
ا َخْوِفِهْم  َبْعِد  ْنۢ  ّمِ ُهْم  نَّ

َ
ل ُيَبّدِ

َ
َول
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٥٥ - 
َ

ْون
ُ
ِسق

ٰ
ف

ْ
ٰۤىَِٕك ُهُم ال ول

ُ
ا
َ
َر َبْعَد ٰذِلَك ف

َ
ف

َ
ك

Artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan mengejakan amal kebajikan, bahwa Dia sungguh 
akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia 
telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh 
Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridha-
Nya. Dan Dia akan mengubah (keadaan) mereka setelah  berada  dalam 
ketakukan menjadi aman Sentosa. Mereka tetap menyebah-Ku dan tidak 
mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barang siapa 
(tetap) kafir setelah (janji) itu, mereka itulah ornag-orang yang fasik”150

Merujuk kepada nash ketika berbicara mengenai relasi agama dan 
negara, maka lahirlah berbagai macam penafsiran terhadap nash tersebut, 
yang dalam ushul fiqh dikenal masuk dalam kategori zanniyud dilalah, 
sehingga memunculakan tiga peradigam dalam memahami relasi agama dan 
negara:

Paradigma Formalistik (Integralistik)

Paradigama ini berpendapat bahwa agama Islam merupakan agama 
yang kompleksitas, yaitu suatu agama yang tidak hanya berbicara tentang 
nilai-nilai moral dana aturan peribadatan saja, akan tetapi mencakup semua 
petunjuk-petunjuk mengenai aspek kehidupan tidak terkecuali tata Kelola 
negara. Oleh sebab itu untuk mengembalikan kejayaan dan kemakmuran umat 
Islam maka harus kembali kepada agama yang paripurna dan komprehensif, 
kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah, mengikuti contoh kehidupan Nabi 
dan generasi shahabat, serta sama sekali tidak meniru sitem politik, sosial 
dan ekonomi Barat.151

Golongan yang mengikuti pemahaman ini mempunyai pandangan bahwa 
Islam pada hakikatnya tidak hanya sekedar ideologi agama semata yang 
menjadi pedoman bagi manusia dari segi spritualis saja, akan tetapi agama 
juga berupaya menciptakan sistem ketatanegaraan. Menurut paradigm ini, 
Islam sebuah agama dapat juga diibaratkan sebagai lembaga politik dan 
kenegaraan, tidak hanya sekedar memberikan pedoman tentang relasi 
manusia dengan tuhannya akan tetapi juga memberi pedoaman tentang 
relasi antar manusia, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik 
kenegaraan dengan doktrin “inna al-islām di>n wa al-dawlah”. Dengan doktrin 
ini Islam dapat dipandang sebagai teologi politik. Dan pada gilirannya Islam 
menjadi pedoman khususnya terkait dengan memposisikan Islam sebagai 
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dasar negara dan pada akhirnya agama dan negara tidak dapat dipisahkan 
satu sama lain, agama dan negara  harus berbentuk secara formalistik-
legalistik dalam suatu bentuk yang bernama negara Islam.152

Nilai-nilai Islam dalam konteks bernegara sudah berlaku sejak berdirinya 
negara Madinah.153 Implementasi nilai-nilai tersebut berjalan lancar dan 
disambut baik di kalangan penduduk Madinah yang plural.154 Pada periode 
Madinah, pluralitas kehidupan beragama semakin terasa, namun pada saat 
yang bersamaan kepiawian Nabi sebagai pemimpin negara Madinah telah 
mampu memimpin pluralitas hidup warga masyarakat Madinahs.Tokoh-
tokoh dalam pemahaman ini antara lain, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb dan 
Abu Ala al-Maududi. 

Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularistik adalah paradigma yang memisahkan antara 
agama dan negara. Tujuan dari paradigm aini adalah mendirikan negara 
yang sekuler yang memisahkan urusan agama dan permasalahan negara. 
Kelompok ini mempedomani teori yang menyebutkan bahwa agama tidak 
mempunyai kepentingan terhadap pendirian sebuah negara. Konsep 
yang lebih tegas dari golongan ini menyatakan bahwa pendirian suatu 
pemerintahan dalam bentuk negara bukanlah bagian dari tugas kenabian.155

Golongan ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang tidak 
mempunyai kepentingan terhadap permasalahan kenegaraan, alasan mereka 
adalah Nabi Muhammad Saw adalah seorang Rasul biasa seperti rasul-
rasul sebelumnya yang hanya ditugaskan mendakwahkan manusia kembali 
agar kembali jalan yang sesuai dengan tuntunan agama, Nabi tidak pernah 
dimaksudkan untuk mendirikan dan mengapalai sebuah negara, tokoh 
kelopok ini diantaranya, Ali Abdul al-Raziq dan Thaha Husein.156 

Keberadaan negara sekuler di sejumlah negara merepresentasikan 
tanggapan yang berlainan dalam menyikapi eksistensi agama. Paling tidak 
terdapat empat tolak ukur yang digunakan untuk mengkatagorikan sebuah 
negara tergolong, yaitu:

1. Adanya pemisahan antara pemerintahan negara dengan ideologi 
keagamaan

2. Adanya upaya untuk mendominasi dari pemerintahan dalam 
melaksanakan peran dan fungsinya untuk memantau persoalan 
keagamaan.
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3. Adanya upaya untuk menilai ulang (transevaluasi) atas kebiasaan politik 
dengan mengubah norma agama dengan kebiasaan politik sekuler.

4. Relasi dengan kekuasaan, negara secara bertahap melakukan 
penghapusan nilai-nilai agama dan praktik-praktik keagamaan.
Keempat kategorisasi di atas, dalam relasi agama dan negara dalam 

sejarah pernah dipraktekkan oleh pemerintahan Mustafa Kamal (Kamal 
Attaturk) di Turki.157 Turki dibawah pimpinan Mustafa Kamal, dibawa dengan 
berlandaskan pada ideologi sekuler. Namun dalam perkembangannya 
pemerintahan Mustafa Kamal dalam konstruksi politiknya yang dibangunnya 
cendrung tidak produktif dalam mendeskripsikan sebuah negara yang 
sekuler.158

Paradigma Subtansialistik (Simbiotik)

Paradigma ini memahami bahwa terdapat prinsip dan norma-norma 
kehidupan bermasyarakat dalam ajaran Islam, termasuk didalamnnya 
sistem peemerintahan. Kelompok ini yang menyadari bahwa Islam 
mempunyai ajaran etika bernegara dengan prinsip-prinsip antara lain al-
hurriyah (freedom) kebebasan dan kemerdekaan.159 Prinsip al-musawwa 
(equality) yaitu persamaan antara sesama warga negara, prinsip al-adalah 
justice keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi, prinsip al-syura 
(consultation) yaitu musyawarah dalam memecahkan persoalan, prinsip al-
tasamuh (tolerant), prinsip al-ikha’ (brotherhood), prinsip al-amanah (trust). 
Aliran ini berpendapat bahwa agama memberikan pijakan yang kuat melalui 
panduan etika dan ajarannya yang dibutuhkan oleh negara. Sementara 
itu agama juga memerlukan peran agama dalam kelestariannya, dengan 
demikian hubungan agama dan negara terjalin bersifat simbioltik, diantara 
tokohnya adalah Husein Haikal.160

Relasi agaman dan negara dalam hubungan yang bersifat simbiotik, dalam 
artian pola hubungan yang muncul antara agama dan negara adalah suatu 
hubungan timbal balik yang saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). 
Paradigama ini memahami bahwa negara membutuhkan pedoman secara 
etik maupun moral dan agama jelas mengajarkan hal ini. Disisi lain agama 
juga membutuhkan regulasi yang dikeluarkan oleh negara pada tataran 
praktis agama. Dengan demikian agama dan negara berada pada pola relasi 
dalam dimensi simbiosis-mutualistis.161

Wujud teologi politik dari paradigam ini yaitu relasi agama dan negara 
berdasarkan nilai-nilai moralitas, dengan demikian, kelompok ini meyakini 
bahwa tidak adanya pedoman yang baku tentang sistem politik dan bentuk 
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negara dalam Islam menjadi terbukti. Secara argumentatif kelompok ini 
meyakini bahwa tidak terdapat suatu konsep yang secara nyata dan riil 
tentang konsep ketatanegaraan. Dengan nalar seperti inilah mereka meyakini 
bahwa Islam tidak pernah mewajibakan kepada umatnya untuk membentuk 
sebuah negara yang berlandaskan kepada agama. Sifat holistik yang dimiliki 
Islam menurut golongan ini tidak secara otomatis mengatur segala hal yang 
berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.162

Kajian tentang relasi agama dan negara semakin hangat dalam topik 
pembahasan manakala kolonialisme Barat menguasai berbagai negara 
Islam dan berhasil menanamkan dalam benak kaum muslimin pemahaman 
Barat dalam menyikapi relasi agama dan negara yang bersifat sekularistik. 
Persoalan negara tidak ada hubungnannya dengan agama. masalah negara 
hanya ditata dan diselesaikan dengan logika berfikir manusia, sesuai dengan 
situasi dan kondisi yang dihadapinya.163

Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Tidak ditemukan suatu dalil yang menjelaskan tentang kewajiban dalam 
islam untuk membentuk sebuah negara. Bahkan menurut Harun Nasution 
bukan hanya masalah negara Islam, bahkan soal negara saja, tidak ditemukan 
nash baik dari al-Qur’an mau pun hadist yang tegas menyuruh membentuk 
pemerintahan islam.164 Berdasarkan analisis tersebut melahirkan sejumlah 
pertanyaan, diantaranya bagaimana sesungguhnya bentuk negara dan 
susunan sebuah negara versi islam? Bukan kedudukan warga negara non-
muslim, dan lain-lain.165

Manakala diantara ummat Islam ada kelompok-kelompok yang merasa 
wajib untuk membentuk negara dan pemerintahan yang berlandaskan 
ajaran Islam, maka kewajiban tersebut tidak berdasar nash-nash yang tegas, 
melainkan hanya berdasarkan hasil ijtihad dan logika rasional terhadap 
sejumlah nash, diantaranya, ayat al-Qur’an QS Annisa’ 4: 59, “ta’atlah kepada 
Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang berkuasa diantara 
kamu”

Sejumlah argumentasi yang dibangun dalam mewajibkan pembentukan 
khilafah atau pemerintahan, pertama, ijma’ para shahabat setelah Rasullah 
wafat, dan ijma’ itu dikuti oleh kaum muslimin. Kedua, ajaran-ajaran agama 
terlebih masalah hukum wajib diberlakukan dalam masyarakat, maka adanya 
pemerintahan yang memiliki  kekuasaan menjadi sesuatu yang dibutuhkan.166

Buya Hamka sebagai salah satu tokoh pendiri bangsa mempunyai paham 
bahwa agama dan negara harus disatukan. Paham ini mempunyai implikasi 
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bahwa kaum muslimin harus untuk membentuk negara. Menurut Hamka 
pendirian adalah  sebuah negara adalah suatu keniscayaan berdasarkan 
logika rasional. Bagi Hamka, negara dibutuhkan oleh umat islam karena 
alasan-alasan yang bersifat oprasinal praktis, akan tetapi menurutnya, 
negara bukanlah institusi keagamaan itu sendiri, negara adalah satu entitas 
yang berbeda. Dalam pandangan Islam, menurut Hamka merupakan alat 
untuk menjalankan hukum dan keadilan bagi rakyatnya, tegasnya bahwa 
pemerintahan menurut Islam adalah sebuah “perlengkapan agama”.167

Sementara kelompok yang berpendapat tidak wajib mendirikan 
sebuah negara berdasarkan pada asumsi bahwa yang paling penting adalah 
terwujudnya keadilan di tengah-tengah rakyat. Sehingga apabila keadilan, 
kesejahteraan, kemakmuran dan lain-lain maka pemerintahan yang 
berdasarkan Islam dengan sendirinya tidak diperlukan.168

Ibnu Taimiyah menegaskan-seperti diikuti Can Nur-tidak adanya sistem 
pergantian atau suksesi kepemimpinan setelah Rasul wafat, mengindikasikan 
bahwa Muhammad adalah seorang Rasul Allah, bukan seorang dengan 
ambisi kekuasaan ataupun kekayaan atau hal-hal yang bersifat duniawi. 
Jika Muhammad Saw hanya seorang manusia biasa dan Rasul dan bukannya 
seorang Raja sekaligus Nabi maka menurut Ibnu Taimiyah kewajiban para 
pengikutnya untuk taat bukan karena kekuasaan politik, akan tetapi ketaatan 
kepada lebih kepada kapasitas beliau sebagai utusan Allah.169

Menurut Masdar F. Mas’udi bahwa relasi agama dan negara memiliki 
tiga pola. Pertama, agama disubordinaskan, agama tunduk pada kekuasaan 
negara; Kedua, sebaliknya, negara tunduk pada kekuasaan agama; dan Ketiga, 
seperti yangada pada dewasa ini, urusan agama dipisah dengan persoalan 
negara; agama mengurus permasalahan privat sementara negara mengatur 
permasalahan publik.170

Pola yang ketiga yang berkembang pada saat sekarang ini mempunyai 
Persolan yang cukup  serius. Pada dasarnya negara memunyai sebuah 
konsep yang netral, sehingga yang menentukan arah kebijakan sebuah 
negara adalah orang-orang yang mengendalikannya. Manakala agaman dan 
negara terpisah, ternyata menjadikan posisi negara pada kondisi yang renta, 
negara dapat menjadi alat segelintir orang, elit kekuasaan yang gila dengan 
kekuasaan dan juga elit ekonomi yang juga rakus dengan uang rakyat melalui 
negara. Pada gilirannya negara dalam dunia sekuler rawan menjadi alat dari 
kerakusan itu sendiri. Sehingga tidak mustahil bahwa ketertindasan umat 
manusia, ketidakadilan, kezaliman sampai pada pemiskinan yang luar bisa 
akan terjadi.171
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Eksistensi sebuah negara dalam sebuah komunitas adalah suatu 
keniscayaan dalam komunitas masyarakat muslim. Kehadiran negara 
dimaksudkan untuk menata kehidupan ummat, melayani serta melindungi 
kemaslahatan bersama (maslah}ah} musytarakah). Namun demikian, 
kewajiban pembentukan suatu negara dalam pandangan ulama Sunni adalah 
sebatas kewajiban fakultatif (fardhu kifāyah), sehingga jika sebagian muslim 
sudah berusaha mendirikan sebuah negara, maka kewajiban muslim yang 
lain menjadi gugur.172

Konsep pendirian sebuah negara dalam perspektif Sunni tidaklah 
termasuk pilar (rukun) iman sebagaimana halnya golongan Syia’ah. Akan 
tetapi, Sunni juga berpendapat bahwa tidak adanya suatu pemerintahan 
dalam suatu komunitas. Berbeda dengan golongan Khawarij, golongan ini 
berpendapt bahwa apabila ummat sudah mampu mengatur dirinya sendiri 
maka kehadiran seorang imam atau pemimpin menjadi tidak dibutuhkan..173

Jumhur ulama (Sunni) sampai pada suatu kesepakatan bahwa wajib ada 
seorang imam ditengah-tengah komunitas muslim, imam diharapkan mampu 
mengakkan persatuan, menata masyarakat, berupaya memberlakukan 
hukum hudu>d, pengumpulan zakat dan pendistribusiannya, menjaga batas-
batas wilayah, mewujudkan negara dan bangsa yang aman dan sejahtera.174 

Persoalannya kemudian apakah dasar pendirian khilafah tersebut, 
apakah didasarkan kepada kewajiban bersifat naqli atau hanya sebatas 
kewajiban yang bersifat aqli. Para teolog Sunni menyikapi hal ini terbagi 
kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa 
kewajiban tersebut pada dalil-dalil yang bersifat naqli, termasuk dalam 
kelompok ini, misalnya al-Asy’ari, al-Baqilani dan al-Baghdadi. Mereka 
berkeyakinan bahwa pembentukan negara adalah wajib berdasarkan nash 
atau wahyu.175

Ulama Sunni yang lain seperti al-Ghazali dan Abu Hasan al-Mawardi 
juga mempunyai pendapat yang sama al-Asy’ari bahwa pendirian sebuah 
khilafah adalah kewajiban yang berdasarkan pada dalil yang bersifat naqli. 
Sementara pengangkatan seorang khalifah adalah merupakan konsensus 
masyarakat (ijma’). Dasar berfiikr al-ghazali dan al-mawardi adalah bahwa 
sifat dasar manusia adalah makhluk sosial yang suka bekerja sama, untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, disisi lain manusia juga pada dasarnya 
tidak menginginkan adanya konflik di antara mereka, maka dengan demikian 
dibutuhkan adanya seorang khalifah atau penguasa atau pemerintah yang 
mengatur dan menata persoalan-persolan mereka.176
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Sementara al-Juwaini berpendapat bahwa dasar mendirikan sebuah 
khilafah adalah dalil yang bersifata aqli, yaitu hanya sebatas kesepakatan 
para ulama. Semetara itu ijma’ menurutnya adalah kesepatan ulama tentang 
hukum pada situasi dan kondisi tertentu pada suatu tempat. Pendapat 
ini berbeda dengan pendahulunya yang menyatakan ijma’ merupakan 
kesepakatan seluruah umat Islam yang ada pada saat itu. Pada tataran ini 
al-Juwaini tampak berfikir realistis dengan mempertimbangkan kondisi 
sosial politik umat Islam pada saat itu. Islam pada saat itu telah menyebar 
ke berbagai suku, bangsa dan berad pada wilayah yang luas, disisi lain 
daulah Abbasiyah tengah menghadapi krisis perpecahan, ditambah dengan 
gerakan politik Syi’ah yang semakin intes, sehingga untuk sampai pada suatu 
konsensus seluruh masyarakat Islam adalah kesulitan tersendiri.177 Ibn 
Khaldun menyikapi persoalan  pendirian sebuah negara dengan menyatakan 
bahwa pembentukan negara dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan 
permasalahan yang muncul ditengah masyarakat dan fungsi pemerintahan 
sendiri merupakan fasilitator.178

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar 
berdirinya negara adalah berbeda, akan tetapi ulama sunni sepakat tentang 
dibutuhkannya sebuah khilafah sebagai alat untuk mengatur persoalan-
persoalan sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai media pengabdian 
kepada Allah dalam rangka mendorong berlakunya ketentuan-ketentuan 
Allah di muka bumi.179

Urgensi khilafah bagi kelompok Sunni berfungsi sebagai penata dan 
penegak syari’ah dalam kehidupan masyarakat. Al-Mawardi berpendapat 
bahwa khilafah dibentuk dalam rangka meneruskan missi kenabian dan 
mengatur tatanan kehidupan. Dengan demikian, al-Mawardi berpendapat 
bahwa fungsi dari khilafah adalah:180 

1. Menjaga dan menegakkan syari’ah.
2. Melaksanakan hukum islam demi melindungi masyarakat.
3. Melaksanakan pranata sosial yang proporsional.
4. Pelaksanaan jinayah.
5. Membentuk dan mempertahankan negara yang Tangguh.
6. Menangani golongan-golongan pembangkang, makar dan kelompok 

yang tidak mau ketentuan agama.
7. Mengumpulkan zakat beserta pengelolaan dan pendistribusian yang 

professional.
8. Sebagai benteng moralitas dan tauladan moralitas bawahan.
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al-Baqilani berpendapat bahwa negara dengan tujuan penegakan 
hukum agama, pembelaan terhadap umat yang tertindas , menciptaka 
tatanan sosial yang aman, pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat 
serta negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya dari penindasan dan 
gangguan. Sementara al-Baghdadi berpendapat bahwa tujuan pendirian 
sebuah negara adalah dalam rangka pelaksanaan peraturan dan perundang-
undangan, melaksanakan hukuman bagi yang melanggar, menciptakan 
militer yang tangguh, pengelolaan pajak secara profesional dan mengurus 
permasalahan privat dan lain-lain. hampir sama dengan al-Baqilani dan 
al-Baghdadi, al-Ghazali berpendapat bahwa negara dibentuk sebagai alat 
melaksanakan ketentuan-ketentu Islam serta menciptakan kemaslahatan 
rakyat, dan menjamin ketertiban rakyat dalam persoalan duniawi maupun 
permasalahan agama. Negara juga berfungsi sebagai Lembaga pemersatu 
ummat yang beraneka suku, etnis dan golongan .181

Pada umumnya pandangan-pandangan politik Sunni bersifat realistik 
dan pragmatik, mencoba meletakkan persoalan politik pada dataran yan 
realistis. Setting sosial kehidupan al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyyah 
berada pada suatu kondisi dimana secara politik Islam beada pada posisi 
yang lemah. Oleh sebab itu, mereka mencoba menciptakan formula-formula 
politik (fiqh siyāsah) yang bertujuan pada terwujudnya sebuah kekhalifahan 
yang ideal dan relevan.182

Yusuf qardhawi menegaskan bahwa benar tidak ada nash yang secara 
eksplisit mengharuskan pendirian sebuah negara. Akan tetapi karakteristik 
dari Islam itu sendiri sudah memastikan bahwa keniscyaan eksistensi 
negara (daulah) bagi ummat Islam, hadirnya negara sebagai alat untuk 
mengembangkan akidah, syiar, ajaran, pemahaman, akhlak dan penegakan 
syari’at Islam.183

Islam memerlukan daulah yang bertanggung jawab pada setiap masanya. 
Akan tetapi eksistensi daulah jauh lebih diperlukan pada saat sekarang 
ini. Dengan kata lain bahwa ummat islam memerlukan daulah yang bisa 
mengkonstruksi suatu pemikiran yang berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah, 
baik Pendidikan, hukum, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.184

Daulah Islam bernafaskan syaria’ah merupakan urgensi Islam. Karena 
daulah seperti ini akan mewujdkan nilai kehidupan yang bercorak kombinasi 
materi dan ruh dalam kehidupan manusia, berupaya mengakomodasi 
kemajuan peradaban dengan kemuliaan akhlak dan menyatukan umat Islam 
dalam sebuah kekhilafahan.185



58 Politik Hukum Islam

Namun menurut Hamka, sekalipun agama dan negara harus disatukan, 
tidaklah membawa implikasi berdirinya sebuah negara bersifat teokratis, 
sebuah istilah yang sering dipakai oleh nasionalis sekuler untuk menghantam 
ide negara Islam di Indonesia. Hamka menjelaskan bahwa Islam adalah 
kepunyaan setiap orang beriman. Islam tidak mengenal adanya jabatan kepala 
agama. Tidak ada bapak Domine yang menjadi perantara di antara manusia 
dengan Allah. Ulama dalam Islam tidaklah diberi hak untuk menguasai 
agama sebagaimana halnya bapak Domine. Islam juga tidak mengenal satu 
kasta yang semata-mata mengurus agama, sehingga ummat mempunyai  
ketergantungan terhadap keputusannya. Suatu pemahaman dari seorang 
ulama boleh diterima atau ditolak. Arti sejati dari ulama sesungguhnya 
adalah orang yang mempunyai kedalaman pengetahuan.186

Hamka berpendapta bahwa negara dibutuhkan manusia karena 
pertimbangan-pertimbangan yang bersifat praktis, akan tetapi negara 
bukanlah bagian dari institusi keagamaan. Negara dalam ajaran Islam, 
menurut Hamka tidak lain adalah alat untuk melaksanakan hukum dan 
menjunjung keadilan bagi rakyatnya.187

Relasi Agama dan Negara Dalam Konteks Keindonesiaan

Secara teoritis, relasi antara Islam dan negara dalam konteks 
keindonesiaan dapat dibagi ke dalam tiga relasi: pertama, relasi antagonistic, 
kedua, relasi protagonistik, dan ketiga relasi akomodatif-kooptatif. Ini 
misalnya diteorikan oleh Bachtiar Effendi dan Abdul Aziz Taba, kedua penullis 
menganalisis relasi islam dan negara pada masa orde baru yang memang 
secaa fatual menalami pasang surut dan akhirnya pada relasi akomodatif-
kooptatif. Ukuran-ukuran yang pasang surut ini dapat dilihat dari produk 
undang-undang terkait umat Islam; kebijakan-kebijakan pemerintah; 
dan akomodasi pada pembentukan Lembaga, jabatan politik tertentu dan 
sejnisnya. Sepanjang sejarah pemerintan politik Indonesia selalu mengalami 
ketiga hal tersebut, meski tidak selalu dialami dalam satu atau lebih periode 
jabatan presiden tertentu. 188

Hubungan Islam dan negara dalam perspektf keindonesaan dari dahulu 
memang sudah mengalami pasang surut. Ketegangan antara Islam dan 
negara sudah ada sejak proses pembentukan negara Republik Indonesia. 
Perbedaan ideologi disinyalir menjadi pokok pangkal penyebab ketegangan-
ketegangan diantara kelompok-kelompok tersebut. Kaum legalistik atau 
formalistik menggagas bahwa negara Republik Indonesia harus berbentuk 
negara Islam atau menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Sementara 
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kaum nasionalis menghendaki negara tidak didasarkan pada agama, atau 
negara tidak disangkut pautkan dengan agama.189

Pada awal tahun 1970-an para pemikir muslim berupaya menciptakan 
format baru terkait dengan bentuk politik Islam, yakni menjdikan substansi 
agama sebagai pedoman. Melalui format ini, pola yang dikembangkan adalah 
paham “keislaman” dan ke-Indonesiaa” kedua unsur inilah yang memberikan 
legitimasi secra kultural dan struktural dalam pengembangan NKRI-
disintesakan dan diintegarasikan dengan harmonis.190 Bentuk kongkrit yang 
dilakukan adalah program untuk mencetak genrasi baru dari kaum santri 
terpelajar, dan berwawasan kosmopolitan, serta berbudaya kelas menengah. 
Kemudian disisi lain, lahinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada 
tahun 1990 dengan ketua umum pertama BJ. Habibie yang juga menjabat 
Menteri pada saat itu dipandang sebagai momen yang cukup penting dalam 
proses akaomdasi yang dilakukan oleh rezim Soeharto terhadap kepentingan 
umat Islam.191 

Perkembangan yang sedemikan rupa membuat konfigurasi politik 
semakin kondusif, hal ini diindikasikan dengan hubungan islam dan negara 
yang semakin harmonis. Sikap akomodatif negara pun semakin terasa 
dengan pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara relevan 
dengan kepentingan sosial-ekonomi umat Islam Indonesia.192 Akomodasi 
Orde Baru dalam bidang hukum, baik secara langsung maupun tidak, yaitu 
dengan mengadopsi hukum Islam seperti UU perkawinan Nomor 1 tahun 
1974, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan, Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan 
arti dan pentingnya Pendidikan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama dan pembutan Kompilasi Hukum Islam lewat 
Istruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 

Pergantian rezim dari Soeharto kepada BJ. Habibie membuat konfigurasi 
politik Indonesia berubah secara drastis, yaitu dari otoritarian kepada sistem 
demokrasi.193 Dalam kaitannya dengan kepentigan umat Islam dalam masa 
jabatannya yang sangat singkat yaitu 1 tahun 5 bulan, Habibie paling tidak 
mengesahkan empat undang-undang Syariat Islam, yaitu: pertama, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah; kedua, Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat; ketiga, Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji; keempat, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. Melalui undang-undang ini Peradilan Agama yang awalnya 
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berada di bawah kewenangan  Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah 
Agung sejajar dengan tiga peradilan lainnya.194

Indonesia dibawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) 
nyaris tidak ditemukan perundang-undangan yang bernuansa Syariah. 
Gusdur lebih asyik mengkampanyekan Islam yang bercirikan tradisi, 
kelokalan sekaligus kekinian. Berbeda dengan Megawati Soekarno Putri, 
walaupun mempunyai latar belakang politik nasionalis masih ditemukan 
undang-udang yang disahkan bernuasa syariah, yaitu, Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2001 tetang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah 
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sebuah aturan 
yang memuat aturan penerapan Syariah Islam di tanah rencong tersebut. 
Kemudian pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
sistem Pendidikan nasional yang memuat ketentuan yang mengharuskan 
setiap sekolah untuk menyediakan guru agama untuk peserta didik yang 
sesuai dengan agamanya.195

Relasi Islam dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
dilalui dengan sangat mesra. Pola relasi yang dimainkan pemerintahan 
SBY terhadap umat Islam begitu akomodatif. Hal ini diindikasikan dengan 
banyaknya perundang-undangan yang bernuansa syariah yang disahkan 
pada masa pemerintahan SBY. Setidaknya ada enam produk hukum yang 
bernuansaya syariah yang disahkan, jumlah ini melampaui produk hukum 
yang bernuasa syariah yang disahkan pada masa rezim orde baru.196

Era SBY boleh disebut sebagai era kebangkitan hukum ekonomi syariah, 
karena keenam produk hukum yang disahkan sebagian besar atau semuanya 
berlatar belakang ekonomi Syariah. Seperti Undang-Undang No. 41 tentang 
Wakaf, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperbaharui 
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
mana peradilan agama dengan perubahan perundang-udngn tersebut dapat 
mengadili sengketa syariah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang 
Surat Berharga Syariah Negara(SBSN), Undang-Undang Nomor 21 tahun 
2008 tentang Parbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal.197
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Penutup

Dalam fiqh siyasah tidak ditemukan konsep yang baku tentang bagaiman 
sebuah bentuk negara ataupun sebuah sistem politik. Dengan demikian, 
perdebatan tentang politik Islam masuk pada ranah pemikiran yang bersifat 
ijtihadiyah yang bersifat terbuka dan dinamis. Al-qur’an dan Sunnah hanya 
memuat landasan moral dan nilai etika tentang sistem politk yang ideal. 
Nilai-nilai etika yang dimaksud antara lain konsep musyawarah (syu>rā), 
keadilan (al-‘adālah), persamaan (al-musawwah). Sementra itu, pola relasi 
agama dan negara akan selalau menjadi perdebatan yang hangat dikalangan 
para ulama baik pada era klasik sampai era kontemporer. Pemicu perdebatan 
tersebut disebabkan tidak adanya dasar normatif yang secara jelas tentang 
bagaimana pola hubungan agama dan negara. Namun demikian Yusuf 
Qardhawi dan Hamka sependapat bahwa eksistensi negara dibutuhkan 
untuk menjamin terlaksananya syariat Islam dan terlaksananya kebenaran 
dan keadilan bagi rakyat. Daulah Islam bernafaskan syaria’ah merupakan 
urgensi Islam. Karena daulah seperti ini menghadirkan kombinasi materi dan 
ruh bagi tatanan kehidupan manusia, mengakomodasikan antara kemajuan 
peradaban dengan kemulian akhlak. Bahaya yang sangat ekstrim akan selalu 
mengintai manusia manakala kemajuan peradaban tidak diimbangi dengan 
keluhuran akhlak. Perlu ditegaskan bahwa seperti oleh Hamka penyatuan 
agama dan negara tidaklah seperti yang digambarkan oleh para nasionalis 
sekuler bahwa implikasi dari penyatuan agama dan negara tersebut akan 
berujung pada terbentuknya sebuah negara yang bercirikan teokrasi 
sebagaimana halnya yang terjadi dieropa yang menyatukan agama Kristen 
dan eksistensi sebuah negara. Sebuah relasi yang dianggap oleh Sebagian 
pihak telah membawa Eropa kepada era kegelapan. Relasi agama dan negara 
dalam konteks keindonesiaan mengalami pasang surut yang sedemikian rupa. 
Masa-masa akhir rezim Soeharto kemudian berlanjut kepada pemerintahan 
Habibie kemudian dilanjutkan pemerintahan SBY adalah fase dimana Islam 
dan negara bersinergi secara harmonis dengan pola relasi yang akomodatif.
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POLITIK HUKUM ISLAM DI 
NUSANTARA

--- Sherhan ---

5

Hukum tidak selalu harus untuk dimengerti sebagai suatu ketetapan 
atau peraturan yang ada pada perundang–undangan. Namun, 
hukum bisa dilihat dari sisi konteks sosial, yang mana adanya 

kedudukan hukum, diciptakan kemudian digunakan. Hukum dilahirkan 
karena merancang bentuk hubungan dan tingkah laku manusia maupun 
kelompok masyarakat untuk setiap proses interaksi baik hal yang satu atau 
dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak 
ada yang mampu hidup atau bertahan jika tidak ada hukum yang mengatur. 
Apapun tingkatan masyarakat baik yang masyarakat modern, sederhana, 
masyarakat urban dan masyarakat plural, hukum tetap selalu ada.

Di suatu negara yang telah merdeka, akan tampak suatu keinginan 
untuk membentuk pola hukum yang dianggap pantas dan mampu mengikuti 
perubahan yang dialami oleh masyarakat, merupakan hukum yang diulas dari 
nilai – nilai yang dipatuhi pada masyarakat dalam negara itu. Karena itulah 
hukum diletakkan sebagai pengendali masyarakat yang disebut sebagai social 
control, dan masyarakat menjadi sarana rekayasa atau istilahnya disebut 
sebagaias a tool of social engineering. Keinginan masyarakat atau pun rakyat 
agar Dewan Perwakilan Rakyat atau (Lembaga Legislatif) untuk membentuk 
hukum tersebut dan kemudian dapat direpresentasikan. Kenyataannya 
seringkali para Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaga Legislatif) tidak 
menggambarkan apa yang dikehendaki oleh rakyat, namun akhirnya lebih 
menggambarkan keinginan dari para penguasa negara (eksekutif). Matlamat 
sebuah negara dibentuk berdasarkan politik hukum nasional, yang mana 
pada suatu pemberitahuan atas dasar keinginan daripada penguasa negara 
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dalam hal tentang peraturan yang bisa berlaku nasional dan akan bentuk 
sistem hukum/aturan yang dapat diterima kemudian dikembangkan.198

Maka akhirnya, sebenarnya lembaga hukum tidak hanya adalah sebuah 
politik dari bangsa dan negara itu sendiri dan selalu terhubung dengan politik. 
Sehingga muncul adanya kebijakan hukum yang aktual dan merupakan 
sebuah pengamalan darisuatu kebijakan pada politik negara. Yang perlu 
jadi perhatian atau catatan penting mengenai fakta – fakta apa yang ada 
bahwa hukum sebagai alat pengawas sosial bagi pemerintah. Oleh sebab itu, 
menyenggelarakan edukasi mengenai hukum tidak adanya pemisahan dari 
konteks sosial maupun dalam politik negara dimana adanya hukum tersebut 
diciptakan. Erat kaitannya dalam hal ini, perilaku dari suatu komoditas hukum 
berkesinambungan selalu dikonfigurasi politik dalam menciptakannya. 
Makna dari bentuk politik tertentu dari suatu perkumpulan yang merupakan 
dominan (penguasa) adalah terciptanya karakter komoditas hukum tertentu 
beriringan visi politik.199

Pada dunia internasional, masyarakat Indonesia khususnya umat Islam 
dikatakan sebagai populasi masyarakat muslim terbesar yang berada pada 
satu batas daerah regional pada kenegaraan yang sangat diperhitungkan 
eksistensinya. Maka karena hal ini, menjadi topik yang menarik dianalisa 
pengaruh adanya perkembangan Sejarah Hukum Islam di tengah – tengah 
populasi Islam terhadap penerapan Hukum Islam di Indonesia yang dimulai 
sejak populasi masyarakat muslim hadir di Indonesia. Analisis mengenai 
imbas dari adanya hukum Islam di Indonesia sehingga dijadikannya bagai 
sebuah pijakan bagi masyarakat khususnya umat Islam yang mana pada 
hal ini dalam menentukan sebuah strategi tepat dan yang kemudian di 
implementasikan sekarang dan yang akan datang dalam menyandingkan 
dan “mengeratkan” bangsa ini pada hukum Islam. Sebuah proses yang terjadi 
pada sejarah Hukum Islam diiringi dengan “tubrukan” yang biasanya ada 
pola kebiasaan sebelumnya dibenarkan dan adanya kebijakan – kebijakan 
politik di suatu negara, serta ada perbuatan yang menjadi bahan oleh para 
tokoh Islam Indonesia yang sebelumnya sehingga bisa menjadi kajian 
penting di masa mendatang. Setidaknya terlihat adanya pengaruh yang 
dapat memperlihatkan jika sebuah proses islamisasi yang ada di masyarakat 
tidaklah metode yang dapat selesai dengan cepat. Dan situasi ini , sangan 
menarik perhatian buat mengamati suatu kedudukan pada hukum Islam 
yang mana bisa sangat mempengaruhi politik hukum yang ada di negara 
ini, maka hingga pada akhirnya terbangunnya paradigma terhadap struktur 
hukum yang ada di Indonesia.
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Komposisi dari sistem hukum yang telah berjalan di negara kita saat 
ini tidaklah dapat dipecah antara politik hukum yang telah ada semenjak 
fase Kolonial Belanda dan terjadinya transformasi yang sangat relevan 
ketika kemerdekaan Indonesiatanggal 17 Agustus 1945, masa penjajahan 
hukum yang berjalan harus sesuai dengan kasta atau pembagian keturunan 
penduduk yang ada diatur dengan Undang – Undang masa penjajahan 
Belanda waktu itu.

Adapun yang dimaksud dengan“legal policy” atau dalam bahasa 
indonesia disebut dengan politik hukum dimana suatu kebijakan atau 
peraturan resmi mengenai hukum yang berjalan sesuai dengan pembentukan 
hukum baru atau dengan adanya pembaharuan hukum lama pada rancangan 
guna mewujudkan tujuan suatu negara. Maka dapat disimpulkan jika politik 
hukum adalah pilihan tentang hukum – hukum yang ingin diberlakukan 
sekaligus pilihan tentang hukum – hukum yang akan ditarik atau tidak 
dibenarkan yang keseluruhannya ini diharapkan tercapainya tujuan suatu 
negara sebagaimana yang tercatat dalam pembukaan Undang – Undang 
Dasar 1945.200

Selanjutnya Padmo Wahyono mengutarakan bahwa dengan adanya 
kebijakan awal yang berfungsi untuk menentukan arah dan bentuk 
baikkomposisi hukum yang ingin dibuat, diperjelas secaradetail bahwa Politik 
hukum merupakan kebijakan dari penyelenggara suatu negara mengenai 
hal yang akan tercapai sesuai kriteria untuk menghukum berbagai hal 
yangmeliputi pembentukan, ketetapan atau keputusan hukum. Kesimpulan 
dari pengertian diatas bahwa dengan Politik Hukum Indonesiamerupakan 
kebijakan dasar dari penyelenggara negara (Republik Indonesia) pada bidang 
hukum baik yang saat ini sedang dan telah berlaku yang mana berawal dari 
norma – norma yang berlaku pada suatu masyarakat demi mencapai tujuan 
negara yang sudah dicita – citakan. Dalam defenisi ini ada 5 (lima) hal yang 
menjadi fokuspenyelenggara sebagai agenda pada politik hukum yang ada di 
Indonesia antara lain adalah :

1. Adanya suatu tujuan dalam politik hukum nasional
2. Terbentuknya suatu kebijakan dasarmeliputi konsep dan letaknya.
3. Suatu negara berperan sebagai penyelenggara pembentuk konsep atau 

dasar tersebut.
4. Adanyasuatu materi hukum yaitu dapat disimpulkan pada hukum 

yangsedang dan telah berlaku dan
5. Adanya proses penyusunan hukum.201
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Maka dalam hal ini politik hukum Indonesia kelima komponen ini akan 
menjadi sebuah dasar yang diterbitkan sebagai patokan dasarsegalaproses 
pembentukan, kemudian perumusan dan prose pengembangan hukum 
yang ada di Indonesia maka yang dapat dinyatakan pada suatu peraturan 
perundang-undangan yang pada hakikatnya sifatnya mendasar. Maka dari 
pada itu Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis 
akan mengamati 2 (dua) topik yang merupakan tujuan dari Politik Hukum 
Nasional dan strategi dasar mengenai konsep dan kedudukan Politik Hukum 
Nasional.

Seterusnya peranan elemen–elemen serta sistem dari hukum Indonesia 
yang polanya beraneka ragam, adapun keragaman nya berupa hukum islam, 
hukum adat dan yang terakhir hukum barat atau istilahnya (Kontinental) 
yang mana erat kaitannya antara satu sama lain kemudian perlu ditetapkan 
bahwa keputusan untuk memutuskan maupun mencabut serta mengubah 
sebuah sistem yang berlaku di Indonesia. Kemudian adanya tiga sistem 
hukum ini menjadi sebuah proses pembentukan dari 5 (lima) sistem hukum 
yang ada dan atau sedang berkembang di dunia. Maka dapat dilihat sistem 
hukum itu sebagai berikut:

1. Sistem hukum yang dianut oleh negara Inggris atau istilahnya dinamakan 
Sistem Common Lawdan bekas negara jajahannya saat ini bergabung 
dalam kategori negarapersemakmuran.

2. Sistem hukum Romawi yang berasal dari Eropa Barat yang disebut 
sebagai sistem Civil Law Continental dibawa ke daerah-daerah jajahan 
atau jejak bekas daerah jajahan colonial barat terdahulu

3. Negara-negara Asia dan Afrika menganut sistem hukum adat.
4. Negara-negara Islam yang menganut sistem hukum islam baik di negara 

Islam atau negara lain yang penduduknya bukan menganut agama Islam, 
dan

5. Yang terakhir sistem Hukum Komunis atau Sosialis, hukum ini dijalankan 
ada di negara komunis atau sosialis contohnya seperti negara seperti Uni 
Soviet atau Rusia, negara Republik Rakyat Cina dan Korea Utara serta 
negara lain yang juga menganut paham tentang komunis.202

Berdasarkan kelima hal diatas sistem hukum serta analisa politik hukum 
nasional tiga dari lima sistem hukum yang dipaparkan dihalaman sebelumnya 
antara lain Hukum Islam, Hukum Adat serta Hukum Barat telah berlaku 
adanya sejak zaman dahulu atau zaman penjajahan kolonial Belanda dari 
dulu hingga saat ini, dan telah menjadi acuan suatu nilai dasar pada kelompok 
masyarakat untuk pembentukan hukum yang ada di Indonesia. Sekelompok 
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masyarakat Indonesia dikarenakan sebagian besar masyarakatnya menganut 
ajaran agama Islam, maka disini Hukum Islam memberikan banyak bantuan 
untuk mengarahkan suatu tujuan atau kebijakan dasar lahirnya konsep dasar 
dari politik hukum nasional dalam pembentukan sistem hukum Indonesia 
khusus pada bidang hukum perdata tertentu yang akan berlaku pada umat 
islam adapun perkaranya bisa dipaparkan sebagai berikut:

1. Perkara dalam perkawinan.
2. Perkara yang menetapkan tentang warisan, wasiat serta hibah yang 

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Islam, wakaf dan sedekah.
Kemudian tampak bahwa jika besarnya pengaruh dari hukum islam 

dalam proses pembentukan politik hukum Indonesia sangat panjang 
prosesnya sehingga harus melewati enam tahapan, adapun tahapannya yaitu:

1. Masa sebelum (pra) Penjajahan Belanda.
2. Masa Penjajahan Belanda.
3. Masa Kependudukan Jepang.
4. Masa Kemerdekaan (1945).
5. Masa Orde Lama dan Orde Baru.
6. Masa Reformasi.

Perihal tentang pengaruh adanya hukum islam dalam bentuk sebuah 
politik hukum diIndonesia, ruang yang sangat mendasar bahwa yang 
menjadi pusat perhatian adalah Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam 
proses pembentukan kebijakan dasar yang dibuat penyelenggara negara 
dalam bidang hukum bersumber dari nilai-nilai yang saat ini sedang berlaku 
dan berkembang di dalam masyarakat demi mencapai tujuan negara sesuai 
ketetapan di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 
tahun1945. 

Tujuan dari Politik Hukum Nasional memiliki dua aspek yaitu; Pertama 
sebagai sarana yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan 
sistem hukum nasional yang dikehendaki, Kedua sistem hukum nasional 
diwujudkan untuk mencapai cita-cita nasional lebih luas. Oleh sebab itu, 
kedudukan hukum Islam memiliki pengaruh cukup besar dalam Politik 
Hukum Indonesia dalam menetapkan sistem hukum nasional yang akan 
diterapkan, karena masyarakat di Indonesia bermayoritas agama Islam 
dimana dalam kehidupan sehari-harinya berlaku sesuai kaidah-kaidah Islam 
sesuai hukum syariat maupun hukum fiqih. Dari ulasan di atas, dikemukakan 
bahwa tujuanpenulisan ini adalah bagaimana aturan hukum perdata Islam 
di dalam pembentukan sistem hukum nasional, dan pembentukan peraturan 
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perundang-undangan berdasarkan dari hukum Islam di dalam sistem hukum 
nasional.

Berbagai bentuk pandangan tentang hukum diantaranya adalah 
perwujudan nilai-nilai tertentu, yaitu metode yang bermula dari suatu 
pendapat yang menanyakan dan mengkaji keberadaan hukum dalam 
perwujudan nilai-nilai dasar tujuan hukum. Ada yang memiliki pandangan 
bahwa hukum sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak, hukum dilihat 
sebagai institusi yang otonom sebagai subyek tersendiri terlepas dari 
pengaruh pihak lain. Kemudian ada yang memahami hukum secara sosiologis 
yaitu instrumen sosial yang bisa mengatur kehidupan sosial bermasyarakat, 
artinya hukum dilihat sebagai fenomena sosial sedangkan faktor 
kewarganegaraan mempengaruhi pembentukan hukum, perkembangan 
hukum, realita hukum serta efektivitas hukum dalam masyarakat.203

Berdasarkan tiga pandangan tersebut di atas, seiring dengan 
pandangan dari Teori “Roscoe Pound” yakni “Hukum itu, Keseimbangan 
Kepentingan”maknanya adalah hukum tidak dapat didiamkan mengawang 
dalam konsep-konsep analitis logis yang tenggelam dalam ungkapan teknis, 
yuridis yang terlampau eksklusif akan tetapi harus dapat dilakukan melalui 
“law in the books and law in action”. Menurut Teori Pound dikemukakan 3 
(tiga) kategori yaitu sekumpulan kepentingan umum, kepentingan sosial 
dan kepentingan pribadi yang bermaksud setiap orang yang menjalankan 
kehidupannya didalam Republik Indonesia dijamin kehidupannya secara 
aman, tentram, tenang dan damai serta bebas menjalankan ajaran agamanya 
masing-masing.204

UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Republik 
Indonesia berdasarkan atas “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Yakni norma dasar 
yang ditafsirkan sesuai dengan demokrasi Pancasila. Bahwa di Indonesia tidak 
boleh ada yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah yang 
bertentangan terhadap Nasrani, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah 
Agama Hindu, ataupun bertentangan dengan kesusilaan agama Budha.205

Permasalahan yang dijelaskan dalam tulisan ini berkaitan pengaruh 
Hukum Islam dalam Politik Hukum di Indonesia melalui pandangan Sejarah 
Nusantara. Ada 3 (tiga) sistem hukum yang sudah berlangsung seperti 
Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat dimana masing-masing 
hukum memiliki unsur persamaan dan perbedaan. Di antara Hukum Barat 
dan Hukum Adat memiliki persamaan karena keduanya hanya mengatur 
hubungan antar manusia serta penguasa dalam masyarakat. 
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Dalam Hukum Islam, selain mengatur hubungan antar manusia 
dengan manusia dan serta penguasa dalam masyarakat akan tetapi 
hukum islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT atau 
yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Sehingga konklusi Hukum adat dan 
Hukum Barat membawapendapat terbatas dalam kehidupan dunia saja. 
Apabila dibandingkan hukum Islam tidak hanyasebatas didalam hubungan 
duniamelainkan ada masalah akhirat yakni kehidupan setelah hidup di dunia.

Perbedaan pendapat ataupun pangan diantara 3 (tiga) sistem hukum ini 
sejak VOC Belanda menjajah sudah mengalami bentrok atau dipermasalahkan. 
Akan tetapi di akhir masa VOC Belanda melakukan penyesuaian melalui 
pembentukanaturan dan undang-undang dimana sudah dibolehkan hukum 
Islam berdampingan dengan Hukum Adat. Van Vollenhoven menyatakan 
hukum adat wajib dipertahankan sebagai hukum bagi masyarakat yang tidak 
cocok dengan hukum Barat.Dikarenakan Hukum Islam bisa berlaku tunggal 
jika hukum adat sudah di desak hukum Barat. Ter Haar merupakan master 
architect pembuat batasan kewenangan pada Pengadilan Agama di Jawa 
dan Madura mengemukakan bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak 
mungkin bersatu disebabkan hukum adat di dasarkan dari kenyataan hukum 
di masyarakat sedangkan pada hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab 
penalaran manusia. Secara teori hukum Islam tidak dapat diterima sehingga 
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura diberlkukan pembatasan sampai hal 
terkecilnya. 

Christian Snouck Hurgronjeadalah orang yang tidak mengakui hukum 
Islam berlaku. “Teori Resepsi” yang dikemukakan olehnya bahwa hasil 
penelitiannya di Kota Aceh dan Tanah Gayo, hukum yang sedang berlaku 
di kedua daerah tersebut adalah hukum adat tidak hukum Islam yang 
dikarenakan mayoritas umat Islam disana. Pengaruh hukum islam akan 
mempunyai kekuatan hukum jika telah diterima oleh hukum adat.

LWC menolak pandangan dari Teori tersebut. Van Den Berg berpendapat 
bahwa penemuannya terhadap umat Islam di Indonesia sudah menerima 
hukum Islam secara keseluruhan sebagai satu kesatuan (reception in 
complexu), lebih jelasnya Van den Berg menyimpulkan hukum Islam sudah 
diterima oleh masyarakat Indonesia tidak hanya sebagian akan tetapi 
diterima secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Pendapat Van Den Berg 
ini dikenal dengan “Theori reception in complexu”.

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia memiliki 
peranan yang sangat penting sehingga perlu diperhatikan untuk dijadikan 
salah satu pokok pembahasan didalam Konferensi Kementerian Kehakiman 
di Salatiga tahun 1950. Hazairin telah mengungkapkan bagaimana hukum 
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Islam dengan hukum adat saling berhubungan.Dalam hal implementasi 
hukum Islam tidaklah di dasari pada hukum adat tetapi berlaku berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, sebagaimana halnya pemberlakuan hukum 
adat di Indonesia juga atas dasar perundang-undangan.206

Sejarah menceritakan tentang ketiga sistem hukum yang pernah berlaku 
di wilayah Indonesia. Setelah Negara Indonesia merdeka dan mempunyai 
keyakinan bahwa Piagam Jakarta yang lahir 22 Juni 1945 sudah menjiwai 
UUD 1945 dan menjadi satu rangkaian dengan Konstitusi itu, seperti yang 
tertulis didalam Pasal 29 UUD 1945, yang selanjutnya adalah dasar dan nilai-
nilai bagi kehidupan keagamaan.

Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia
1. Islam Di Masa Pra Penjajahan Belanda

Awal mulai masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 dan 
ke-8. Pulau Sumatera menjadi gerbang masuk agama Islam dan kemudian 
dijadikan sebagai titik mula gerakan dakwah pendatang muslim. Gerakan 
dakwah tersebut pelan – pelan mulai membuat perkumpulan masyarakat 
Islam yang pertama kali di Peureulak, Aceh Timur. Melebarkan dakwah ke 
daerah-daerah lain sekitar wilayah tersebut  dan kemudian diikuti lahirnya 
kerajaan Islam pertama di Indonesia pada abad ke-13, populer dengan 
sebutan Kerajaan Samudera Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara.207

Penyebaran Islam sangat pesat sampai ke semua wilayah di nusantara 
sehingga beberapa kerajaan Islam baru muncul menyusul berdirinya 
Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Kesultanan Malaka berdiri tidak jauh dari 
wilayah Aceh, dilanjutkan dengan berdirinya Kesultanan Demak di Pulau 
Jawa.Di Kota Mataram dan Kota Cirebon, dan berkembang lagi ke wilayah 
timur Nusantara antara lain di Kota Sulawesi dan Kota Maluku berdiri 
Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate & Tidore.

Lahirnya Kerajaan-kerajaan tersebut menguatkan penetapan hukum 
Islam menjadi hukum positif di masing-masing kerajaan tersebut, maka 
dengan demikian akan memperkuat pelaksanaan tentang hukum dan syariat 
Islam yang sudah berkembang pada warga muslim masa itu. Fakta-fakta 
diperoleh dan terbukti dengan adanya kajian dan tulisan fiqh yang disebarkan 
oleh para ulama di nusantara sekitar abad ke-16 dan ke-17.
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2. Hukum Islam Masa Penjajahan Belanda

Belanda menjajah wilayah Indonesia dimulai dengan hadirnya 
Organisasi Dagang Belanda di Hindia Timur yang lebih dikenal dengan 
sebutan VOC (Vereenigde Oostindische Companie). VOC memiliki peran luar 
biasa melampaui fungsi utamanya. Pemerintah Kerajaan Belanda menjadikan 
VOC sebagai perpanjangan tangan Belanda di kawasan Hindia Timur mewakili 
Kerajaan Belanda menjalankan fungsi-fungsi kepemerintahan Belanda dan 
pelaksanaan sistem hukum Belanda yang mereka bawa ke wilayah tersebut.

Dalam realitasnya pelaksanaan hukum Belanda mengalami banyak 
kesulitan,dikarenakan warga pribumi berat menerima adanya aturan-aturan 
yang asing bagi mereka. Sebagai akibat dari hal itu VOC membebaskan warga 
pribumi untuk menjalankan apa yang sudah mereka jalankan selama ini. 
Dikarenakan oleh hukum Islam yang sudah berjalan lama bagi masyarakat 
pribumi, maka tercatat beberapa “negosiasi” yang dilakukan oleh pihak VOC, 
antara lain:

1. Ditetapkan Statuta Batavia pada tahun 1642 oleh VOC yang menyatakan 
bahwa hukum waris Islam berlaku untuk para umat agama Islam.

2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku 
di tengah masharà’at. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi 
ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. 

3. Adanya upaya kompilasi yang mirip di berbagai wilayah lain, seperti di 
Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.208

Contohnya di Kota Semarang, hasil kompilasi hukum dikenal dengan 
nama Kitab Hukum Mogharraer (dari Al-Muharrar). Kompilasi satu 
ini memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, karena memuat 
kaidah-kaidah hukum pidana Islam. Hukum Islam masih diakui dan terus 
berlangsung hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris 
kepada Kerajaan Belanda.

 Setelah Thomas Standford Raffles menjabat sebagai gubernur jenderal 
selama 5 tahun (1811-1816) dan Negara Belanda memegang kembali 
kekuasaan di wilayah Hindia Belanda, maka semakin terlihat bahwa Belanda 
tetap berupaya keras menguatkan kuku-kuku kekuasaannya. Upaya tersebut 
mengalami kesulitan diakibatkan perbedaan agama sang penjajah dengan 
rakyat jajahannya, khususnya umat agama Islam yang mengenal konsep 
“dar al-Islam” dan “dar al-harb”. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda sudah 
mengupayakan berbagai cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut  
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yaitu dengan menyebarkan Agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan mulai 
membatasi berlakunya hukum Islam pada aspek-aspek batiniah (spiritual) 
saja.209

Undang-Undang Tahun 1919 memuat ketentuan tentang penggolongan 
warga dengan menambah satu ayat baru lagi pada Pasal 109 RR, akan 
diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1920 untuk menegaskan pembatasan 
yang telah terjadi. Munculnya ketentuan baru dalam teks Pasal 109 RR, 
secara utuh rumusannya diadopsi menjadi rumusan pasal 163 Indsche-
Staatsregeling (IS), yang berisikan ketentuan bahwa warga Indonesia akan 
dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Golongan Eropa, yang terdiri dari:
b. Warga Belanda,
c. Warga Eropa selain Belanda, 
d. Warga Jepang,
e. Semua warga yang berasal dari tempat lain selain (a, b, dan c, 

tersebut),
f. Anak sah atau yang diakui menurut Undang-Undang dan keturunan 

selanjutnya dari orang yang termasuk b, c, dan d yang lahir di Belanda.
2. Golongan Bumi Putera adalah semua warga termasuk Rakyat Indonesia 

asli Hindia Belanda dan yang tidak masuk beralih ke golongan lain, dan 
mereka yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain tetapi telah 
bergabung dengan rakyat Indonesia asli sedangkan yang, 

3. Golongan Timur Asing adalah semua warga yang bukan termasuk 
golongan Eropa, ataupun golongan Bumi putera.210

Semua ketentuan yang sudah ditetapkan dalam RR dan IS menjadi 
ketentuan dasar operasional berkaitan dengan hukum yang mengikat untuk 
setiap golongan atau penduduk Hindia Belanda.Hal itu bisa dinyatakan 
sebagai Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam wilayah Hindia Belanda. 
Upaya-upaya pembatasan berlakunya hukum Islam oleh Pemerintah Hindia 
Belanda dapat dimaknai secara kronologis sebagai berikut:

1. Ketika pertengahan abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda melakukan 
Politik Hukum dengan sadar, yakni kebijakan yang secara sadar ingin 
menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan 
hukum Belanda.

2. Nota yang disampaikan oleh Mr. Scholten Van Oud Haarlem bahwa 
Pemerintah Hindia Belanda mengumumkan bahwa penggunaan Undang-
Undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan warga pribumi didalam 
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hal perselisihan yang terjadi sesama mereka, selama tidak bertentangan 
dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Pasal terakhir 
ini juga meletakkan Hukum Islam di bawah subordinasi dari Hukum 
Belanda.

3. Teori resepsi yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje di tahun 1922 
bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan membentuk komisi untuk 
merevisi ulang wewenang Pengadilan Agama di Pulau Jawa dalam hal 
pemeriksaan terhadap kasus-kasus waris (dengan alasan, ia belum 
diterima oleh hukum adat setempat).

4. Ada perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (yang 
isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement)pada tahun 1922 yang 
fokusnya adalah perkara perdata sesama muslim dapat diselesaikan 
dengan hakim agama Islam jika perkara telah diterima oleh hukum adat 
dan apabila selama tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.211

Semakin lemah posisi hukum Islam terus terjadi sampai menjelang masa 
berakhirnya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Indonesia 
pada tahun 1942.

3. Hukum Islam Masa Pendudukan Jepang

Pasukan Perang Hindia Belanda Jendral Ter Poorten pada tanggal 8 
Maret 1942 menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer 
Jepang dan segera sesudah itu Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai 
peraturan hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 
menegaskan bahwa Pemerintah Jepang akan melanjutkan semua kekuasaan 
yang sebelumnya dikuasai oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan 
baru ini berimplikasi pada ketetapan keberlakuan hukum Islam sebagaimana 
kondisi saat Pemerintah Hindia Belanda.

Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pendudukan 
Jepang sebagai penarik simpati penduduk Islam di Indonesia, berikut di 
antaranya adalah:

1. Panglima Jepang berikrarakan melindungi dan memajukan Agama Islam 
sebagai agama mayoritas penduduk di pulau Jawa.

2. MembangunShumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang akan dipimpin 
oleh warga Indonesia sendiri.

3. Memberikan izin lahirnya organisasi masyarakat Islam, seperti Ormas 
Muhammadiyah dan Ormas NU.



78 Politik Hukum Islam

4. Memberikan persetujuan berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia 
(Masyumi) di bulan Oktober tahun 1943 dimana akhirnya saat itu 
menjadi Partai Politik.

5. Menyetujui munculnya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang 
mendampingi berdirinya tentara PETA (Pembela Tanah Air).

6. Pemerintah Jepang berusaha memenuhi desakan para tokoh-tokoh Islam 
yang memohon agar wewenang Pengadilan Agama dikembalikan. Melalui 
ahli hukum adat, Soepomodi bulan Januari 1944 diminta menyampaikan 
laporan tentang hal itu. Akan tetapi upaya ini “dimentahkan” oleh 
Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Negara 
Indonesia merdeka.212

Pada masa pemerintah Jepang nyaris tidak ada perubahan yang 
berarti dalam hukum Islam di Tanah air. Pada masa pendudukan Jepang 
juga dilihat masih lebih baik dari pada masa pemerintahan Hindia Belanda 
khususnya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam yang memiliki 
kesempatan untuk mengatur masalah-masalah terkait keagamaan. Abikusno 
Tjokrosujoso juga menyatakan, Kebijakan pemerintah Belanda melemahkan 
posisi Agama Islam saat itu. Agama Islam tidak memiliki para pegawai di 
bidang keagamaan yang handal di mesjid- mesjid ataupun di pengadilan – 
pengadilan Agama Islam. Pemerintah Hindia Belanda terus melaksanakan 
kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Namun saat Jepang 
datang, mereka menyadari bahwa Agama Islam adalah suatu kekuatan di 
Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh mereka.

4. Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Politik Hukum 
Indonesia

Penjajahan Jepang di Indonesia memberikan pengaruh terhadap para 
pemuka agama Islam di Indonesia. Seiring dengan kemunduran Jepang di 
Indonesia memberikan jalan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan 
kemerdekaan Indonesia. Jepang merubah taktik kebijakannya dengan 
memberikan kesempatan kepada para tokoh-tokoh nasionalis untuk 
memimpin Lembaga dan Komite negara, di antaranya seperti Dewan 
Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) yang 
dikendalikan oleh kaum nasionalis. Bulan Mei tahun 1945, komite terdiri dari 
62 orang terdiri dari 11 orang adalah tokoh-tokoh Islam. Berdasarkan hal 
tersebut, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI “bukan merupakan 
suatu badan yang dibentuk berdasarkan pemilihan demokratis, meskipun 
Presiden Soekarno dan Wakilnya Mohammad Hatta terus berusaha agar 
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BPUPKI cukup representif mewakili semua golongan yang ada dalam 
masyarakat Indonesia”.

Di dalam sidang BPUPKI terjadi perdebatan panjang mengenai 
dasar negara yang mana juga melahirkan istilah Piagam Jakarta. Kalimat 
penting yang muncul dalam Piagam Jakarta yaitu “Negara berdasarkan 
atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi setiap 
pemeluknya.” Muhammad Yamin juga memiliki pendapat bahwa kalimat 
ini membuat Negara Indonesia merdeka bukan sebagai Negara sekuler dan 
bukan pula sebagai Negara Islam.

Hal tersebut mendorong untuk dilakukannya pembentukan undang-
undang sesuai syariat Islam bagi para pemeluknya.   Tetapi gagasan yang 
tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut gagal disahkan oleh PPKI pada tanggal 
18 Agustus 1945. Salah satu kendalanya mengarah kepada Mohammad 
Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur, 
informasi ini didapatkan dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore 
hari di tanggal 17 Agustus 1945. Letkol Shegeta Nishijima opsir yang ditemui 
oleh Mohammad Hatta menyangkal hal tersebut, ia menyatakan bahwa 
Latuharhary adalah orang yang menyampaikan keberatan tersebut. Hal 
ini menjadi serius sebab Latuharhary dan A.A. Maramis merupakan tokok 
Kristen dari Indonesia Timur yang telah menyetujui rumusan dalam sidang 
BPUPKI tersebut.

Status hukum Islam dalam periode ini tetap samar. Menurut Isa Ashary, 
kejadian tersebut dirasakan umat Islam seperti permainan penuh rahasia 
sebagai bentuk politik dihentikannya cita-cita umat Islam. Gagasan tentang 
Sila Pertama dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 mengenai syariat Islam 
sebagai sebuah konsep dasar negara terbentuknya proses politik hukum 
baru bagi negara Indonesia yang baru diproklamasikan pada tanggal 
17 Agustus tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar 
hukumnya. Isi Proklamasi Kemerdekaan meminta adanya perbaharuan 
terhadap hukum yang ditinggalkan di masa Pemerintahan Hindia Belanda 
dan Pemerintahan Jepang. Apabila dilihat melalui segi hukum tata negara 
Proklamasi Kemerdekaan adalah suatu tindakan perubahan/pergantian 
sistem hukum secara menyeluruh. Proklamasi bertujuan membawa bangsa 
Indonesia dari realita hukum sebelumnya menjadi bangsa yang bebas dan 
merdeka. Tujuan hukum berubah untuk mewujudkan bangsa yang merdeka 
berdaulat, sehingga hal ini menuntun adanya perubahan hukum positif dari 
hukum yang berlaku sebelumnya.

Penjelasan diatas menggambarkan upaya perjuangan bangsa Indonesia 
dalam menetapkan Landasan Negara Indonesia melalui UUD Negara RI yang 
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berlandaskan dari nilai-nilai budaya warga Indonesia dalam mewujudkan 
tujuan negara yang dicita-citakan bersama.  Periode kemerdekaan ini 
membawa Indonesia mampu menata ulang politik hukum nasional. Artinya 
kemerdekaan akan menjadi titik awal lahirnya sebuah kebijakan dasar 
penelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan berlaku maupun 
yang sedang berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang ada dimasyarakat 
demi mewujudkan tujuan negara yang sudah lama dicita-citakan.

Politik hukum nasional memiliki pengertian yang merujuk kepada tujuan 
mewujudkan tujuan cita-cita ideal bangsa dan negara Republik Indonesia 
yang meliputi dua aspek yang berkaitan, yaitu:

1. Sebagai suatu alat (tool) atau sebuah sarana dan langkah yang 
dipergunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum 
nasional yang diinginkan.

2. Sistem hukum ini diharapakan akan mewujudkan cita-cita bangsa 
Indonesia yang lebih besar dan luas.
Apabila melihat dari sejarah bahwa setelah Indonesia medapatkan 

kemerdekaannya, Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber 
dari adat istiadat negara kita sendiri akan tetapi masih memanfaatkan 
perundang-undangan peninggalan penjajahan Belanda. Meskipun demikian, 
atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang-
undangan mengalami proses nasionalisasi seperti Wetboek Van Straafrechts 
menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Burgerlijk Wetboek 
menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Wetboek Van 
Koofhandel menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan adanya 
beberapa penyempurnaan pasal-pasal yang disesuaikan dengan cita-cita 
negara Indonesia yang merdeka, berdaulat dan keagamaan. Berdasarkan dari 
pertimbangan tersebut tidak boleh ada kekosongan hukum sesuai dengan 
yang tertulis didalam Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan 
bahwa semua peraturan Perundang-Undangan yang ada masih tetap akan 
berlaku selama belum ada suatu hukum baru yang mengaturnya.

Pembangunan hukum nasional yang akan datang selain bersumber 
pada Pancasila dan UUD 1945 dapat pula bersumber dari hukum lainnya 
selama tidak memiliki pertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 
Tujuannya untuk mempertahankan identitas hukum nasional dan sekaligus 
dapat mengakomodir budaya hukum lain yang baik, sehingga hal ini dapat 
mempercepat proses pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia.

Pemerintah telah membuat kebijakan yang bertujuan untuk membangun 
sistem hukum nasional dengan memanfaatkan tiga sistem hukum yang 
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sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai dasarnya, yaitu: 1) 
Hukum Adat, 2) Hukum Islam, 3) Hukum Barat (Belanda). Saat penjajahan 
Kolonial Belanda ketiga sistem hukum ini mulai berlaku di Indonesia pada 
waktu yang berbeda. Hukum adat sendiri telah lama ada dan berlaku di 
Indonesia walaupun baru dikenal sebagai sistem hukum pada abad ke-20. 
Sedangkan Hukum Islam telah ada di Indonesia sejak orang Islam datang 
dan bermukim di Indonesia yaitu sejak pertama Hijriah atau abad ketujuh/
kedelapan. Pesisir utara Sumatera adalah daerah yang pertama sekali 
didatangi dengan membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak Aceh 
Utara dan Samudra Pasai. Hukum Barat sendiri mulai diperkenalkan sejak 
datangnya VOC pada tahun 1602 yang semula hanya berlaku bagi orang-
orang Belanda dan Eropa saja, tetapi dengan berbagai upaya hukum tersebut 
juga berlaku bagi orang Asia juga termasuk bangsa Indonesia.

Walaupun masa kolonial Belanda telah berakhir dari tanah air 
Indonesia, menurut Bustanil Arifin tetap saja ketiga sistem hukum tersebut 
masih menimbulkan konflik, karena para pakar hukum masih banyak 
yang mempertentangkan ketiganya dan menonjolkan salah satu diantara 
ketiga sistem hukum tersebut. Tentu hal ini menghambat pembangunan 
sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Disamping itu pula perspektif 
epistimologi belum memiliki ilmu hukum nasional maupun teorisasi hukum 
Indonesia, padahal bangsa Indonesia memerlukannya sebagai dasar untuk 
merumuskan sistem hukum nasional yang karakteristiknya sesuai dengan  
cita-cita bangsa Indonesia, karena tidak mungkin selamanya bangsa Indonesia 
menggunakan teori-teori hukum yang diadopsi dari hukum barat. Meskipun 
begitu bukan berarti sistem hukum nasional yang dikehendaki tidak 
diupayakan, pihak pemerintah dan kampus telah mengadakan pertemuan 
ilmiah maupun seminar berskala nasional dan local yang diikutsertakan oleh 
para ahli hukum.

Untuk mendukung kehendak bangsa Indonesia, Arief Sidharta 
mengusulkan bahwa sistem hukum nasional harus memuat ciri-ciri sebagai 
berikut:

1. Berwawasan kebangsaan dan nusantara.
2. Mampu mengakomodir kesadaran hukum kelompok, etis kedaerahan 

dan keyakinan keagaman.
3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi.
4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efesiensi kewajaran 

(redeijkheid), rasionalitas kaidah.
5. Aturan procedural yang menjamin tranparasi yang memungkinkan 
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kajian rasional terhadap pengambil keputusan oleh pemerintah.
6. Responsive terhadap perkembangan aspirasi dan ekpetasi masyarakat.

Berdasarkan usulan ersebut, maka hasil seminar tentang hukum 
nasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang 
telah dibukukan dngan judul “Identitas Hukum Nasional” merekomendasikan 
hukum Nasioanl yang sedang dibangun adalah:

1. Berlandaskan Pancasila (filosofis) dan UUD 1945 (Konstitusional)
2. Berfungsi mengayomi, mnciptakan ketertiban sosial, mendukung 

pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil dari 
pembangunan.
Berdasarkan berbagai uraian sebelumnya dapat ditarik suatu tujuan 

politik hukum Indonesia sebagaimana telah dikemukakan oleh Philippe 
Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya “Law and Society in Transtition: 
Toward Resposive Law” yaitu menciptakan sebuah hukum nasional yang 
dapat diterima , terbuka, demokratis, otonom maupun responsive terhadap 
suatu perkembangan aspirasi dan ekpetasi masyarakat, bukan sistem hukum 
yang memiliki sifat menindas, ortodoks, dan reduksionostik.

Demi mewujudkan sistem hukum yang dicita-citakan , maka diperlukan 
suatu kerja sama antara berbagai pihak baik pemerintah, partai politik 
maupun lapisan masyarakat seperti halnya sebuah diskusi yang dilakukan 
dalam menetapkan dasar negara, tentang Sila Pertama yaitu “Ketuhanan 
dengan wajib menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya” yang merupakan 
hasil sebuah diksusi yang tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 
1945 sebagai dasar negara yang merupakan konsep “politik hukum” baru 
bagi Negara Republik Indonesia yang pada saat itu baru saja diproklamasikan 
pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan UUD 1945 sebagai hukum dasarnya.

Pada periode kemerdekaan Indonesia (1945-1950), negara Indonesia 
memasuki masa masa perubahan dengan disusulnya kekalahan Jepang 
oleh tentara-tentara sekutu, sementara kolonial Belanda ingin merebut 
kembali Indonesia dengan melakukan beberapa pertempuran, dan berhasil 
menguasai beberapa bagian wilayah Indonesia.

Kejadian tersebut memicu terjadinya beberapa pemberontakan 
di daerah-daerah termasuk diantaranya daerah bernuansakan Islam. 
Gerakan yang terkenal pada ssat itu adalah DI/TII yang dipelopori oleh 
Kartosuwirjo yang berasal dari daerah Jawa Barat. Kartosuwirjo sendiri 
telah memproklamasikan negara Islamnya pada dua hari sebelum 
kemerdekaan yaitu tanggal 14 Agustus 1945, namun ia memilih bergabung 
dengan Republik Indonesia. Namun ketika pengawasan Indonesia terhadap 
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daerahnya semakian berkurang akibat agresi Belanda, terutama setelah 
digadang-gadangnya negara oneka pasundan dibawah penguasaan Belanda, 
ia pun memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 
1948. Konflik yang berakhir tahun 1962 ini memakan korban jiwa 25.000 
korban tewas yang mana menurut para peneliti diakibatkan kekecewaan 
Kartosuwirjo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan 
diri dari kolonial Belanda bukan atas dasar kesadaran teologis politisnya.

Dampak dari agresi yang dilakukan kolonial Belanda yang salah satu 
kebijakannya untuk mendirikan Negara-negara bagian sangat ditentang 
oleh rakyat Indonesia, badan dunia seperti Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB) ambil andil untuk melakukan beberapa perundingan dan perjanjian, 
diantaranya seperti perjanjian Linggarjati, Renville dan Konferensi Meja 
Bundar (KMB) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 dengan 
melahirkan Negara Federal dengan konstitusi Indonesia Serikat.

Saat Konstitusi RIS mulai berlaku, maka UUD 1945 berlaku hanya 
sebagai konstitusi Negara Bagian Republik Indonesia yang mana merupakan 
salah satu dari 16 Negara bagian dalam Negara Republik Indonesia Serikat.

Konstitusi RIS dianggap tidak dapat menampung aspirasi hukum Islam, 
karena didalamnya sama sekali tidak menegaskan posisi hukum Islam 
sebagaimana sebelumnya telah dirumuskan dalam UUD 1945 dan telah 
disepakati oleh BPUPKI. Di dalam Batang Tubuh juga dipengaruhi oleh faham 
liberal yang mana dianut dan sedang berkembang dinegara Amerika dan 
Eropa Barat, dan juga rumusan Deklarasi HAM versi PBB. Diawal tahun 1950 
negara bagian RIS hanya terdiri dari tiga negara bagian saja, yaitu Negara 
Bagian RI, Negara Bagian Sumatera Timur dan Negara Bagian Indonesia 
Timur. Tokoh Islam, Muhammad Natsir mengemukakan “Mosi Integral Natsir” 
yang mana bertujuan untuk menyatukan ketiga bagian negara tersebut. Pada 
akhirnya tanggal 19 Mei 1950, semua sepakat untuk kembali menjadi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Proklamasi 1945.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Konstitusi RIS dinyatakan tidak 
berlaku dan digantikan dengan UUD Sementara 1950. Namun perubahan 
ini juga tidak membawa dampak signifikan terhadap hukum Islam. Di dalam 
Mukkaddimah maupun batang tubuh UUD 1945 belum ditemukan titik 
terang ataupun kejelasan, kecuali dalam Pasal 34 yang mana rumursannya 
sana dengan Pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara Berdasar Ketuhanan 
Yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk 
menjalankan agamanya masing-masing, sama dengan halnya Pasal 43 yang 
menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. Ditinjau 
dari beberapa kandungan dari UUD Sementara 1950,sedikit membuka 
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peluang untuk merumuskan hukum Islam di dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan. Peluang ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 102 
UUD Sementara 1950. Para tokoh-tokoh Islam yang ada di Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) memanfaatkan peluang ini dengan mengajukan rancangan 
undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Upaya 
ini gagal akibat “hadangan” dari kaum nasionalis yang pada saat itu juga 
mengajukan rancangan undang-undang Perkawinan Nasional. Setelah para 
tokoh politik tidak ada lagi merumuskan pembuatan perundang-undangan 
baru, hal ini dikarenakan para tokoh politik lebih focus terhadap pergantian 
UUD sementara 1950 dengan UUD yang bersifat tetap.

Pada saat itu situasi politik tidak menentu sehingga berdampak 
pada jatuh bangunnya kabinet yang silih berganti. Hal ini juga berdampak 
pada tokoh-tokoh Islam yang saat itu berada dalam kabinet tidak dapat 
mewujudkan keinginan mereka akibat Intervensi pemerintah yang sangat 
kuat. Jatuh bangunnya kabinet dibuktikan dengan jatuh bangunnya Kabinet 
seperti Kabinet I Natsir (Koalisi Masyumi, PSI dan Partai Kecil) September 
1950 – Maret 1951, digantikan oleh Kabinet II Soekiman (Koalisi, Masyum 
dan PNI) April 1951 – Februari 1952, kemudian Kabinet III Wilopo (Koalisi 
PNI, Masyumi, dan partai Kecil) Juli 1953 – Juli 1955, Kabinet IV Ali 
Sastroamijoyo (Koalisi PNI, NU dan Partai Kecil), Juli 1953- Juli 1955 Kabinet 
V Burhanuddin Harahap (Koalisi Masyumi, NU, PSI dan Partai Kecil) Agustus 
1955 Maret 1956 yang berhasil melaksanakan Pemilu dengan Demokratis, 
dan akhirnya diganti pula oleh Kabinet VI Ali Sastroamijoyo (Koalisi PNI, 
Masyumi, NU, PKI dan Partai Kecil).

Pemilihan umum pertama pada akhir tahun 1955 sebagai bentuk wujud 
pergantian UUD Sementara yang terjadi pada Kabinet Burhanuddin Harahap 
untuk memilih serta membentuk Majelis Konstituante. Majelis ini terdiri 
dari 514 orang dan dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 
1956. Tepat delapan bulan sebelum masa kerjanya berakhir, Majelis ini 
dibubarkan dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kemudian 
hal ini dijadikan sebagai tolak ukur bagi hukum Islam, dimana didalam 
konsiderannya menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 
menjiwai UUD 1945” merupakan saru kesatuan dengan konstitusi tersebut. 
Tentu hal ini mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam di dalam UUD 
1945, bahkan menurut Anwar Harjono lebih dari sekedar sebuah dokumen 
historis.

Dapat disimpulkan dari penjabaran diatas, bahwa faktor-faktor 
politik adalah sebagai penentu utamanya. Hal ini dapat dilihat dalam 
sidang Konstituante yang dalam kurun waktu dua setengah tahun belum 
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menyepakati untuk menetapkan UUD yang baru diakrenakan tidak adanya 
kata sepakat mengenai dasar negara antara golongan Islam dan golongan 
Nasionalis yang masing-masingnya mengusulkan Islam dan Pancasila 
sebagai dasar negara.213

5. Masa Era Orde Lama dan Orde Baru

Tidak banyak kesalahan jika diutarakan bahwa terkait orde lama 
merupakan masa kaum komunis serta nasionalis. Tatkala pada saat itu kaum 
muslim harus setidaknya merunduk untuk memperjuangkan cita – citanya. 
Dan kemudian sebuah partai yang mewakilkan kehendak umat islam saat itu, 
kemudian pada tanggal 15 agustus 1960 oleh Soekarno organisasi masyumi 
dan PSI dibubarkan melalui keputusan presiden dengan No. 200/1960 dan 
dengan beralasankan tokoh yang terlibat ikut andil dalam pemberontakan 
atau disebut (PRRRI di Provinsi Sumatera Barat). Adapun nama yang terlibat 
yaitu Natsir, Burhanuddin Harahap, Syafruddin Prawiranegara. Kemudian 
dibentuklah MPRS yang membuat dua ketetapan karena menerima Manipol 
Usdek – nya Soekarno, Sementara NU yang kemudian menerimaBersama – 
sama  dengan PKI dan PNI kemudian tersusun komposisi DPR Gotong Royong 
yang berjiwa Nasakom. Adapun dua ketetapan itu merupakan tentang adanya 
upaya penyatuan hukum yang mana memperhatikan sebuah kenyataan 
yang umum sering terjadi di Indonesia. Walaupun hukum islam merupakan 
satu mayoritas umat islam yang ada di Indonesia. dan atas dasar itu Tap 
MPRS tersebut membuka jalan serta peluang untuk kembali memposisikan 
hukum Islam bagaimana yang seharusnya, pada akhirnya terjadi lagi sebuah 
ketidakjelasan batasan “perhatian” inilah yang membuat semakin samar 
serta peran hukum pada masa itu tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Kemudian adanya Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan 
berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat 
menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam 
sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. 
Selanjutnya pada saat masa orde baru adanya penegasan peran sebagai yang 
membela pancasila serta UUD 1945. 

Pada masa Orde Baru adanya dilakukan pembebasan tokoh Masyumi 
yang sebelumnya masa orde lama dipenjarakan oleh Soekarno. Kemudian 
langsung pada masa Orde baru ini ditegaskan perannya untuk membela 
Pancasila dan Undang – Undang 1945. Terlebih pada awal tahun 1967, 
ditegaskan oleh Soeharto jika militer enggak memberikan persetujuan  
mengenai usaha rehabilitasi kembali partai tidak menegaskan bahwa militer 
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tidak akan menyetujui upaya perbaikan atau rehabilitasi untuk partai 
Masyumi tersebut. Sehingga kejadian ini  kembali partai Masyumi membuat 
hukum islam berada diposisi persimpangan dan mengalami dilema.

Pada awal masa orde baru ini kedudukan hukum islam menjadi sebagai 
satu sumber hukum nasional yang kurang tegas, namun pada akhirnya yang 
dilakukan untuk menonjolkan keberadaan hukum Islam tetap dilakukan. 
Dikarenakan pada masa itu K.H. Muhammad Dahlan menjadi menteri agama 
yang dari kalangan NU, kemudian dicoba kembali untuk di bentuk Undang 
– Undang perkawinan yang ada pada masyarakat Islam dan mendapat 
dukungan besar dari fraksi yang beragama Islam di DPR – GR. Walaupun 
kembali mengalami kegagalan, selebihnya diajukan rancangan hukum formil 
yang mana perihal ini untuk mengatur lembaga pada peradilan di tahun 1970 
yang ada di indonesia. Selanjutnya cara yang ini akhirnya memberikan hasil 
kemudian lahirlah Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok – 
pokok kekuasaan kehakiman yang mana harus mengakui pengadilan agama 
juga sebagai suatu Badan Peradilan yang merunduk pada Mahkamah Agung. 
Kemudian melalui Undang – Undang inihukum Islam dengan sendirinya 
telah memberlakukan langsung sebagai hukum yang independen dan berdiri 
sendiri.

Dengan keluarnya UU No. 14 tahun 1970, ini optimisme membangun 
negara hukum semakin kuat namun harapan ini berubah menjadi pesimis 
sebab tuntutan para hakim dan advokad untuk mewujudkan kekuasaan 
kehakiman yang bebas dari kekuasaan eksekutif tidak bisa direalisir karena 
adanya dualisme kekuasaan kehakiman yang diadopsi dalam Undang-
Undang tersebut yakni hakim secara organisatoris, administratif dan 
keuangan berada dibawah eksekutif, sementara di bidang peradilan berada 
di bawah Mahkamah Agung, namun demikian semangat untuk mendukung 
negara hukum tetap kuat.214

Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk 
mengkompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini 
membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai Presiden 
menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya 
kepada Menteri Agama.

Dengan disetujuinya Undang-undang Pengadilan Agama ini oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) RI, merupakan penegasan terhadap berlakunya 
hukum Islam yang semakin jelas ketika UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1989, dan diundangkan dalam 
Lembaran Negara Nomor 49 tanggal 29 Desember 1989 oleh Sekretaris 
Negara, merupakan momentum yang penting dalam pembangunan sistem 
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hukum nasional termasuk bagi umat Islam di Indonesia.215 Sebab hal ini 
semakin memantapkan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu 
badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di Indonesia dalam 
menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan sesuai hukum Islam bagi 
masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang menyangkut perkara-
perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf 
dan sedekah. Dengan demikian masyarakat Indonesia yang sebagian besar 
memeluk agama Islam memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
menjalankan ketentuan hukum Islam yang menjadi ajaran agama sesuai 
ketentuan yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Kompilasi hukum Islam telah dirancang sesuai dengan wewenang 
utama Pengadilan Agama dan telah diterima secara baik dan bulat oleh 
para Ulama dan Sarjana Hukum Islam seluruh Indonesia dalam lokakarya 
yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 s/d 5 Februari 1988 yang 
terdiri dari tiga buku,yaitu Buku I tentang hukum perkawinan, Buku 
II tentang hukum kewarisan dan Buku III tentang hukum perwakafan. 
Kemudian melalui Instriuksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 
1991 telah ditetapkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dan 
masyarakat yang beragama Islam yang memerlukan penyelesaian masalah 
ketiga bidang hukum tersebut. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri 
Agama dengan Surat Keputusan No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, 
yang isinya adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, 
meminta kepada seluruh Instansi Departemen Agama termasuk Pengadilan 
Agama, dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan 
Kompilasi Hukum Islam dimaksud. Dalam diktum kedua Keputusan Menteri 
Agama tentang pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut disebutkan pula 
bahwa seluruh lingkungan Instansi itu, terutama Pengadilan Agama (MDA), 
agar menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan 
perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di 
bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.216

6. Masa Era Reformasi dan Pemaparan Hukum Nasional

Pada Era ini merupakan kebangkitan demokrasi dan kebebasan yang 
terjadi di seluruh pelosok tanah air Indonesia bersamaan dengan jatuhnya 
Soeharto penguasa Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun. Setelah melalui 
perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati 
posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/
MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
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undangan, semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang 
berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan 
ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus di 
suatu daerah di Indonesia, dan peraturan tersebut dapat mengesampingkan 
berlakunya peraturan yang bersifat umum.

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit 
merealisasikan hukum Islam dalam wujud peraturan perundang-undangan 
telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah 
terbitnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Otonomi Khusus serta Undang-Undang Daerah Istimewa. Seperti 
halnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan 
Daerah, kemudian yang sangat menjadi perhatian adalah diterbitkannya 
Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi 
Nangroe Aceh Darussalam. Kedua produk hukum Pemerintah Provinsi 
Nangroe Aceh Darussalam ini walaupun tidak berlaku secara nasional 
namun telah merubah hampir secara keseluruhan tatanan hukum dan politik 
di Aceh, bahkan ditengarai pula akan memberikan pengaruh yang tidak kecil 
terhadap pemerintah pusat.217

Dalam penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam terdapat empat keistimewaan yang dimiliki daerah ini sebagai 
berikut:

1. Penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan beragama,
2. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat tanpa 

mengabaikan kurikulum umum,
3. Pemasukan unsur adat dalam struktur Pemerintahan Desa, dan
4. Pengakuan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Untuk menindaklanjuti undang-undang tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut maka Pemerintah 
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan empat Peraturan 
Daerah (Perda) atau Qanun. Adapun beberapa Qanun dimaksud masing-
masing adalah, Qanun No. 3 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Qanun No. 5 Tahun 2000 
tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Qanun No. 7 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Adat.

Berkaitan dengan isi beberapa Qanun tersebut maka pelaksanaan 
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Syariat Islam sedemikian luasnya yang mencakup hukum tentang masalah 
ibadah, peradilan perdata dan pidana. Berkaitan dengan peradilan (qadha), 
pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Maret 
2003 melalui Keppres No. 11 Tahun 2003 Pemerintah telah meresmikan 
berdirinya Mahkamah Syar’iyah, sehingga dapat melaksanakan syariat Islama 
secara kaffah di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Mahkamah 
Syar’iah ini nantinya akan menangani perkara-perkara perdata (ahwal al-
syakhshiyyah) dan perkara pidana (jinayah), hal ini sesuai amanat Qanun 
No. 10 Tahun 2002, dan sesuai pula dengan Qanun Provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam tentang Pelaksanaan Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002.218

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas 
bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di 
Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan 
pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum 
Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku 
dalam hukum Nasional kita.

Perkembangan Politik Hukum Islam Masa Tradisional atau 
Kerajaan

Pada abad ke XIII Islam Nusantara telah melakukan pembentukan 
institusi politik. Tetapi, tidaklah sama dengan beberapa institusi politik di 
beberapa daerah. Misalnya di daerah Sumatera, ada yang telah mengalami 
perkembangan di masa abad XIV juga abad XV. Kemudian muncul kerajaan 
– kerajaan baru di sejarahnya pada abad ke XVI, terutama di Jawa. Ada 
beberapa kerajaan – kerajaan itu umumnya disebut juga sebagai kerajaan 
Islam, sedangkan ada daerah pedalaman masih bersifat hindu. Pada abad 
ke XVI tampak juga terjadinya perkembangan kerajaan Islam antara lain 
daerah Maluku, Sulawesi Selatan, dan di daerah lainnya. Kerajaan yang masih 
tetap eksis yaitu kerajaan mataram dijawa dan masih menggunakan sistem 
tradisional pra – islam.219

Setelah jatuhnya kerajaan Hindu – Budha maka muncul kerajaan islam 
yang menguatkan islam menjadi basis untuk kekuatan politik, pertama kali 
adanya kekuasaan islam di kota samudera kemudian daerah ini dikenal 
sebutannya daerah pasai. Selang beberapa waktu yang tidak lama kemudian 
menjadi sebuah kerajaan islam yang kuat dan diterima seluruh penduduk 
setempat dan mendapatkan pegangan yang kuat di daerah tersebut. 
Kemudian wilayah Aceh merupakan dari bagian Samudera Pasai, dan daerah 
Aceh juga memperkenankan pengislaman terjadi pada abad XVI, yang 
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sebelumnya Aceh merupakan penyatuan dari dua daerah kecil, selanjutnya 
abad ke – 10/XVI M Lamuri dan Aceh Dar al – kamal.220

Kerajaan Demak berada di daerah Jawa (1518 – 1550 M) dianggap 
sebagai kerjaan Islam pertama yang paling besar berada di pulau Jawa. 
Berdirinya kerajaan ini berawal dari jatuhnya kerajaan Majapahit saat itu 
pada 1527 Masehi. Selanjutnya terjadinya perseteruan antara kerajaan 
Demak dan kerajaan majapahit dan berjalan beberapa tahun. Adapun yang 
ikut serta dalam konfrontasi tersebut yaitu beberapa ulama dari Kudus, 
Imam Masjid Demak yang dipimpin oleh pangeran Ngudung untuk melawan 
kerajaan Majapahit yang dibantu juga oleh vasalnya dari daerah Pengging, 
Trunggung dan Klungkung.221

Adanya pembentukan kembali ke posisi semula di pusat kekuasaan 
Islam yang terjadi setelah berdiri kerajaan Pajang di akhir abad XVI dan 
pusat kekuasaannya ada didaerah agraris dan pedalaman. Yang mendominasi 
kerajaan – kerajaan pantai dengan politik Islam di Jawa dengan berdirinya 
kerajaan maka berakhirlah penguasaan. Perdagangan laut di daerah 
pedalaman kurang begitu mudah untuk menembusi pengaruh Islam yang 
ada dari luar.

Maka pada awal abad ke XVI di daerah wilayah Indonesia bagian 
timur hadirnya kerajaan di Makasar, Banjarmasin, Maluku dan sebagainya. 
Kemudian kerajaan Ternate mengalami kemajuan dikarenakan perdagangan 
rempah – rempah. Segala bentuk aktivitas perdagangan kebanyakan 
dilakukan oleh orang yang bersuku Jawa dan suku Melayu yang pada saat 
itu berlabuh ke Maluku, khususnya ada di daerah Ternate dan Tidore, 
perdagangan disana semakin bertambah ramai lagi setelah kedatangan para 
pedagang  dari Arab.222

Terus terjalinnya hubungan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara 
terlihat dari sisi di beberapa kesempatan pada bidang politik, bisa 
dicontohkan persekutuan antara Kerajaan Demak dengan Cirebon untuk 
mengalahkan Sunda Kelapa dan Banten, bersatunya kerajaan – kerajaan 
Islam untuk melawan Belanda dan Portugis yang pada saat itu berkeinginan 
untuk memonopoli perdagangan dan pelayaran. Terjalinnya komunikasi yang 
sangat erat diantara kerajaan – kerajaan Islam sehingga beberapa periode 
tetap eksis dan didalam periode lamanya kerajaan Islam dapat terus eksis 
hingga kehadiran para penjajah Barat.223

Penelitian ini akan membahas ketika kemunduran Kerajaan Islam dan 
kondisi saat Nusantara sedang terjajah. Hal ini dapat terlihat saat kondisi 
beberapa kerajaan Islam mendekati hadirnya Pemerintah Hindia Belanda 
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akhir abad ke-16 Masehi dan awal abad ke- 17 Masehi ke Indonesia. Adanya 
dampak terhadap kemajuan politik danjuga tahapan Islamisasinya. Penduduk 
di Pulau Sumatera sudah beragama Islam sejaktiga abad, sementara itu di 
Pulau Maluku dan Pulau Sulawesi tahapan Islamisasi baru berlangsung.224

Pada masa kolonialisme menjadi tahap berakhirnya dominasi politik 
Islam. Daerah – daerah di Indonesia ada beberapa yang kuat mempertahankan 
diri dari penjajahan namun kekuatan pemerintahan Belanda semakin 
dominan di berbagai bidang kepemerintahan. Pulau Sumatera yang diwakili 
oleh Aceh dan Sumatera Barat mampu bertahan beberapa tahun tidak 
dijajah. Beberapa kerajaan dan institusi Islam lain hampir semua sudah 
tunduk terhadap Pemerintah Belanda.

Kehadiran orang-orang Portugis di Indonesia dengan berbagai 
motif seperti motif agama, motif ekonomi, dan motif pertualangan sudah 
mulai mengganggu keberadaan kerajaan Islam di Indonesia. Ada banyak 
kerajaan-kerajaan Islam yang masih dapat mengatasi orang-orang Portugis, 
dikarenakan bangsa Portugis memiliki pengaruh yang sedikit terhadap 
kebudayaan Nusantara yang bersenikan Islam.225

Kehadiran orang-orang Belanda di Indonesia turut mengancam institusi 
politik umat Islam. Keadaan ini muncul manakala keinginan Belanda 
ingin melakukan monopoli perdagangan. Pemerintah Belanda juga mulai 
mengintervensi institusi politik Islam yang belum stabil. Pada saat Belanda 
mendirikan VOC (Verrenigde Oost-Indische Compagnie) atau dikenal dengan 
Perserikatan Maskapai Hindia-Timur untuk bersaing dengan pelayaran 
dan perdagangan orang-orang Barat lainnya. Istilah politik “belah bambu” 
perlahan kerajaan-kerajaan Islam tumbang. Jika mereka mengetahui kerajaan 
itu masih eksis maka hegemoni dan pengaruh kuat VOC akan muncul disana 
sehingga kerajaan itu hanya sebagai bayang-bayang dari VOC.226

Ada 4 (empat) upaya perjuangan umat Islam demi mempertahankan 
kerajaan Islam di Indonesia dari kolonialisme Belanda yaitu Pertama Sultan 
melakukan perlawanan dan pertentangan. Para Sultan telah berupaya keras 
untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik dari pengaruh 
Belanda. Kedua Kekuasaan para sultan semakin lemah akibat hegemoni 
Belanda. Ketiga, Ulama-ulama Islam menentang kekuasaan asing. Keempat, 
rakyat mulai protes.Keempat arah perjuangan ini terlihat kekuatan sultan-
sultan kerajaan masih mendominasi sebagai pemimpin perjuangan dari 
intervensi penjajah.227

Para ulama yang muncul merupakan kapasitasnya sebagai perkumpulan 
yang independen baik secara otoritas, jumlah dan memiliki pengaruh yang 
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luas. Tercermin saat para ulama melaksanakan ibadah haji ke Kota Mekah dan 
pengembangan studi agama yang luas di wilayah Arab, telah mengantarkan 
dunia Muslim Melayu dan Indonesia dengan ajaran-ajaran reformis, bisa 
menumbuhkan kesadaran terhadap identitas Muslim dan membentuk 
mereka mengenal perlawanan dunia Muslim terhadap kolonialisme Eropa.228

Gerakan-gerakan politik dalam rangka mengusir Belanda dari wilayah 
Nusantara diantaranya yang paling terkenal adalah Perang Paderi (1821-
1837 M) terjadi di Minangkabau dengan pimpinannya adalah Tuanku Imam 
Bonjol, Perang Jawa (1825–1830 M) dipimpin oleh Pangeran Diponegoro 
didampingi oleh Kiai Mojo, Perang Banjarmasin (1857 –1905 M) dan Perang 
Aceh (1873 –1904 M) dipimpin langsung oleh Panglima Polim dengan 
sebelas orang ulama-ulama Aceh lainnya. Ulama- ulama tersebut menjadi 
pemimpin dan pejuang dengan memobilisasi warga Islam agar mampu 
mempertahankan tanah airnya dari penjajahan.229

Bertahap timbul kesadaran umat Islam untuk mengubah pola perlawanan 
terhadap Belanda sebelumnya selalu dengan cara konfrontasi fisik. Gaya baru 
untuk melakukan perjuangan melalui bantuan organisasi menjadi pilihan 
strategis dimana terdapat banyak ruang yang bisa dimaksimalkan menjadi 
kekuatan. Bidang sosial dan bidang pendidikan menjadi pilihan masa itu. 
Dalam perkembangannya organisasi tersebut akan mengumpulkan kekuatan 
massa baik dari daerah maupun keseluruhan Nusantara dengan luas seperti 
organisasi Sumatera Thawalib dan Syarikat Islam. Ulama K.H. Ahmad Dahlan 
di Pulau Jawa dengan gerakan Muhammadiyah dan Ulama K.H. Hasyim 
Asy’ari dari gerakan Nahdhalatul Ulama.

Aktualisasi ide seperti ini muncul dari golongan yang berpendidikan 
yang sebelumnya pernah dididik di negeri Belanda. Pada akhirnya 
pendidikan Barat mendatangkan golongan nasionalis sekuler. Golongan ini 
bertemu dengan golongan Islam dengan rasa nasional, yang selanjutnya 
saling bantu membantu demi memperjuangkan kemerdekaan tanah air 
bersama. Meskipun terjadi persaingan di antara keduanya. Abad ke-20 
telah memunculkan banyak gerakan di Nusantara yang semakin modern, 
perubahan sosial yang dahulu menggunakan kekuatan fisik untuk melawan 
penjajah tidak menjadi terkenal. Gerakan melalui organisasi menjadi jawaban 
yang harus diambil dan menjadi sangat tepat.230
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Lahirnya Organisasi Keislaman Modern
1. Syarikat Islam

Lahir di kota Solo pada tanggal 16 Oktober 1905 memiliki sifat nasional 
dan atas landasan dasar Islam yang tangguh. Syarikat Islam dikenal dengan 
sebutan SI merupakan organisasi Islam yang terlama dan berusia lebih 
tua dari kesemua organisasi ditanah air. Mempunyai sifat nasionalis untuk 
menjadikan perbedaannya dengan regional, lokal kedaerahan seperti yang 
dianut oleh Budi Utomo. Dengan demikian itu, SI beserta seluruh masyarakat 
Indonesia yang menganut agama Islam sudah menyebar ke seluruh kepulauan 
Indonesia. Tokoh-tokoh SI seperti Samanhudi, Cokroaminoto yang berasal 
dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Agus Salim dan Abdoel Moeis berasal dari 
Sumatera Barat, dan A.M. Sangadji dari Maluku.231

Firdaus A.N mengatakan bahwa sesungguhnya Syarikat Islam adalah 
oranisasi islam pertama dan memiliki peran besar untuk menyatukan bangsa 
Indonesia, bukanlah organisasi Budi Utomo. Hamid Algadri berkomentar, 
Ketua Perintis Kemerdekaan Indonesia itu saat diwawancara dengan 
Republika tentang Budi Utomo menyatakan “Faktanya saat Budi Utomo 
berdiri kita mengetahui mereka merupakan murid-murid Belanda yang tidak 
banyak mengetahui tentang sejarah Islam. Pergerakan nasionalis bermula 
dari anti Islam dan anti Arab”.232

Syarikat Islam berdiri untuk menunjukkan eksistensi umat Islam di 
Indonesia dan organisasi ini bisa berperan sampai selama itu disebabkan 
berbagai basis kekuatan politik Indonesia untuk umat Islam itu sendiri yang 
tersebar diberbagai pelosok wilayah Nusantara. Metode ini menemukan 
langkahnya pada saat umat Islam tidak memiliki wadah perjuangan yang 
terorganisir dengan baik. Syarikat Islam menjadi jawaban atas problematika 
penindasan kaum penjajah.

2. Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah berdiri tanggal 18 November 1912. 
K.H Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah ingin 
mewujudkan cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara. K.H Ahmad Dahlan 
akan melaksanakan suatu perbaharuan pola berpikir dan amal sesuai ajaran 
agama Islam. Meski secara prinsipil Muhammadiyah terlahir tidak menjadi 
organisasi politik melainkan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan 
focus pada keagamaan yang bergerak dibidang pendidikan.233

Muhammadiyah adalah gerakan pembaharuan di Indonesia, namun 
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secara konkrit sudah ada sebelumnya gerakan yang di pelopori oleh kaum 
Paderi pada 1803-1804 Masehi melalui tokoh pembawanya yang berafiliasi 
dengan gerakan Wahhabi di Arab yaitu Haji Miskin dan Luhak Agam.234 
Perjuangan Muhammadiyah lebih mencakup dan mempunyai konsep yang 
baik jika dibandingkan gerakan pembaharuan Paderi tersebut. Kondisi 
“entitas budaya” saat itu masih sangat tinggi, ditambah dominasi pemerintah 
Belanda terhadap Indonesia sangat berpengaruh. Hanya sedikit “intrik” dan 
kekuatan senjata yang dimiliki oleh Belanda maka dengan mudahnya bisa 
melumpuhkan pergerakan seperti ini.

Dasarnya Muhammadiyah terbentuk di klasifikasikan menjadi dua 
factor yaitu ; Pertama, faktor internal dimana saatkondisi keagamaan dan 
sistem pendidikan Islam jauh dari falsafah al-Quran dan hadist. Masyarakat 
Islam saat itu jauh dari sikap beragama yang ideal, umat islam hanya 
mengedepankan sikap taklid dan menimbulkan sikap syirik dan bid’ah. Sikap 
rasionalitas ditunjang pendidikan yang tinggi dan mapan juga belum ada di 
pemikiran umat Islam. Cita-cita puritanism menjadi mutlak tujuan dari para 
tokoh-tokoh Islam seperti K.H Ahmad Dahlan. Hal ini mirip dengan gerakan 
pembaharuan di kawasan Islam lain pada abad modern.

Kedua adalah faktor eksternal. Penyebabnya adalah politik penjajahan 
Belanda di Indonesia yang berimplikasi pada sistem pendidikan kolonial, 
westernisasi dan kristenisasi di Indonesia. Keadaan tersebut meresahkan 
dan para tokoh mengambil langkah-langkah sebagai penangkal terhadap 
pemahaman ini.  Muhammadiyah segera aktif bergerak masuk di bidang 
sosial dan pendidikan dengan berlandaskan Islam.

3. Nahdlatul Ulama

Pendirinya adalah K.H. Hasyim Asy’ari. Nahdlatul Ulama disingkat dengan 
NU berdiri tanggal 31 Januari 1926 Masehi di Jombang Provinsi Jawa Timur. 
K.H Hasyim Asy’ari membentuk Jami’iyyah Nahdlotul Ulama’(kebangkitan 
ulama) bersama ulama-ulama lainnya. Memiliki azaz dan tujuan sebagai 
berikut  “Memegang penuh pada salah satu mahzab dari empat mahzab yaitu 
imam Muhammad bin Idris Asyafi’I, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah 
an-Nu’am dan Ahmad bin Hambali.235

Nahdlatul ‘Ulama adalah organisasi sosio-kultural berbasis pedesaan 
yang konservatif memiliki anggota organisasi kurang lebih 35juta orang 
(sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia). Awal berdirinya NU 
adalah pertama, reaksi perlawanan terhadap banyaknya aktifitas kelompok 
reformis dan kelompok modernis moderat. Kedua, konflik yang terjadi di 
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daerah Timur Tengah menciptakan lahirnya gerakan serupa didunia Islam 
Indonesia.236

Nadhatul Ulama berorientasi terhadap persoalan agama dan 
kemasyarakatan. Selanjutnya kegiatan organisasi diarahkan pada persoalan 
pendidikan, social, ekonomi dan keagamaan dalam hal pengajian dan 
tabligh. Setelah berlangsung selama beberapa tahun dasawarsa, kedua 
orientasi NU dilebarkan pada permasalahan nasional. Sehubungan dengan 
keberadaannya yang juga sebagai anggota federasi Partai dan Perhimpunan 
Muslim Indonesia (MIAI) NU dalam perjalanan sejarahnya tampil sebagai 
salah satu partai politik peserta Pemilu selanjutnya bersatu dengan PPP. NU 
yang berperan dalam politik ini kemudian disingkirkan melalui keputusan 
Muktamar Situbondo yang menginginkan NU hanya sebagai organisasi sosial 
keagamaan kembali pada khitohnya.237

Tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang tiba di Pulau Jawa. Jepang 
menjajah Indonesia hanya sebentar yakni kurang lebih tiga tahun, namun 
masa pendek tersebut menjadi anti-klimaks bagi penduduk di Indonesia. 
Beberapa kebijakan yang dibuat Jepang sangat merugikan. Jepang lebih 
kejam daripadaHindia Belanda, Jepang mampu merampas semua harta milik 
rakyat demi kepentingan perang.

Penjajahan Jepang dan kaitannya dengan posisi politik umat Islam 
menimbulkan fenomena yang berbeda saat fenomena zaman Belanda. 
Belanda banyak memperlihatan sikap anti terhadap Islam, sebaliknya Jepang 
menampilkan sikap “bersahabat” kepada umat Islam dalam kepolitikan di 
Indonesia. Meski demikian tujuan Jepang dan Belanda hampir sama yaitu 
kekuasaan penjajah yang langgeng di negeri ini.238

Kondisi politik umat Islam sekarang terbagi menjadi dua yaitu masa 
revolusi dan masa pertahanan kemerdekaan. Tidak dapat dipungkiri 
strategisnya posisi umat Islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia. 
Islam memiliki perannya dalam membangkitkan semangat revolusi para 
umatnya untuk mengusir kolonialisme di Indonesia.

Saat itu terdapat “perang ideologi” antara para tokoh yang berideologi 
sekuler dan berideologi Islam. Pasca proklamasi muncul pertentangan 
dari kedua golongan tersebut yang berafiliasi dengan nasionalis “sekuler” 
dan nasionalis Islam itu sendiri. Perdebatan semakin meruncing dengan 
hapusnya tujuh kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila Pertama 
Pancasila. Sila Pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa 
dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” diubah menjadi 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”.



96 Politik Hukum Islam

Kemenangan kaum nasionalis adalah saat pemberlakuan sistem 
Republik di Indonesia dan sistem politik yang berdasarkan pada konstitusi 
tertulis. Ada tiga konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia yaitu 
UUD tahun 1945, UUD RIS,dan UUDS tahun 1950. UUD tahun 1945 adalah 
konstitulis pertama dan  berlaku hingga saat ini. Konstitusi ini disusun 
dan diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah dilakukan 
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Konstitusi ini dikatakan konstitusi 
terpendek didunia karena hanya terdiri atas 37 pasal.239

Ketentuan pokok yang diatur dalam konstitusi tertulis ini antara lain 
adalah:240

1. Bentuk dari negara kesatuan Indonesia adalah Republik. Kedaulatan 
berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh suatu badan 
yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR ini terdiri 
atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan suatu badan/
lembaga yang mempunyai peranan legislatif yang dipilih secara berkala 
per- 5 (lima) tahun melalui pemilihan umum, ditambahkan golongan-
golongan serta Utusan Daerah yang jumlah dan aturannya ditetapkan 
oleh Undang-Undang.

2. Sistem Pemerintahan Indonesia adalah presidensil. Maksudnya adalah 
sebagai kepala pemerintahan seorang presiden memiliki kekuasaan 
yang besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Presiden menerima 
mandat dari MPR dan presiden bertanggungjawab secara langsung 
kepada MPR. Presiden disamping sebagai kepala eksekutif dilengkapi 
dengan sejumlah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif 
adalah tugas dalam perumusan Undang-Undang. Undang–Undang 
yang dibuat presiden bersama DPR. Presiden bertugas merumuskan 
peraturan pemerintah. Sementara kekuasaan yudikatif adalah presiden 
memiliki hak untuk memberikan grasi, amnesti/pengampunan, abolisi, 
dan rehabilitasi. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan di Indonesia 
tidaklah asas Trias Politika secara murni.

3. Secara operasional, DPR melakukan fungsi legislatif dan pengawasan. 
Bersama dengan presiden merumuskan undang-undang. DPR juga 
bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
pemerintah, apakah yang dilakukan sesuai dengan GBHN yang sudah 
ditetapkan MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 
melainkan kepada MPR. DPR tidaklemah karena presiden tidak bisa 
membubarkan DPR, dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR 
diberikan sejumlah hak.
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4. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang 
susunannya diatur oleh undang-undang. Mahkamah Agung merupakan 
badan/lembaga diluar dari pengaruh pemerintah.

5. Kaum Muslimin menyumbangkan pemikiran dalam sistem politik 
Indonesia yaitu asas musyawarah dalam penentuan kebijakan 
pemerintah. Asas musyawarah terwujud di Indonesia dan tercermin 
dari sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik di pemerintahan 
mulai tingkat atas hingga pemerintahan tingkat bawah masih perlu 
disempurnakan. Lembaga pemerintahan tingkat pusat terdapat MPR, 
maka didaerah terdapat MUSPIDA, di Kecamatan terdapat MUSPIKA, dan 
di tingkat Kelurahan unit yang terkecil dalam pemerintahan terdapat 
Badan Permusyawatan Desa (BPD).

Perkembangan Politik Hukum Islam Nusantara Era Orde Lama, Orde 
Baru dan Reformasi

Perkembangan politik Islam di masa Orde Lama dan Orde Baru lebih 
menyatukan diri dalam aturan yang lebih struktural, hal ini merupakan 
konsekuensi yang lebih masuk akal untuk menerima sistem demokrasi yang 
ditawarkan Barat. Disebabkan demokrasi dianggap sebagai pilihan realistis 
ditengah bangsa yang plural.241

Ketidakstabilan politik terjadi di masa Orde Lama. Banyak pertentangan 
yang muncul. Beberapa partai politik di parlemen tidak mampu bekerjasama 
untuk membentuk satu sistem politik yang kuat termasuk partai Islam. 
Partai yang paling tersohor dalam menegakkan kemerdekaan dalam berpikir 
adalah Masyumi (Majelis Sjura Muslim Indonesia). Anggota Masyumi 
sebagian lulusan dari al-Azhar dan Kairo University yang banyak membaca 
buku-buku terbitan Mesir, sehingga pola pemikirannya dipengaruhi oleh 
Revolusi Perancis.242

Keberlangsungan Masyumi sebagai partai besar yang menjadi satu-
satunya menampung politik umat Islam Indonesia tidak menemukan 
tempatnya. Pemerintahan yang dibangun oleh Kabinet Sjahrir pada 
November 1945 tidak mamp mengakomodasi menteri-menteri yang 
mewakili politisiMuslim, dapat dihitung hanya H. Rasjidi (Menteri Negara) 
dan kemudian pada Januari 1946 M. Natsir (Menteri Penerangan) akan 
tetapi mereka diangkat menjadi menteri dalam kapasitasnya sebagai pribadi, 
bukan Masyumi.243
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Orde Baru ditandai keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret atau disebut 
Supersemar tahun 1996. Maknanya telah berpindah kekuasaan Soekarno 
sebagai pemerintah Orde Lama kepada Soeharto sebagai penguasa Orde 
Baru. Banyak harapan dengan munculnya Orde Baru akan memperluas 
hukum islam dan berkembang pesat. Karena saat orde lama telah banyak 
bantuan yang diberikan umat islam untuk melemahkan rezimnya sehingga 
tumbang.244 

Pada masa orde baru ini strategi yang difokuskan adalah peranan 
partai-partai politik dimarginalkan, kaitan dengan ideologI yang ada selain 
pada Pancasila dianggap tabu apalagi bila terkait dengan keagamaan. Pada 
dekade 1970-an regulasi umat Islam melemah, pemerintah melaksanakan 
perubahan besar bidang politik dengan memangkas peran politik masyarakat 
dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Pengembangan Sistem politik 
bersamaan dengan kekuatan negara seperti ABRI, birokrasi, dan partai 
Golkar. Beberapa partai, diakomodasikan menjadi dua partai politik yakni 
PPP dan PDI. Pemimpin politik yang kuat berakar dalam masyarakat mulai 
dicopot digantikan yang baru jika mampu bersifat tunduk dengan peraturan 
pemerintah..245

Saat Orde Baru tercatat pernah dikeluarkannya kebijakan berupa 
peraturan dalam bentuk undang-undang yang langsun berkaitan erat dengan 
keberadaan hukum islam di Indonesia. Adapun peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan adalah

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia.
Umat Islam pada masa Orde Baru Presiden Soeharto telah mengalami 

penggolongan melalui lembaga-lembaga islam yang mana lembaga tersebut 
dijadikan “boneka” dari rezim Orde Baru tersebut. Orde Baru membuat 
umat islam merasakan masa kelam dan sulit dalam pencapaian cita-cita 
negara Islam, melainkan harus menunggu sampai jatuhnya rezim orde baru 
Soeharto pada Mei 1998. Presiden Soeharto terkesan masih mengadopsi 
politik kolonial Belanda, yang menyebabkan hubungan politik pemerintah 
dan umat islam khususnya tidak berjalan harmonis.

Berbagai Partai Politik Islam tidak memiliki elektibilitas yang signifikan. 
Apabila digabungkan juga tak mampu menguasai jumlah partai terpilih. 
Hasil Pemilu tahun 1999 menunjukkan partai islam PPP (58 kursi) dan PBB 
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(13 kursi) yang lolos electoral threshold, Sisanya ada beberapa tidak lolos 
electoral threshold. Partai yang tidak dapat lanjut diperbolehkan mencoba 
ke Pemilu selanjutnya tahun 2004. Adapun tekhnisnya melalui perubahan 
nama baru.246

Di Era reformasi pengembangan hukum islam jika dilihat secara politik 
dan yuridis banyak kemajuan yang diperoleh. Pemerintah mulai berpihak dan 
condong terhadap positivisasi hukum islam agar bisa menjadi hukum nasional. 
Indonesia tidak memiliki alasan dan keberatan untuk mendiskriminasikan 
hukum islam dikarenakan eksistensi umat islam yang terus berkembang 
dan dinilai efektif dalam menjamin kehidupan bermasyarakat agar tercipta 
Indonesia dengan adil dan makmur sesuai pedoman Pancasila dan UUD 
sebagai dasar Negara.

Perkembangan Hukum Islam di Era reformasi mengalami perkembangan 
yang berarti, terlihat dari adanya dibentuk undang-undang No. 38 Tahun 
1999 tentang Zakat, UU Nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan 
Haji, UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 
1992 berkaitan dengan perbankan yang memberikan kesempatan untuk 
berkembangnya perbakan islam di Indonesia.

Disamping itu muncul juga berbagai peraturan daerah yang memuat 
nilai-nilai hukum islam. Fenomena perubahan bernuansa syariat islam adalah 
dampak dari berubahnya sistem politik kenegaraan menjadi demokratis. 
Sistem pemerintah yang sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Terbukti 
disahkannya UU otonomi daerah. Sebagai pembuktian, di provinsi Nangroe 
Aceh Darussalam pelaksanaan hukum islam sangat berasaskan islam. 
Tercantum dalam UU No. 44 tahun 1999 baha NAD memiliki keistimewaan 
dalam menerapkan hukum islam di daerahnya. Hal ini menjawab desakan 
para warga Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama islam.

Era reformasi penuh keterbukaan dan penuh tuntutan umat islam yang 
berkeinginan menegakkan syariat islam di Indonesia. Umat islam berjuang 
agar penerapan hukum islam terus berkembang di Indonesia.

Penutup

Hukum dilahirkan karena merancang bentuk hubungan dan tingkah laku 
manusia maupun kelompok masyarakat untuk setiap proses interaksi baik 
hal yang satu atau dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. 
Masyarakat tidak ada yang mampu hidup atau bertahan jika tidak ada hukum 
yang mengatur. Apapun tingkatan masyarakat baik yang masyarakat modern, 
sederhana, masyarakat urban dan masyarakat plural, hukum tetap selalu ada. 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah Negara Islam, dan bukan 
pula Negara sekuler. Pada kenyataannya politik menunjukkan bahwa secara 
konstitusional Indonesia merupakan negara Pancasila. Oleh karenanya, 
tidaklah mungkin secara formal kelembagaan umat Islam mewujudkan 
seutuhnya prinsip Islam tentang hukum terutama dalam bentuknya yang 
resmi.

Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang bhinneka 
(Pluralitas), maka hukum Islam itu tetaplah dinyatakan sebagai hukum 
yang hidup. Hal yang sama juga berlaku bagi pemeluk agama lain yang 
mempunyai hukum sendiri. Negara dapat pula mentransformasikan kaidah-
kaidah hukum Islam di bidang-bidang tertentu dan menjadikannya sebagai 
bagian dari hukum nasional. Untuk itu,semua harus mengikuti prosedur 
konstitusional dan sejalan norma hukum serta cita-cita hukum Nasional.

Karena menegakkan yang ma’ruf haruslah juga dengan menggunakan 
langkah yang ma’ruf. Disamping itu, kesadaran bahwa perjuangan 
penegakkan Syariat Islam sendiri adalah jalan yang panjang dan berliku, 
sesuai dengan sunnatullãh-nya. Karena itu dibutuhkan kesabaran dalam 
menjalankannya. Sebab tanpa kesabaran yang cukup, upaya penegakan itu 
hanya akan menjelma menjadi tindakan-tindakan anarkis yang justru tidak 
sejalan dengan kema’rufan Islam. Proses “pengakraban” bangsa ini dengan 
hukum Islam yang selama ini telah dilakukan, harus terus dijalani dengan 
kesabaran dan kebijaksanaan. Disamping tentu saja upaya-upaya penguatan 
terhadap kekuatan dan daya tawar politis umat Islam perlu ditingkatkan. 
Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem demokrasi, daya tawar 
politis menjadi sangat menentukan sukses-tidaknya suatu tujuan dan cita-
cita.
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POLITIK HUKUM ISLAM PADA 
MASA ORDE LAMA: PERGUMULAN 
PERJUANGAN LEGISLASI HUKUM 
ISLAM & HUKUM KELUARGA ISLAM

--- Faisal ---

6

Penduduk Indonesia adalah mayoritas Islam dan menganut pemahaman 
Islam legal formal yang mempunyai cita-cita untuk melibatkan bahkan 
memberlakukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di 

Indonesia. Hal ini dimulai sejak diundangkannya undang-undang pemersatu 
tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 9 tahun 1989 
Tentang peradilan Agama, yang merupakan penegasan intitusi hukum Islam 
dan sistem peradilan Islam dengan sistem hukum Indonesia. Suatu peradilan 
dalam memutuskan perkara selalu merujuk kepada buku hukum (Kitab 
Undang-undang) tertentu, sebagaimana Peradilan Negeri mempunyai KUHP, 
KUHPerdata lainnya sebagai rujukan dalam memutuskan perkara, maka umat 
Islam juga menginginkan adanya buku hukum sebagai rujukan Peradilan 
Agama dalam memutuskan suatu perkara yang ada di dalam agama Islam. 
Oleh karena itu mereka memutuskan hukum Islam dalam kompilasi yang 
kemudian dijustifikasikan dengan adanya inpres No 1 tahun 1991.

Politik hukum sebagai legal policy yang dilaksanakan secara nasional 
oleh pemerintah Indonesia, yang meliputi pembangunan hukum yang 
berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum 
agar dapat sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum 
yang sudah ada. 247 

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang telah mendapatkan 
justifikasi yuridis dengan impres No. 1 tahun 1991, merupakan salah satu 
bentuk politik hukum Islam di Indonesia. Politik hukum ini kurang sempurna 
karena tidak melalui legislasi badan legislatif, bahkan diakui Kompilasi 
Hukum Islam merupakan jalan pintas dalam penetapan dan mempositifkan 
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hukum Islam, sebab penyusunan rancangan undang-undang tentang 
hukum perdata Islam untuk diajukan kepada badan legislatif tidak mungkin 
dilakukan saat itu.248

Kajian-kajian yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan hukum 
di dalam konteks politik adalah kajian yang sudah berlangsung lama dan 
tidak jauh dari yang namanya konflik perdebatan antara Islam dan politik 
atau antara agama dengan negara. Mayoritas umat di Indonesia penerapan 
terhadap nilai-nilai dalam kehidupan negara harus dijalankan, sedangkan 
pihak minoritas atau sekuler menghendaki agar antara Negara dengan agama 
itu harus dipisahkan.  Dan secara perpolitikan walaupun sekuler ini didukung 
oleh minoritas tetapi dapat mematahkan pemahaman dari mayoritas dengan 
menitik beratkan alasan mereka bahwa berkeinginan untuk mendirikan satu 
negara dalam lingkup negara Islam dan kondisi seperti ini dapat membawa 
kepada umat Islam yang ada di Indonesia itu diibaratkan seperti seorang 
pengembara politik di dalam negara sendiri.249

Pernyataan ini atau konteks kemayoritasan secara the facta tidaklah 
membuat perpolitikan di Indonesia dapat dimenangkan oleh Islam dalam 
wacana dapat mengisi ruang dalam dimensi hukum. Sehingga Islam itu 
mendapat perlawanan dimanapun dan tekanan kendali politik elit politik 
yang selalu dirasakan dengan penekanan yang dirasakan atas nama 
pendekatan pluralis dan modernisasi dalam bidang pembangunan dan ini 
semua memberi bekas dan pengarus yang signifikan dalam perkembangan 
perpolitikan hukum yang ada di Indonesia.250

Hukum adalah produk politik,251 membahas hukum maka akan terbayang 
akan bagaimana keadaan politik pada masa hukum itu akan ditetapkan dan 
cenderung kepada bagaimana mendiskripsikan pengaruh politik terhadap 
hukum atau terhadap pengaruh sistem politik dalam perkembangan hukum. 
Daniel S Lev, mengatakan bahwa dalam konteks proses hukum hal yang 
paling sangat menentukan adalah adanya konsepsi dan struktur kekuasaan 
berpolitik.252

Sri wahyuni mengutip Bellfroid yang mendefinisikan rechtpolitiek 
merupakan pembentukan ius contitutum (hukum positif) melalui sebuah 
proses, dari ius contituendum (hukum yang akan dan harusditetapkan) demi 
kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Politik hukum 
terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (public policy) menurut 
Thomas Dye yaitu: “whatever the government choose to do or not to do”. Politik 
hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.253
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Hukum itu hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang 
mengejawantah dalam produk hukum. Satjipto Raharjo, beliau menjelaskan 
hukum itu merupakan suatu putusan serta keingainan politik sehingga 
menjadi suatu instrumentasi hingga dalam hal pembuatan undang-undang 
itu sangat tidak jauh dari yang namanya kepentingan, maka dengan sendirinya 
pembuatan suatu undang-undang menjadi ajang pergumulan kepentingan-
kepentingan. Dalam pembuatan undang-undang itu mencerminkan adanya 
kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat dan itu semua 
menampakkan terjadinya konfigurasi kekuatan. Konfigurasi kekuatan 
dan kepentingan yang ada itu menjadi penting karena materi hukum dan 
rambu-rambu yuridisnya itu bukan sekadar pembuatan undang-undang 
modern, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Disamping 
itu, intervensi-intervensi dari luar juga tidak dapat diabaikan dalam 
pembentukan undang-undang dan itu juga terjadinya konfigurasi kekuatan 
dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang. Golongan atau 
Lembaga yang mempunyai kekuatan dalam mengintervensi itu dimiliki oleh 
golongan atau Lembaga yang mempunyai kekuasaan atau kekuatan secara 
social, ekonomi atau politik.254

Intervensi yang terjadi di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh 
pemerintah dalam bidang politik dan ini saudah menjadi sebuah kebiasaan 
dan sudah lazim, yang dimulai sejak zaman penjajahan sampai sekarang yang 
selalu mewarnai perpolitikan Indonesia, khususnya politik hukum. Adapun 
dinegara-negara berkembang lainnya juga demikian.255

Mahfud MD, pemahaman tentang politik hukum dapat juga dijelaskan 
bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi 
kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.256 Juga 
mempertimbangkan etik hukum, baik buruknya, adil tidaknya, atau 
cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang 
bersangkutan, karena hal itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya 
hukum itu dalam suatu masyarakat.257

Seiring dengan historis yang terjadi pada diakuinya hukum Islam di 
Indonesia itu telah dengan jelas mengalami pasang surut dan ini terjadi seiring 
dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di 
balik semua itu, akar kekuatan dalam proses pengambilan keputusan politik 
itu berakar pada kekuatan social budaya yang bersinergi. Namun demikian, 
hukum Islam itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan 
berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun supra-
struktur politik yang didukungan oleh kekuatan sosial budaya itu sendiri.

Terjadinya keanekaragaman itu berasal dari perbedaan pada pemahaman 
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orang-orang Islam didalam memahami hukum Islam itu sendiri. Pemahaman 
orang-orang Islam terhadap hukum Islam itu memiliki dua buah pemahaman 
dan kecenderungan, yaitu seperti kecenderungan terhadap hukum Islam 
yang identik dengan syari’ah dan fiqh. Dan ini banyak sekali terjadi pada 
ualama-ulama fiqh, kademisi dan paraktisi dalam bidang hukum khususnya 
hukum Islam.

M. Atho Mudzhar pemahaman orang-orang Islam terhadap hakikatnya 
hukum Islam telah memberikan dan berimplikasi kepada beragamnya 
pemahaman dalam aplikasinya sehingga memberikan warna dan cara 
pandang dan interpretasi yang berbeda juga. Seperti cara pandang orang 
Islam terhadap bidang pemikiran hukum Islam, yang menurutnya terbagi 
kepada 4 jenis, yaitu kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan 
agama, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-
fatwa ulama.258

Proses transformasi hukum Islam yang ada di Indonesia memberi 
pengaruh besar oleh ke 4 jenis tersebut. Apalagi hukum Islam dimana 
berlakunya sudah semenjak kedatangannya pertama sekali ke Indonesia 
dengan stigma hukum yang ada  bercirikan hukum adat, hukum Islam dan 
hukum barat. 

Hukum Islam itu sendiri baik berlaku secara yuridis formal yakni yang 
telah dikodifikasikan dan masuk kedalam struktur hukum nasional. Atau 
berlaku secara normatif yakni hukum Islam yang memiliki sanksi hukum 
bagi masyarakat dan untuk dilaksanakan. Atas dasar itu, tulisan ini akan 
mengkaji hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia dalam perspektif 
politik hukum Islam pada masa orde lama.

Hukum Islam 
Masa Kerajaan Islam (Abad XVII – XIX) 

Sebenarnya bila kita mau mengetahui sejarah perkembangan hukum 
Islam di Indonesia itu dapat kita ketahui dengan melihat dan meneliti waktu 
kapan mulainya masuk Islam ke negeri Indonesia, yakni pada abad I H atau 
abad VII M,259 yang dibawa dan disiarkan oleh pedagang-pedagang yang 
berasal dari negeri Arab Timur Tengah.260

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi 
hukum yang hidup. Di beberapa daerah, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, 
Minangkabau, Riau, dan Padang, hukum Islam diterima tanpa reserve, 
sederajad dengan hukum adat atau tradisi leluhur setempat. Hal ini dapat 
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dibuktikan dengan adanya pepatah Aceh yang mengatakan “adat bak poe 
temereuhom hukom bak syiahkuala”, dan pepatah “adat bersendi syara’ 
syara’ bersendi kitabullah”. Keduanya merefleksikan bagaimana kental dan 
menyatunya hubungan antara hukum Islam dengan adat setempat.261 Maka 
dapat kita katakan bahwa masa ini adalah masa masuknya hukum Islam yang 
pertama sekali ke wilayah Indonesia adalah pada masa ini.262

Bila dilihat sejarah pembentukan pemikiran dan intelektualitas yang 
dimiliki sangat brilian pada masa-masa menjelang abad 17, dan menunjukkan 
perkembangangan hukum Islam sudah sangat mumpuni dengan lahirnya 
buah pikiran dalam bentuk aturan-aturan dan kitab-kitab.263 Begitu juga 
dalam konteks pelaksanaan hukium Islam sehari-hari yang dilakukan 
dengan sangat baik dan disiplin, seperti diprkatekkan dalam keseharian 
masyarakat dalam melaksanakan masalah ibadah, muamalah, munakahat 
bahkan peradilan. Sehingga hukum Islam menjadi acuan dan system yang 
diterapkan dalam kerajaan-kerajaan Islam yang ada di bumi Indonesia.264

Berdasarkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ini dan 
kewenangan kekuasaan pada lembaga tahkim dipindahkan dan diberikan 
kepada pengadilan, maka hukum Islam itu benar-benar dapat ditegakkan 
dan merupakan penjabaran lebih dalam memberikan layanan hukum kepada 
masyarakat oleh para ulama pada masa itu.265 

Tidak salah jika dikatakan pada masa itu jauh sebelum Belanda 
menancapkan kakinya di Indonesia, hukum Islam menjadi hukum Positif di 
Indonesia. Yakni dengan lahirnya pengadilan-pengadilan Islam, diantaranya 
Pengadilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syar’iyyah di Sumatera, dan 
Kerapatan Qadhi di Banjar dan Pontianak. Lembaga-lembaga pengadilan ini 
tidak hanya menuntaskan persoalan perdata saja, akan tetapi dalam batas 
tertentu menangani persoalan pidana.266 

Fenomena hukum Islam sebagai hukum yang hidup di Masyarakat, 
dengan raja (sultan) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, telah melahirkan 
satu teori kredo atau syahadat di kalangan pemerhati hukum Islam. Teori 
ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat 
hukum Islam, mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang 
telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana yang ditawarkan 
oleh H.A.R. Gibb dalam hal otoritas hukum Islam, yakni bahwa orang telah 
menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum 
hukum Islam atas dirinya.267
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Masa Penjajahan Belanda (1760-1942)

Masa Belanda pertama sekali menginjak kakinya ke Indonesia pada 
abad XV11, dipaksa untuk mengakui keberadaan hukum Islam di Nusantara 
ini. Pengakuan ini dengan melihat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dan 
masyarakatnya dengan penuh kesadaran yang tinggi dan keikhlasan dalam 
menjalankan hukum Islam.

Melalui kantor dagang Belanda VOC (1602-1880 M) Belanda 
mengeluarkan kebijakannya terhadap keberadaan hukum Islam, pada 
tanggal 25 Mei 1760 dikeluarkanlah Resolutie der Indshe Regeering yang 
berisi ketentuan diberlakukannya sekumpulan aturan hukum perkawinan 
dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk dipergunakan 
pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi ini dikenal dengan 
Compendium Friyer dan sekaligus dapat dikatakan sebagai legislasi hukum 
Islam pertama di Indonesia.268

Seperti Pepakem Cirebon yang menjadi sebuah produk legislasi hukum 
Islam pada masa penjajahan Belanda di daerah Cirebon, sebelumnya juga lahir 
yang Namanya Babad Tanah Jawa dan Bababd Mataram yakni kitab perundang-
undangan yang berisikan aturan-aturan yang yang berasal dari hukum 
Islam. Contoh lain Mogharrer atau lengkapnya Compendiumder Voornamshe 
Javaanche WettenNaukering Getrokken Uit Het Mohammaedaanche Wetboek 
Mogharrer, yang dipakai oleh Karesidenan Semarang di Jawa Tengah dan 
isinya persis yang ada didalam kitab al Muharrar karya Imam Rifa’i yang 
konten isinya hukum Pidana Islam dan adat.269

Dan salah satu perpolitikan pada masa kolonial Belanda yang dapat kita 
katakan memberi keuntungan bagi pengakuan hukum Islam oleh Belanda 
adalah dengan munculnya Lodewijk Willem Christian VanDen Berg (1845-
1927) dengan teorinya yang terkenal Teori Receptie in Complexu.270

 Namun dering dengan waktu berjalan dan adanya perubahan orientasi 
politik, maka Belanda mulai melakukan peyempitan bagi ruang, gerak dan 
perkembangan hukum Islam. Dimana Belanda sangat berkeinginan untuk 
menguasai Indonesia yang memang memiliki kekayaan yang luar biasa, dan 
melakukan misionaris dengan mengkristenkan orang-orang Indonesia, dan 
menerapkan politik hukum yang sadar Indonesia.271

Perubahan orientasi politik ini telah mengantarkan satu posisi krisis 
bagi hukum Islam, dalam arti bahwa keberadaannya dianggap tidak 
lagi menguntungkan bagi kepentingan politik kolonial Belanda. Mereka 
menyadari bahwa jika hukum Islam dibiarkan terus berkembang dan dianut 
oleh masyarakat luas, akan menghambat ekspansi dan juga sosialisasi 
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(dakwah) agama mereka. Melalui ide iniyang dikemas dalam konsep Het 
Indiche Adatrecht dengan tokoh intelektualnya Christian Snouck Hurgronje 
yang selanjutnya dikembangkan secara ilmiyah oleh C. Van Vollen Hoven dan 
Ter Har Bzn, yang kemudian dikenal dengan Teori Receptie.272 

Pada dasarnya strategi politik Christian Snouck Hurgronje didasarkan 
pada tiga prinsip utama; pertama, dalam semua masalah ritual keagamaan 
atau aspek ibadah dari Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas 
menjalankannya. Kedua, pada lembaga-lembaga sosial Islam, atau aspek 
muamalah seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan sosial 
lain, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati 
keberadaannya. Ketiga, dalam masalah politik, pemerintah dinasehatkan 
untuk tidak memberikan toleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh 
kaum muslimin yang dapat menyebarkan seruan-seruan Pan Islamisme 
atau menyebabkan perlawanan politik bersenjata menentang pemerintah 
Belanda.273

Teori receptie ini menjadi sebuah ide yang dapat merubah tatanan yang 
telah ada, misalnya dengan adanya teori receptie ini maka Belanda dengan 
leluasa meninjau kembali wewenang pengadilan agama sehingga dicabutnya 
wewenang pengadilan agama dalam menangangi bidang kewarisan, 
sehinggan masalah kewarisan dilimpahkan ke pangadilan negeri.274

Maka hasil yang diitimbulkan akibat teori receptie ini berakibatkan 
perkembangan hukum Islam dan pengadilan agama berjalan ditempat 
dan lambat, bila diba. Implikasi yang ditimbulkan oleh teori receptie 
tersebndingakn dengan pengadilan lainnya bahkan dengan Lembaga institusi 
lainnya.275

Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Hampir 3 setengah abad lamanya Belanda telah berkuasa di negeri 
Indonesia, namun pada akhirnya Belanda dapat dikalahkan oleh Jepang 
dengan hanya dalam waktu 2 bulan dan dengannya itu menandakan 
berakhirnya cengkraman Barat terhadap bangsa Indonesia. Namun secara 
garis besar tetaplah bagi bangsa Indonesia dalam jajahan bangsa asing 
walaupun bukan lagi dibawah jajahannya Belanda yang kesemuanya itu 
membawaki kepada kesusahan dan kesengsaraan.276

Jepang terkesan untuk tidak terlalu mengubah beberapa hukum 
dan peraturan yang ada. Sebagaimana Belanda pada masa-masa awal 
penjajahannya, rezim Jepang sekarang mempertahankan bahwa 
“adat istiadat” lokal, praktik-praktik kebiasaan, dan agama tidak boleh 
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dicampurtangani untuk sementara waktu, dan dalam hal-hal yang 
berhubungan dengan urusan penduduk sipil, adat, dan hukum sosial mereka 
harus dihormati, dan pengaturan yang khusus diperlukan adanya dalam 
rangka untuk mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan oposisi 
yang tidak diinginkan.277

Pengaruh penjajahan Jepang yang sangat terasa adalah berkenaan dengan 
Peradilan. Jepang membuat kebijakan untuk melahirkan peradilan-peradilan 
sekuler diunifikasikan menjadi satu lembaga Peradilan yang melayani semua 
golongan masyarakat. Dampak dari unifikasi peradilan ini menjadikan peran 
tetua adat di Sumatera Utara dan Ulebalang mengalami pergeseran. Otoritas 
mereka pada peradilan adat dihilangkan dan yang menyangkut administrasi 
tetap dipertahankan.278

Masa Orde Lama (1954-1965)

Pasca kemerdekaan dapat dikatakan bahwa umat Islam kesadaran demi 
melaksanakan hukum Islam meningkat. Perjuangan tersebut tidak hanya 
terhenti pada diakuinya hukum Islam sebagai subsistem dalam masayarakat. 
Namun sampai legalisasi dan legislasi. Bahkan umat Islam menginginkan 
hukum Islam sampai menjadi bagian sistem hukum nasional, baik secara 
legal formal atau positif.  

Adapun dalam mempertahankan keberadaan hukum Islam tetap juga 
dilakukan inovasi beberapa teori untuk mencounter teorinya Christian 
Snouck Hurgronje yaitu teori receptive. Teori-teori myang ditawarkan seperti 
teori receptie exit yang kembangkan oleh Hazairin. Teori ini menyatakan 
bahwa teori receptie harus exit (keluar) dari teori hukum Indonesia, karena 
bertentangan dengan UUD 1945 serta al Qur’an dan al Hadits. Teori ini 
oleh Hazairin disebut dengan teori iblis. Teori Receptie a Contrario yang 
dimunculkan oleh Sayuti Thalib, bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat 
Indonesia adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku, jika tidak 
bertentangan dengan hukum agama. Teori eksistensi, yang dikemukakan oleh 
Ihtjanto. Teori ini sebenarnya hanya mepertegas teori receptie a contrario 
dalam hubungan dengan hukum nasional.279 

Menurut teori eksistensi ini, hukum Islam mempunyai spesifiksi: (a) telah 
ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum Nasional; (b) telah ada 
dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan kewibawaanya, ia diakui oleh 
hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional; (c). telah ada 
dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan  
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hukum nasional; dan (d) telah ada dalam arti bahan utama dan sumber 
hukum Nasional.280

Pada dasarnya posisi hukum Islam tidak dapat kita katakan lebih baik 
dari masa-masa penjajahan sebelumnya dari pada masa orde lama ini. 
Karena pandangan kacamata pemimpin pada masa orde lama ini yakni 
Soekarna implikasinya sangatlah sekuler. Walaupun pada wal-awal lahirnya 
negara Indonesia terhadap Piagam Jakarta sangat diakui dan disetujui oleh 
Soekarna dalam sidang BPUPKI. Tidak setelah Soekarna itu berkuasa, dimana 
setelah Soekarno berkuasa maka kepada Islam sudah semakin berkurang.281

Sebenarnya gagalnya piagam Jakarta menjadi bagian dari UUD Negara, 
hukum Islam berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tidaklah 
berlebihan, jika diandaikan Piagam Jakarta menjadi bagian dari Undang-
Undang Dasar, proses transformasi hukum Islam menjadi hukum Nasional 
akan berlangsung sangat cepat dan akan mencapai lebih dari apa yang 
dapat kita rasakan saat ini. Bagaimanapun Piagam Jakarta bukanlah satu 
keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dan gagasan 
ini telah disadari tidak mungkin. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah 
bagaimana hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan telah mengalami 
kristalisasi dalam masyarakat muslim diakui keberadaanya dalam makna 
yang sebenarnya.282

Kenyataan Piagam Jakarta hanya menjadi catatan sejarah saja. Dengan 
demikian, keinginan untuk mentrasformasikan hukum Islam menjadi hukum 
nasional terlambat sekitar 29 tahun (1945-1974). Era ini yang menjadikan 
hubungan antara Islam dan Negara menjadi tidak harmonis. Setidaknya pada 
masa Soekarno hubungan yang tidak harmonis ini mencapai puncaknya pada 
tahun 1955 yang dikenal dengan perdebatan di Konstituante.283

Era ini Soekarno semakin menunjukkan sikapnya yang tidak begitu 
simpatik terhadap Islam. Ada sementara orang yang meragukan keislaman 
Soekarno semata-mata karena Soekarno adalah orang yang berpaham 
sinkretis Jawa sedangkan sinkretisme adalah musuh agama.284 Meskipun 
demikian, agaknya tidak adil jika tidak menyebut beberapa bentuk 
perkembangan hukum Islam pada era ini. Setidaknya Departemen Agama 
yang berdiri pada tanggal 3 januari 1946 merupakan tonggak sejarah awal 
dari perjalanan hukum Islam. Dengan terbentuknya Departemen Agama, 
kewenangan PeradilanAgama telah dialihkan dari Menteri Hukum kepada 
Menteri Agama.285

Dengan demikian dapatlah kita jelaskan bahwa pada era Soekarno atau 
pada masa orde lama dalam hal penataan hukum Islam, apakah itu dalam 
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kontek administrasi dan kelembagaan hukum Islam yang mengatur masalah 
perkawinan, rujuk, thalak dan wakaf telah dilakukan dengan baik dan terarah 
walaupun tidak sempurna dibawah pengawasan Menteri Agama. 

Konfigurasi Politik & Hukum Islam Pada Masa Orde Lama

Konfigurasi politik yang muncul pada masa ini adalah konfigurasi politik 
yang demokratis. Pada konfigurasi politik yang demokratis ini dikeluarkanlah 
perintah dimana pemerintah akan menghadirkan partai-partai politik, 
yang dengan adanya partai politik maka dapat mengatur aliran-aliran yang 
ada dalam masyarakat dan dengan partai politik maka akan dilasungkan 
pemilihan terhadap anggota Badan Perwakilan Rakyat.286

Perintah atau maklaumat yang dikeluarkan oleh pemerintah maka 
membuat para pejuang-pejuang demokratis berlomba membuat atau 
membentuk partai dan masa itu dikenal dengan masa demokgratis liberal, 
sehingga lahirlah beberapa partai seperti; Partai Buruh Indonesia (PBI), 
Ppartai Komunis Indonesia (PKI), Majleis Syuro Muslimin Indonesia 
(Masyumi), Partai Jelata, Partai Kristen Indoneisa (Parkindo), Partai Sosialis 
Indonesia (PSI), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Indonesia Raya 
(PIR), Nahdatul Ulama (NU), dan lain-lain. Kesemuanya partai ini dalam 
lembaga parlemen masa itu sangatlah berperan penting seperti parlemen 
DPR RIS pada waktu itu. Pada masa berlakunya UUDS 1950 peran partai 
politik sangat signifikan.  

Adapun terjadinya konfigurasi politik demokrasi liberal ini, menurut 
Yahya Muhaimin ditandai dengan eksisnya partai-partai politik tersebut, dan 
berperan sangat signifikan dan begitu dominan dalam melahirkan rumusan-
rumusan negara yang diwadahi oleh perlemen atau konstitusional.287 

Pada periode 1956-1966 konfigurasi politiknya ini ditandai dengan 
lahirnya demokrasi terpimpin, yakni melihat kepada situasi ekonomi, social, 
politik pada masa ini tidaklah suatu situasi yang baik, karena berjalannya 
demokrasi liberal. Namun demikian peristiqa yang sangat penting terjamdi 
pada masa ini, yaitu diadakannya pemilu pertama pada tahun 1955, yang 
diikuti oleh 28 partai politik yang bertarung demi mendapatkan kursi 
disenayan atau lembaga perwakilan. Meskipun begitu ada 3 partai politik 
besar yang mendominamsi ke 28 partai poalitik yang mengikuti pemilu, 
yakni PNI, PKI dan Masyumi. 

Tanggal 5 Juli Tahun 1959 adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden oleh 
Presiden Soekarno dan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden ini maka 
berakhirlah politik yang demokratis, dan dianggap itu sebagai jalan bagi 
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tampilnya sosok demokrasi terpimpin. Dengan demikian maka konstitusi 
negara kembali diberlakukan UUD 1945. Begitu juga pada sisi ketatanegaraan, 
produk hukum yang berlandaskan UUDS 1950 dan demokrasi liberal juga 
harus mengikuti UUD 1945. Konfigurasi yang ditampilkan pada masa ini 
berada dalam bentuk otoriter dan Soekarno dalam perpolitikan nasional 
adalah sosok sentralnya, sehingga pemerintahannya pada ini masa disebut 
dengan pemerintahan rezim otoriter dan totaliter. 

Konfigurasi politik otoriter merupakan sistem politik yang menempatkan 
diri posisi dominan pada sebagian kebijakan negara.288 Maka dengan adanya 
konfigurasi politik otoriter tersebut akan menciptakan hubungan yang tidak 
harmonis antara pemerintah dengan rakyat.

Berdasarkan penjelasan teori dari Moh. Mahfud MD, suatu produk 
hukum itu lahir dari terjadinya konfigursi politik demokratis, produk hukum 
itu dinamakan dengan produk hukum responsif, sedangkan konfigurasi 
politik otoriter itu akan melahirkan produk hukum yang konservatif. 289

Hukum Keluarga Islam Pada Masa Orde Lama 

Aturan tentang hukum keluarga, the facta memang telah ada sejak 
Islam datang pertama sekali ke Indonesia. Hal ini banyak sekali bukti-bukti 
yang ada seperti adanya mazhab yang dianut mayoritas di Indonesia adalah 
mazhab Syafi’i. 

Era orde lama menjadi titik awal dimulainya pembaharuan hukum 
Islam melalui Lembaga politik sampai era reformasi. Semakin mengautnya 
pembaharuan dengan lahirnya CLD-KHI (Counter Legal Draft-Kompilasi 
Hukum Islam) yang dicita-citakan akan dijadikan sebagai undang-undang 
perkawinan baru. Namun cita-cita tersebut tisak mendapat respon yang 
positif dari beberapa ormas sehingga pemerintah sebagai pemegang 
kewenangan membatalkan cita tersebut. Walaupun demikian, pergumulan 
pembaharuan hukum Islam masih kental antara pemikiran Islam liberal dan 
fundamentalis-konservatif hingga saat ini.

Pada masa orde lama diawalinya pembaharuan Islam itu terjadi pada 
kesepakatan bersama htentang Pancasil dan lahirnya Departemen Agama. 
Namun ketentuan hukum keluarga masih ikut pada yang ditinggalkan 
oleh kolonial Belanda, misalnya; bagi orang-orang Indonesia asli berlaku 
hukum adat, bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku 
hukum perkawinan Islam, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama 
Kristen (Jawa, Minahasa dan Ambon) berlaku Ordonansi Perkawinan 
Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers atau HOCI), bagi warga 
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negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab undang-undang Hukum 
Perdata (Burgerlijk Wetboek atau BW), bagi perkawinan campuran berlaku 
peraturan perkawinan campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau Regeling op 
de Gemengde Huwelijken.290

Tetapi pada tahun 1946 sangatlah disyukuri, akhirnya pemerintah 
merespon dengan sangat baik keadaan yang terjadi dengan menetapkan 
undang-undang no. 22 tahun 1946, tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk 
yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Setelahnya juga dinyatakan 
berlaku bagi seluruh wilayah Sumatera oleh Pemerintah Darurat RI di 
Sumatera.291

Tahun 1947 Menteri Agama mengeluarkan Intruksi Mentenri Agama no. 
4 menjelaskan tentang penunjukkan Pegawai pencatat Nikah (PPN), dengan 
tugas-tugas yang diatur di dalam intruksi Menteri Agama.292 Ketentuan 
ini tetap berlaku sampai tahun 1954, pada tahun itu akhirnya pemerintah 
mengeluarkan UU No. 32 Tahun 1954, sebagai acuan atas pemberlakuan UU 
No. 22 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 1950 Front Wanita dalam Parlemen, meminta untuk 
dilakukan peninjauan Kembali terhadap peraturan perkawinan dan juga 
mereka membuat rencana undang-undang perkawinan secara permanen, 
sehingga pada akhir tahun 1950 dibentuklah penitia penyelidikan peraturan 
dan hukum perkawinan, talak dan rujuk.293

Panitia tersebut mampu melahirkan konsep RUU yang dapat dijalankan 
oleh semua golongan dan juga mampu menyelesaikan aturan-aturan khusus 
terhadap golongan dan agama masing-masing. Hingga pada 1 Februari tahun 
1953, panitai menyampaikan RUU perkawinan umum kepada ormas pusat 
maupun daerah dan meminta kepada semua anggota agar memberikan 
pandangannya terhadap RUU tersebut.294 

Pada tanggal 24 April 1953, setelah disampaikannya RUU tersbut, maka, 
panitia mengadakan dengar pendapatdengan ormas-ormas Islam, dan 
memutuskan untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan sesuai sistem 
hukum yang berlaku, yakni: 

1. Undang-Undang Pokok yang berisi semua peraturan yang berlaku bagi 
umum bersama-sama (uniform), dengan tidak menyinggung agama. 

2. Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut 
agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan 
golongan Kristen Protestan. 

3. Undang-Undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu 
golongan agama.295
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Lalu pada tahun 1954, akhirnya panitia berhasil membuat RUU 
Perkawinan yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama pada Sidang 
Kabinet di akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan 
ada perubahan susulan. Namun hingga awal tahun 1958, tidak ada sama 
sekali gerakan dari pemerintah dalam melanjutkan kerja di atas, sehingga 
menjadikan “gerah” para angota parlemen dari golongan wanita yang 
dipimpin oleh Soemari, kemudian berinisiatif untuk mengajukan rancangan 
undang-undang perkawinan di tahun 1958 dengan salah satu usulannya yang 
kemudian mendapatkan reaksi keras dari pemerintah dan masyarakat, yakni 
menetapkan asas monogami sebagai asas perkawinan di Indonesia yang 
bersifat absolut. Setelah pemerintah ikut menanggapi permasalahan itu, 
perjalanan rencana legislasi hukum perkawinan Islam kembali berhenti di 
tengah jalan. Akibat munculnya penentangan dari internal Islam khususnya 
kelompok tradisionalis yang beranggapan bahwa aturan syari’at yang ada 
sesunguhnya telah mencakup semua ketentuan itu, sehingga tidak diperlukan 
lagi pengundangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Bagi mereka, 
peraturan-peraturan yang telah diberikan Tuhan, sebagaimana yang telah 
diwahyukan secara cermat dalam syari’at, diperuntukkan untuk segala zaman 
dan negara. Hasilnya, semua bahan-bahan baru tersebut, yang dihasilkan 
dari tahun 1953 hingga 1958, tidak pernah lagi dibahas kelanjutannya oleh 
pemerintah dan parlemen. Adapun usulan Soemari dan rekan-rekannya, di 
bulan oktober 1959 akhirnya ditarik kembali akibat perlawanan yang tajam 
dari anggota DPR dari partai Islam, khususnya pada ide monogami di dalam 
perkawinan. Sehingga tidak ada satu pun produk hukum Islam di bidang 
hukum keluarga yang terkodifikasi atau terlegislasi yang dapat menjadi 
rujukan utama umat Islam Indonesia. Namun pergumulan itu semua menjadi 
cikal bakal lahirnya pengakuan hukum keluarga dalam hukum nasional yaitu 
dalam bentuk pengkodifikasian hukum Islam.

Penutup

Pemerintahan dibawah pimpinan Soekarno disebut dengan 
pemerintahan orde lama, yang berlangsung mulai 1945 sampai 1965. 
Pada awal berkuasanya Soekarno, dengan lahirnya Piagam Jakarta maka 
hukum Islam itu menjadi hukum positif. Para pejuang legislasi hukum Islam 
pada awalnya mulai kehilangan arah dan mulai surut, dikarenakan tidak 
mampunya mempertahankan tujuh kata terakhir, sehingga sangat sulit 
mempertahankan dan memasukkan ke dalam bingkai konstitusi Negara. 
Namun dalam penataan hukum Islam, administrasi dan kelembagaan hukum 
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Islam yang terpatri pada masalah perkawinan, rujuk, talak dan wakaf telah 
terarah dan terstruktur dengan baik dibawah pengawasan Menteri Agama 
walau tidak begitu sempurna. 

Dalam hal hukum keluarga Islam para ulama yang menjadi anggota 
parlemen telah menelurkan uu no. 22 tahun 1946 dan uu no. 32 tahun 1954, 
sehingga menjadi cikal bakal lahirnya pengkodifikasi hukum Islam dan 
hukum keluarg dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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POLITIK HUKUM ISLAM PADA MASA 
ORDE BARU

--- Heri Firmansyah ---

7

Pada tahun 1966, Indonesia memasuki babak baru dalam perpolitikan 
yaitu dengan tampilnya masa Orde Baru yang berlangsung selama 
32 tahun (sejak tahun 1966 – Mei 1998) di bawah rejim Soeharto. 

Tampilnya Orde Baru justru semakin memantapkan Pancasila sebagai 
dasar negara. Bahkan pada masa Orde Baru ini, Pancasila dikemudian hari, 
ditempatkan sebagai asas tunggal yang harus dilaksanakan secara murni dan 
konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus merupakan 
bentuk final dari ideologi negara yang dicita-citakan selama ini. 

Pada masa Orde Baru ini setidaknya ada tiga fase (periode) perjuangan 
yang dialami oleh Islam. Periode pertama adalah periode antagonistik 
(1967-1982). Periode ini menjadikan agama Islam sebagai penentang keras 
dari kebijaksanaan Orde Baru yang ingin menghabisi kelompok “Islam” 
dalam percaturan politik Negara. Berbagai kebijakan menyudutkan kaum 
“Islam” seperti penolakan terhadap rehabilitasi Masyumi dan penggabungan 
partai-partai Islam menjadi satu partai dalam PPP. Selain itu, kebijakannya 
juga menyudutkan umat Islam seperti larangan pemakaian jilbab di sekolah-
sekolah, pelegalan perjudian SDSB, penghapusan libur Ramadhan, sensor 
terhadap khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dan lain sebagainya.  

Periode kedua adalah periode resiprokal kritis (1982-1985). Periode 
ini di tandai dengan proses saling menghargai antara pemerintah dan 
umat Islam. Periode ini diawali dengan political test yang dilakukan oleh 
pemerintah Orde Baru dengan memberikan konseptualisasi Asas tunggal 
bagi seluruh ormas dan orsospol. Sehingga bagi ormas atau orsospol yang 
tidak menerima Pancasila sebagai asas tunggal akan dinonaktifkan dan 
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dibubarkan secara paksa. Pada awalnya reaksi umat Islam bervariasi ada 
yang menerima dan juga ada yang menolak secara tegas. Namun karena 
keterdesakan, akhirnya umat Islam pun menerimanya. Penerimaan asas 
tunggal ini di awali oleh NU, kemudian diikuti oleh ormas-ormas lain seperti 
Muhammadiyah (1986), HMI, dan MUI.  

Periode ketiga adalah periode akomodatif (1986-1998). Periode 
akomodatif ditempuh oleh umat Islam mengingat kekuatan Orde Baru sangat 
menghegemoni disetiap bidang kehidupan. Selain itu, hubungan akomodatif 
ini juga dikarenakan pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang 
menguntungkan bagi umat Islam seperti penghapusan larangan memakai 
jilbab bagi siswa sekolah, diakuinya pendidikan agama dalam sistem 
pendidikan nasional, diakuinya lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan 
kiprah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YABMP), pendirian Bank 
Muamalah, penghapusan judi SDSB, penyelenggaraan festifal istiqlal, 
pengesahan RUU pengadilan agama, pendirian ICMI, Pengesahan Kompilasi 
Hukum Islam dan lain sebagainya.  

Semua ini menjadikan umat Islam sangat akomodatif dengan 
pemerintah Orde Baru. Tapi sebenarnya, Orde Baru mengeluarkan kebijakan-
kebijakan tersebut adalah bertujuan agar kelompok Islam yang mempunyai 
kekuatan politik signifikan itu diam dan mendukung pada pemerintah. 
Selain itu, untuk menyelamatkan kekuasaannya dari rongrongan kaum 
“Islam”. Sehingga pada masa itu kekuatan Islam lebih bersifat pasif dalam 
menghadapi pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik dan otoriter.   
Hal ini ditambah pemikiran bahwa dengan menjadikan Pancasila sebagai 
dasar negara dan menjadi asas tunggal bagi setiap organisasi masyarakat 
dan politik yang ada di Indonesia tidak berarti menghilangkan kesempatan 
umat Islam untuk memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Masa akomodasi sering disebut sebagai masa mulai terciptanya 
hubungan yang mesra antara Islam dengan rezim Orde Baru. Suatu artikulasi 
gaya baru politik Islam yang mulai meninggalkan gaya politik konfrontatif 
yang dirasakan memberikan dampak negatif dan begitu menghambat bagi 
perjalanan politik Islam. Masa ini diawali dengan pemikiran baru yang 
diprakarsai oleh beberapa kalangan dan tokoh di antaranya Nurcholish 
Madjid, Amien Rais dan kawan-kawan. Mereka berusaha memformulasikan 
gerakan politik Islam baru dengan beberapa pemikiran yang dapat 
menjembatani perseteruan yang terjadi antara politik Islam dan Orde Baru. 
Kalangan ini dikenal sebagai golongan modernis, di mana kelompok mereka 
berusaha melihat format perjuangan Islam bukan lagi seperti gaya lama 
yang selalu mengedepankan politik non integratif, atau isu ideologis sebagai 
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arena permainan yang akhirnya mengelompokkan berbagai kekuatan yang 
eksklusif. Tetapi diskursus aktivis modernisme Islam ini bermuara pada 
beberapa teori, di antaranya: pertama, peninjauan kembali landasan teologis 
atau filosofis Islam. Kedua, pendefinisian kembali cita-cita politik Islam, 
ketiga, penilaian kembali tentang cara bagaimana cita-cita politik tersebut 
dicapai secara efektif.

Hal ini menimbulkan sikap pemerintahan Orde Baru yang lebih terbuka 
dan akomodatif terhadap kepentingan umat Islam dan tidak lagi menganggap 
mereka sebagai musuh yang harus ditakuti namun dapat dijadikan sebagai 
kawan. Orde Baru sendiri dalam hal ini Soeharto, sebenarnya sangat 
membutuhkan peran Umat Islam untuk mendukungnya, karena memiliki 
suara mayoritas di Indonesia dan dikarenakan kontrol dirinya yang mulai 
melemah di kalangan militer, di mana pada akhir tahun 1980-an mulai 
menunjukkan perpecahan dan intrik yang sedikit mengganggu kestabilan 
hegemoninya di lingkungan militer.  Masa ini juga ditandai dengan banyaknya 
para aktivis Islam yang masuk sebagai pengurus Golkar dan menjadi anggota 
parlemen di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berasal dari 
perwakilan Golkar dan bukan dari partai Islam, sehingga masa itu dikenal 
dengan istilah “ijo royo-royo”, yang dengan bahasa lain dapati diartikan 
sebagai islamisasi Golkar.

Berdasarkan uraian di atas, timbul sebuah pertanyaan bagaimanakah 
sebenarnya konstelasi politik yang terjadi pada masa Orde Baru khususnya 
pada masa akomodatif antara Islam dan negara (sekitar pertengahan tahun 
1980-an) mempengaruhi perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Hal 
ini tampaknya perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi guna mendapatkan 
jawaban yang konkret mengenai hal tersebut. Makalah ini akan membahas 
tentang pengaruh politik pada masa orde baru dalam legislasi hukum Islam, 
utamanya pada periode akomodatif seperti periodesisasi yang diungkapkan 
sebelumnya. Makalah ini akan menjelaskan tentang beberapa produk hukum 
Islam yang dilegislasikan pada masa Orde Baru utamanya pada periodesasi 
akomodatif dan pengaruh politik terhadap legsilasi hukum Islam pada masa 
Orde Baru.

Produk Hukum Islam Yang Dilegislasikan Pada Masa Orde Baru

Ada beberapa produk perundang-undangan yang dianggap berhubungan 
dengan akomodasi legislatif negara terhadap Islam pada masa Orde Baru, di 
antaranya adalah:
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1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama 
(Islam) tidak mendapatkan kedudukan yang layak dalam pendidikan 
nasional.296 Setelah lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang 
sistem pendidikan nasional dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah 
No. 28 dan 29 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar dan menengah bahwa 
pendididkan Islam sudah mendapatkan kedudukan yang penting dalam 
pendidikan nasional.

Pendidikan agama di sekolah dasar dan lanjutan semula didasarkan 
pada keputusan Menteri Agama No. 3/1953. Kemudian, pendidikan agama 
mulai sekolah dasar hingga universitas didasarkan pada Keputusan MPRS 
Tahun 1960 dan 1966, yang dikuatkan dengan Undang-Undang No. 2 / 1989 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan ini meliputi dua tipe yang 
berbeda, pendidikan agama sebagai sebuah mata pelajaran di sekolah umum 
yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pendidikan agama 
sebagai mata pelajaran utama di sekolah-sekolah agama yang diatur oleh 
Menteri Agama. Tipe sekolah agama yang kedua ini, yang merupakan sub 
sistem dari Sistem Pendidikan Nasional, mencakup semua tingkatan sekolah 
mulai sekolah dasar hingga universitas, yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Institut Agama Islam. Kebanyakan dari 
sekolah-sekolah ini adalah lembaga swasta.297

Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dan diikuti oleh PP No. 28 dan 29 Tahun 1990 tentang pendidikan 
dasar dan menengah yang berciri khas agama Islam akan menambah bobot 
mata pelajaran agama. Kemudian ditegaskan dengan keputusan Menteri 
Agama No. 372 Tahun 1993 tentang kurikulum pendidikan dasar berciri 
khas agama Islam adalah: 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2. 
Pendidikan Agama Islam yang tertuang dalam mata pelajaran Agama dengan 
uraian sebagai berikut: a) Quran-Hadis, b) Akidah-Akhlak, c) Fikih, d) Sejarah 
Kebudayaan Islam, e) Bahasa Arab. 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. 
Ilmu Pengetahuan Alam, 6. Ilmu Pengetahuan Sosial, 7. Kerajinan tangan dan 
Kesenian, 8. Penjas dan Kesehatan, 9. Bahasa Inggris, 10. Muatan Lokal.298

Pencantuman pendidikan agama dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan hasil perjuangan 
umat Islam untuk menolak proses sekularisasi. Pada mulanya, RUU Sistem 
Pendidikan Nasional yang diajukan oleh Pemerintah, memicu protes dari 
para pemimpin Muslim, karena RUU tersebut tidak memasukkan pendidikan 
agama, baik tipe yang pertama (pendidikan agama sebagai mata pelajaran di 
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sekolah umum) maupun pendidikan agama tipe kedua (pendidikan agama 
yang menjadi pelajaran utama di sekolah agama). PDI serta tokoh non Muslim 
dan sekuler mendukung tidak dimasukkannya pendididkan agama dalam 
Undang-Undang, karena mereka menganggap agama merupakan urusan 
pribadi yang dapat dipenuhi dalam lingkungan keluarga. Sementara kelompok-
kelompok sekuler menyatakan bahwa pendidikan agama adalah urusan 
pribadi, kelompok-kelompok non-Muslim (utamanya dari kelompok Kristen) 
khawatir bahwa jika pendidikan agama diwajibkan, maka akan diajarkan oleh 
seluruh sekolah, sehingga sekolah-sekolah Kristen, yang sebagian muridnya 
adalah Muslim-disebabkan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, 
juga akan diwajibkan untuk mengajarkan pendidikan Islam. Menanggapi 
permasalahan ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa 
pendidikan agama hanya wajib di sekolah-sekolah negeri, karena di sekolah-
sekolah swasta tetap dapat mempertahankan ciri khasnya.299 

Di tubuh Golkar sendiri pada awalnya ada dua kelompok, yakni mereka 
yang mendukung Rancangan Undang-Undang tersebut dan kelompok 
yang menolaknya. Akhirnya berkat lobi intensif yang dilakukan oleh 
para pemimpin Muslim, sebagian besar dilakukan di luar parlemen, RUU 
disahkan dengan mencantumkan kedua tipe pendidikan agama yang telah 
disebutkan. Penetapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dianggap sebagai 
‘bulan madu’ antara pemerintah dan Islam, karena undang-undang ini dapat 
mengakomodasi salah satu tuntutan umat Islam yang telah disuarakan 
sejak lama. Undang-undang inilah yang mengawali legislasi perundang-
undangan di Indonesia pada masa akomodatif Orde Baru yang cenderung 
mengakomodasi dan menampung aspirasi umat Islam.

Tidak diragukan lagi, hasil akhir perundang-undangan tersebut 
memuaskan umat Islam. Hal itu tidak hanya disebabkan kenyataan bahwa 
undang-undang baru tersebut memasukkan pelajaran agama ke dalam 
kurikulum pendidikan, tetapi juga menjamin hak siswa Muslim yang belajar 
di sekolah-sekolah Kristen untuk memperoleh pelajaran agama Islam. 
Sekurang-kurangnya secara teoretis, undang-undang itu mengharuskan 
sekolah-sekolah Kristen untuk memberikan pelajaran agama Islam kepada 
siswa-siswa Muslim. Dengan begitu, mereka tidak dibenarkan menawarkan 
pelajaran agama Kristen kepada siswa-siswa Muslim.300

Undang-undang sistem pendidikan nasional ini di mana mencakup 
tentang pendidikan agama setidaknya memberikan beberapa efek bagi 
kepentingan umat Islam. Secara simbolik, hal itu mencerminkan pengakuan 
yang penting terhadap kenyataan bahwa negara, yang dalam kenyataannya 
bukanlah teokratis ataupun sekuler, benar-benar mengakui peran 
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penting agama, termasuk dalam bidang pendidikan. Secara fungsional, 
hal itu menegaskan kembali hak setiap siswa Muslim di lembaga-lembaga 
pendidikan negeri maupun swasta untuk memperoleh pelajaran agama 
sesuai dengan keyakinannya. Hal ini untuk melindungi siswa-siswa Muslim, 
secara langsung ataupun tidak, untuk ikut serta dalam pelajaran agama uang 
berbeda dengan yang dianut mereka.301

2. UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
a. Sekilas Tentang Pembentukan Peradilan Agama

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengatur tentang  Peradilan 
Agama mandiri dan seragamnya Peradilan Agama di seluruh Indonesia. 
Undang-Undang tersebut membawa fenomena baru bagi umat Islam di 
Indonesia. Fenomena baru itu begitu terasa dan amat melegakan karena 
sejak lama terutama pada masa penjajahan Belanda aspirasi umat Islam 
ada yang dibelenggu. Aspirasi yang dibelenggu adalah aspirasi untuk 
menyelenggarakan peradilan khusus bagi umat Islam yang didasarkan 
pada hukum Islam. Berbagai upaya dilakukan Belanda supaya umat Islam 
menjauhi ajaran agamanya.302

Sebelumnya, kalau kita berbicara masalah Peradilan Agama, perlu 
ditegaskan terlebih dahulu Peradilan Agama di daerah mana. Sebab di Jawa 
dan Madura, Kalimantan Selatan, serta di luar daerah tersebut berbeda-beda 
nama dan kewenangannya. Sebelum diber1akukannya Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 Peradilan Agama berarti adalah sebagai berikut: 303

1. Peradilan Agama, di Jawa dan Madura dengan Mahkamah Islam Tinggi 
sebagai Pengadilan Banding di atur dalam Stb. 1882. No 152 jo Stb. 1937 
No. 116 dan No. 610.

2. Kerapatan Qadhi di sekitar daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan 
dengan Kerapatan Qadhi besar sebagai peradilan banding, diatur dalam 
Stb. 1937 No. 638 dan No. 639.

3. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah luar Jawa dan Madura 
dan lainnya dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah propinsi 
sebagai pengadilan banding diatur dalam peraturan pemerintah No. 45 
Tahun 1957.
Keadaan seperti tersebut tidak dijumpai lagi setelah diberlakukannya 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Ketegasan mengenai hal ini terdapat 
dalam pasal 3 ayat 1, yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman di lingkungan 
Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 
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Agama”.
Fenomena baru lainnya adalah mandirinya Peradilan Agama. Mulai tahun 

1830 setelah Belanda menguasai kepulauan Indonesia Pengadilan Agama 
yang telah ada di Jawa sejak abad ke 16 ditempatkan di bawah pengawasan 
pengadilan kolonial yakni Landrat atau Pengadilan Negara. Pengawasan 
itu melalui ketentuan bahwa putusan Pengadilan Agama tidak dapat 
dilaksanakan sebelum Ketua Pengadilan Negeri menyatakan kesetujuannya 
atas pelaksanaan putusan atau dengan executoire verklaring (pernyataan 
dapat dilaksanakan). Dengan perkataan lain jika pencari keadilan di 
Pengadilan Agama tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Agama itu, 
diperlukan suatu fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri supaya putusan 
itu bisa dipaksakan berlakunya. 304

b. Pesiapan Penyusunan RUU Peradilan Agama

Persiapan penyusunan RUU Peradilan Agama dalam kurun waktu 27 
tahun (tahun 1961-1989), yang dibagi dalam tiga periode:

Pertama, Periode 1961-1971. 
Pada masa 10 tahun persiapan interen ada peristiwa keluarnya UU No. 

19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
sebagai pelaksanaan dari pasal 24 dan 25 UUD 1945, yang dinyatakan bahwa 
Peradilan Agama adalah sebagai salah satu lingkungan Peradilan di Indonesia. 
Keempat lingkungan peradilan itu secara teknis berpuncak pada Mahkamah 
Agung dan secara organisatoris, adminsitratif dan finansial berada dibawah 
Departemen yang bersangkutan.

Pada periode ini Depag menghasilkan dua hasil RUU, yaitu:305 a. RUU 
tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Agama; b. RUU tentang Acara 
Peradilan Agama. Pada tahun 1970, UU No. 19 Tahun 1964 diganti UU No. 
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimam di dalam 
UU ini eksistensi Peradilan Agama dipertahankan dan disejajarkan dengan 
lingkungan peradilan Iainnya (pasal 10).

Kedua, periode 1971-1981.
Langkah-langkah konkrit berdasarkan Perundang-undangan yang 

berlaku telah dilakukan Departemen Agama, ada dua ketentuan yang 
melandasi usaha ini, yaitu: 

1. Dalam pasal 12 UU No. 14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa Susunan 
Kekuasaan dan Acara dan masing-masing lingkungan Peradilan tersebut 
diatur dalam pasal 10 ayat 1.
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2. Dalam pasal 1 Inpres No. 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara 
Mempersiapkan RUU dan Rancangan PP, dinyatakan bahwa apabila 
suatu Depertemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen ingin 
mempersiapkan RUU/RPP, harus menyampaikan pokok-pokok materi 
dan urgensi RUU untuk mendapat Izin prakarsa dan presiden.
Berdasarkan ketentuan tersebut Menteri Agama menyampaikan 

surat dan Draf RUU, yang sudah disiapkan oleh Departemen Agama. 
Usul Menteri Agama tersebut oleh Sekretaris Kabinet diteruskan kepada 
Menteri Kehakiman untuk mendapat pertimbangan, akan tetapi tidak diberi 
pertimbangan oleh Menteri Kehakiman sampai dasahkannya UU No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Setelah disahkan UU Perkawinan, berdasarkan 
pasal 63 ayat 1: Peradilan Agama diberi kewenangan yang luas dalam kasus 
Perkawinan Kemudian atas desakan Sekretaris Kabinet, Menteri Kehakiman 
memberi pertimbangan yang intinya adalah: ‘Bahwa proses penyiapan RUU 
PA sebaiknya dilakukan setelah selesainya proses penyiapan RUU tentang 
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, apabila prinsip-prinsip kedua 
RUU tersebut telah diterima oleh DPR RI, maka akan mudah diterapkan 
pada Peradilan Agama.306 Dalam rangka pelaksanaan UU Perkawinan 
Depag mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahan 1975 tentang 
Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam 
melaksanakan Peraruran Perundang undangan Perkawinan bagi yang 
beragama Islam. 

Ketiga, periode 1981-1988
Pada prioede ini telah tergalang kerjasama yang harmonis antara instansi 

yang terkait, Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Sekretaris Kabinet 
dan Departemen Agama untuk mempersiapkan RUU Peradilan Agama. 
Peristiwa peringatan seabad Peradilan Agama pada bulan Agustus 1982 
telah membawa hikmah bagi Peradilan Agama. mulai saat itu telah dirintis 
kembali usaha mempersiapkan RUU PA. Pada tahun 1981/1982 dibentuk 
Panitia Pembahasan Penyusunan RUU tentang Acara Peradilan Agama. 
Atas biaya yang disediakan (diusahakan) Menteri Agama dibentuklah Tim 
Pembahasan dan Penyusunan RUU tentang Susunan dan Kekuasanana Badan 
Peradilan Agama dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.G-198. PR-09.03 
Tahun 1982.

Izin prakarsa mempersiapkan RUU telah diberikan presiden dan 
tahun 1984 dengan surat Menteri Kehakiman tanggal 1 Maret 1985 No. 
M.U.M.01.10-12 dan saran Ketua Mahkamah Agung menyampaikan RUU 
tentang Susunan Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama 
kepada presiden RI tentang acara peradilan Agama belum disampaikan 
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karena RUU tentang Acara Perdata Peradilan Umum belum disampaikan ke 
DPR RI.

Atas saran Sekretaris Kabinet RUU tentang Susunan dan Kekuasaan 
Pengadilan Agama digabung dengan RUU tentang Acara Peradilan Agama 
yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada presiden dengan 
surat tanggal 25 Januari 1986. Sementara dilakukan penyempurnaan RUU 
itu, diperoleh tanggapan dan saran dari Panglima ABRI bahwa secara politis 
dan yuridis RUU Peradilan Agama tidak ada masalah dan disarankan agar: 

1. Sebelum diajukan ke forum DPR, hendaknya disempurnakan agar 
kelemahan dan celah-celah yang dapat menimbulkan tafsiran keliru 
terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam mewujudkan berfungsinya 
Badan Peradilan Agama dapat dihilangkan.

2. Dengan makin dekatnya masa Pemilu 1987 dan mengingat sangat 
prinsipilnya masalah, maka akan lebih baik bila RUU tidak diajukan 
kepada DPR sebelum berakhirnya masa sidang saat itu.
Selesai Pemilu 1987, karena RUU tentang Acara Pengadilan di lingkungan 

Peradilan Umum belum diajukan ke DPR RI, atas saran Mahkamah Agung 
sang kemudian disepakati oleh Menteri Agama dan Menteri Kehakiman, maka 
ketentuan hukum acara yang bersifat umum dikeluarkan, sedang ketentuan 
yang bersifat khusus tetap dipertahankan, yaitu tentang: cerai talak, cerai 
gugat dan li’an, serta prisip-prisip tentang Acara yang diangkat dan Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970. sehingga RUU PA yang semula terdiri dan 267 
pasal menjadi 108 pasal.

Pada rapat paripurna DPR RI yang diadakan tanggal 14 Desember 1989 
diadakan pengesahan dan keputusan RUU Peradilan Agama menjadi Undang-
Undang. Pada rapat ini diakhiri oleh sambutan Pemerintah atas pengesahan 
RUU Peradilan Agama tersebut yang disampaikan oleh Menteri Agama 
Munawir Sjadzali. Dengan selesainya rapat paripurna tanggal 14 Desember 
1989 sebagai persetujuan DPR  terhadap RUU PA tersebut maka selesailah 
seluruh Proses pembahasan RUU PA di DPR RI. Kemudian pada tanggal 29  
Desmber 1989 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
disahkan, yang di dalamnya memuat 7 bab dari 108 pasal.307 

Pengesahan UU Peradilan Agama merupakan peristiwa penting bukan 
hanya untuk pembangunan perangkat hukum Nasional melainkan juga bagi 
umat Islam. Sebabnya adalah, dengan disahkannya Undang-undang itu, maka 
makin nyata kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu Badan Pelaksana 
Kekuasaan Kehakiman yang  mandiri di tanah air kita dalam menegakkan 
hukum berdasarkan hukum Islam.308
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Dengan Undang-Undang ini pula, pemeluk agama Islam yang menjadi 
bagian dari penduduk Indonesia diberi kesempatan yang seluas-luasnya 
menaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya. Undang-
Undang ini membawa kemajuan yang cukup signifikan dalam Peradilan 
Agama antara lain:309

1. Mandiri.
Setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Perdilan 

Agama, maka Peradilan Agama telah menjadi peradilan yang mandiri. 
Kedudukannya benar-benar sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan 
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Di samping itu kemandirian itu ditunjukkan dengan adanya jurusita 
pada setiap Peradilan Agama. Ketegasan ini terlihat dalam pasal 38 UU No. 7 
Tahun 1989, yang berbunyi: Pada setiap Peradilan Agama ditetapkan adanya 
jurusita dan jurusita pengganti Sebab sangat sulit suatu Badan Peradilan bisa 
dikatakan mandiri jika tidak mempunyai juru sita sendiri. Karena bagaimana 
suatu putusan akan dapat secara efektif dilaksanakan jika tidak ada juru sita.

2. Seragam
Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, kalau kita 

menyebut ‘Pengadilan Agama maka di dalamnya Pengadilan Agama atau 
Kerapatan Qadhi atau Mahkamah Syariah. Namun setelah berlaku Undang- 
Undang ini, untuk seluruh wilayah Indonesia berlaku nama yang sama yaitu 
Pengadilan  Agama untuk tingkat pertama dan Peradilan Tinggi Agama untuk 
Pengadilan Tingkat Banding. Keseragaman ini berarti besar bagi kemajuan 
Peradilan Agama itu, sebab pada saat sebelumnya perbedaan nama itu juga 
menunjukkan perbedaan peraturan yang berlaku bagi masing-masing nama 
itu.

Keseragaman yang sangat dirasakan manfaatnya adalah adanya 
keseragaman wewenang atau kekuasaaan Pengadilan Agama Sebagaimana 
yang dinyatakan pasal 49 ayat 1: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). Perkawinan, 
(b) Kewarisan, Wasiat dan Hibah dilakukan berdasarkan hukum Islam , (c). 
Wakaf dan Shadaqah.

3. Masalah Kewarisan
Masalah kewarisan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 

1989 terkait dengan wewenang Peradilan Agama masih dipengaruhi teori 
resepsi, dengan Stb. 116 Tahun 1937 khususnya yang berlaku di Jawa dan 
Madura adalah menjadi wewenang Peradilan Negeri. Sebab kewenangan 
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Peradilan Agama tentang kewarisan di Jawa dan Madura telah dicabut 
maka secara otomatis perkara kewarisan menjadi kewenangan Peradilan 
Negeri. Sebab kewenangan  peradilan agama tentang kewarisan di jawa dan 
Madura telah dicabut maka secara otomaitis perkara kewarisan dicabut 
dari peradilan Negeri. Hal ini bisa disimpulkan dan penjelasan UU No. 7 
Tahun 1989 yang menyatakan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat 
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan 
dalam pembagian warisan

Dengan perkataan lain, hal di atas menunjukkan dua kemungkinan kalau 
para pihak hendak menyelesaikan perkara kewarisan. Mereka mungkin 
mencari penyelesaian ke Pengadilan Agama. berarti warisan mereka akan 
dibagi menurut hukum Islam atau ke Pengadilan Negeri yang berarti warisan 
akan dibagi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 
Wetboek).

Walaupun mengandung beberapa konsekwensi, tetapi wewenang dan 
pengambilan keputusan perkara warisan merupakan suatu kemajuan yang 
patut disyukuri, sebab kalau orang Islam hendak mencari penyelesaian 
terhadap warisan mereka, lembaga untuk itu sudah ada, yaitu Pengadilan 
Agama. Hukum yang akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama sudah tentu 
hukum kewarisan Islam.

Kemudian Daud Ali kembali menyimpulkan dengan disahkannya UU 
Peradilan Agama ini membawa perubahan penting yang telah terjadi dalam 
lingkungan Peradilan Agama, antara lain:310

a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan yang mandiri, kedudukannya 
benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum. 
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Nama, susunan, wewenang atau kekuasaan dan hukum acara 
Peradilan Agama telah sama dan seragam diseluruh Indonesia. 
Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama yang akan 
memudahkan terwujudnva ketertiban dan kepastian hukum dan 
keadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.

c. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan 
antara lain, memberikan hak yang sama kepada isteri dalam proses 
dan membela kepentingan di muka Pengadilan Agama.

d. Setelah ada Juru Sita, putusan Pengadilan Agama tidak perlu lagi 
dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini lebih memantapkan 
upaya penggalian berbagai asas  dan kaidah hukum Islam melalui 
yurisprudensi sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan 
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pembinaan hukum Nasional.
e. Telah terlaksana ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, terutama yang disebut pada pasal 10 ayat I 
mengenai kedudukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama 
dan pasal 12 tentang Susunan Kekuaaan dan Hukum Acaranya; dan

f. Terselenggaranya pembangunan hukum Nasional berwawasan 
Nusantara sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk 
UU Peradilan Agama.

3. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
a. Sejarah Berdirinya BMI

Para ulama, cendekiawan Muslim Indonesia dan masyarakat Muslim 
Indonesia telah lama mengidamkan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Hal 
ini didasari pada beberapa kajian tentang Bank dan riba yang seperti diskusi 
tiada akhir, namun belum juga menemui solusi terhadap perbankan yang 
beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Pernah suatu waktu pada tahun 1937 
salah seroang pengurus Muhammadiyah, K.H Mas Mansyur berkeinginan 
mendirikan Bank Islam, namun menemui jalan buntu dan kegagalan karena 
dianggap sara dan mengganggu stabilitas nasional.311 

Terlepas dari pendapat para pakar yang pro dan kontra terhadap hukum 
bunga bank pada masa itu, yang pasti kenyataan menunjukkan bahwa umat 
Islam pada umumnya merasa ragu-ragu dan bersikap mendua. Di satu 
pihak sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan ekonomi mereka 
harus berhubungan dengan bank, di pihak lain di dalam sanubari mereka 
masih sangat khawatir akan ribanya bunga bank, yang dilarang oleh ajaran 
agamanya.

Sikap umat Islam yang mendua tersebut tidak bisa dibiarkan berlangsung 
terus, karena selain bisa menimbulkan keresahan batin umat, juga tidak bisa 
mengoptimalkan peran umat dalam pembangunan ekonomi bangsa dan 
negara. Padahal umat Islam merupakan aset terbesar bagi pembangunan di 
Indonesia. Gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia lebih konkret pada 
saat lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 
1990. Ide tersebut ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) di Hotel  Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990.312

Setelah itu, MUI membentuk suatu tim Steering Commite yang diketuai 
oleh DR. Ir. Amin Aziz. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala 
sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Selain 
mempersiapkan proses berdirinya Bank Islam baik dari segi administrasi 
maupun pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak-pihak 
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terkait, tim MUI juga mempersiapkan aspek sumber daya manusianya, 
yaitu menyelenggarakan training calon staff BMI melalui Management 
Development Program (MDP) di LPPI yang dibuka pada tanggal 29 Maret 
1991 oleh Menteri Muda keuangan Nasrudin Sumerutapura. Mereka juga 
melobi para pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri 
guna modal awal pembentukan Bank Islam.313

Tim MUI ternyata dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terbukti 
dalam waktu 1 tahun sejak ide berdirinya Bank Islam tersebut, dukungan 
umat Islam dari berbagai pihak sangat kuat. Setelah semua persyaratan 
terpenuhi pada tanggal 1 November 1991 dilakukan penandatanganan akte 
pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Sahid Jaya Hotel dengan akte 
notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413.
HT.01.01.

Akhirnya, dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, Izin Usaha 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK:013/1992, 
tanggal 24 April 1992 pada tanggal 1 Mei 1991 BMI bisa memulai operasi 
untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.314

b. Dasar Pemikiran Berdirinya BMI

Ada beberapa fakta yang terjadi di Indonesia, selain tentu saja 
berdasarkan pada hukum Islam, mengenai dasar pemikiran berdirinya Bank 
Muamalat di Indonesia, diantaranya:315

1. Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, masih rishi terhadap bunga 
bank yang bagi mereka mengandung unsur riba. Hal ini menyebabkan 
ketidakmaksimalan di dalam menggunakan jasa-jasa perbankan 
sehingga di rasa mengganggu pembangunan, karena para Repelita V dan 
seterusnya sumber pendanaan salah satunya berasal dari masyarakat 
dalam negeri yang terdapat di sektor perbankan.

2. Kesadaran beragama umat Islam yang meningkat yang berbanding lurus 
dengan peningkatan Pendidikan keagamaan di Indonesia, sehingga 
mendorong bagi umat Islam untuk secara konsisten menjalankan ajaran 
agamanya salah satunya dalam bidang ekonommi untuk menghindarkan 
riba. Hal ini semakin mendorong percepatan keinginan didirikannya 
Bank yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Bank di Indonesia yang masih menggunakan sistem konvensional 
dirasakan masih kurang didalam mengoptimalkan untuk mengentaskan 
kemiskinan dan pemerataan penghasilan, kerana perangkat bunga 
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yang diterapkannya benar-benar memberatkan orang miskin untuk 
mendapatkan dana segar.  Sistem ini hanya mengalir deras ke 
debitur kelas kakap, sehingga tujuan pemerataan pembangunan dan 
kesejahteraan akan sulit dicapai.

4. Kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian dimungkinkan 
untuk membentuk sebuah bank yang beroperasi tanpa sistem bunga. 
Kebijakan itu misalnya terdapat pada deregulasi perbankan 1 Juni 1983 
yang memberikan kebebasan sendiri kepada bank-bank yang ada untuk 
menetapkan suku bunganya bahkan boleh  sampai 0 %.  Ketentuan pada 
Pakto 27 Oktober 1988 juga memberikan peluang yang besar untuk 
berdirinya bank-bank swasta baru. Hal ini diperkuat dengan penjelasan 
pihak pemerintah pada tanggal 5 Juli 1990, dalam rapat kerja Bersama 
DPR RI yang menegaskan bahwa bolehnya beroperasi bank yang sesuai 
dengan prinsip Syariah, asal memenuhi ketentuan perbankan yang 
sehat.

5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 12 muatannya 
memberikan harapan dan kesempatan kepada bank untuk mengguanakan 
sistem bagi hasil antara bank dan nasabahnya. Hal ini semakin diperkuat 
dengan lahirnya peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank 
berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil.

6. Adanya Konsep yang melekat yang terwujud pada Bank Indonesia (BI) 
dapat diartikan sebagai salah satu wujud Bank Islam beriringan dengan 
orinetasi pembangaunan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di 
pengadilan itu selalu menjadi masalah, oleh karena rujukan yang digunakan 
oleh pengadilan atau mejelis hakim senantiasa beraneka ragam. Ia terdiri 
dari beragam kitab fiqh  dari berbagai aliran pemikiran (mazhab), yang 
berakibat munculnya keberagamaan keputusan pengadilan terhadap 
perkara yang serupa. Hal itu sangat merisaukan para petinggi hukum, 
terutama dari kalangan Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan 
diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, kekosongan hukum itu telah 
terisi; dan kerisauan para petinggi hukum teratasi. Tentu saja, keseragaman 
keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI merupakan salah satu ujian 
efektifitas penerapan hukum tersebut.
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a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketika menyusun Kompilasi Hukum Islam, para penyusunnya tidak 
secara tegas memberikan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam tersebut. 
Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan proses penyusunan Kompilasi 
Hukum Islam dimaksud, H. Abdurrahman SH (pakar ilmu hukum Indonesia 
kontemporer) menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil 
dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang bisa dipergunakan 
sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan 
serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang 
dinamakan kompilasi.316

Lebih lanjut H. Abdurrahman, SH mengemukakan bahwa materi atau 
bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode 
tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan 
perundang-undangan. Bahkan ini kemudian ditetapkan bentuknya melalui 
sebuah keputusan Presiden untuk selanjutnya dapat digunakan oleh hakim 
Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu 
perkara yang diajukan kepadanya.317 

b. Proses Lahirnya KHI

Ide awal pembentukan KHI itu sebenarnya ada pada tahun 1970-an, 
yaitu setelah lahirnya UU No.14 Tahun 1970, terutama mengenai maksud 
pasal 10 ayat (1)nya.318 Pasal ini mengamanatkan tentang adanya kedudukan 
Pengadilan Agama yang kuat dalam sistem nasional, juga mempunyai 
kesetaraan  dengan tiga pengadilan lainnya di Indonesia, juga ditentukan 
bahwa aspek organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah 
kekuasaan Departemen Agama, sedang aspek judikatif berada di bawah 
kekuasaan Mahkamah Agung.

 Maka pihak Departemen Agama dan Mahkamah Agung merasa 
berkepentingan untuk mempersiapkan tugas masing-masing terutama 
menyangkut hukum acara dan hukum materilnya. Khususnya menyangkut 
hukum materilnya direncanakan melahirkan kitab pedoman hukum yang 
sifatnya unifikatif, yaitu adanya satu pedoman hukum yang seragam untuk 
semua Pengadilan Agama, dan kodifikatif, yaitu kitab pedoman hukum 
tersebut bersifat tertulis, dan terhimpun dalam satu kitab hukum formal. 
Kitab tersebut adalah KHI.319

KHI sebagai kitab hukum formal yang unifikatif dan kodifikatif tersebut 
sangat diperlukan dan sifatnya segera mengingat pada masa sebelumnya 



138 Politik Hukum Islam

tidak terdapat keseragaman keputusan antar Pengadilan Agama, karena 
para hakim senantiasa berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan 
meskipun dalam kasus yang sama. Kenyataan seperti ini terjadi hampir 
merata pada setiap persoalan. Dengan kenyataan ini maka prinsip kepastian 
hukum kurang terealisasi dengan baik.320 

Meskipun keinginan untuk melahirkan KHI ini cukup kuat, dan dilakukan 
dengan penuh keseriusan namun hal ini bukanlah pekerjaan sederhana yang 
segera dapat diselesaikan. Dikatakan demikian karena dengan melahirkan 
kitab hukum materil semacam KHI bersifat khusus bagi orang Islam tentunya 
akan dapat mengundang banyak pemikiran yang bersifat pro dan kontra, 
nuansa pemikiran terhadap hal ini sangat elastis, dengan mudah bisa ditarik 
ke mana saja orang menginginkan, termasuk kepada pemikiran politis yang 
mendeskriditkan umat Islam karena mengarah kepada dominasi eksistensi 
umat Islam dibandingkan dengan non muslim sebagai warga negara yang 
ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta, alias mendirikan negara Islam. 
Karenanya tidak heran kalau proses lahirnya KHI tersebut memakan waktu 
sampai 30-an (tiga puluh) tahun.321

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung 
dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai 
salah satu langkah menuju terkaksananya UU No 14 1970 tentang ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta untuk menghindari perbedaan 
penafsiran dalam pelaksanaan Undang Undang perkawinan No. 1/ 1974, 
pada tanggal 16 september1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan 
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang  disebut 
PANKER MAHAGAM (panitia kerja sama Mahkamah Agung/Departemen 
Agama).

Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan 
Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan menciptakan 
hukum tertulis bagi umat Islam (kendatipun sudah berlaku dalam masyarakat, 
namun sebagiannya masih mempunyai status sebagai hukum tidak tertulis), 
mulai menampakkan diri dalam bentuk seminar, simposium, dan lokakarya, 
serta penyusunan Kompilasi hukum Islam bidang hukum tertentu, antara 
lain:

1. Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan peradilan Agama, tahun 1976.
2. lokakarya tentang Pengacara dan Pengadilan Agama, tahun 1977.
3. seminar tentang Hukum Waris islam, tahun 1978, dan lain sebagainya.322

Sementara itu pertemuan antara ketua Mahkamah Agung RI dengan 
Menteri Agama RI tanggal 15 Mei 1979 menghasilkan kesepakatan 
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penunjukan enam orang Hakim Agung dari Hakim Agung yang ada untuk 
berrugas menyidangkan dan menyelasaikan permohona kasasi yang berasal 
dari lingkungan Peradilan Agama.

Upaya perumusan KHI tersebut mulai lebih konkret setelah tahun 1885, 
yaitu sejak ditanda tanganinya surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah 
Agung dan Menteri Agama RI. Tentang oenunjukan Pelaksa Proyek 
Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprodensi No. 07/KMA/1985 dan 
Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta. Hasil rumusan 
Tim Besar tersebut dibahas dan diolah lagi dalam sebuah Tim Kecil yang 
merupakan tim inti. Akhirnya setelah 20 kali pertemuan, Tim Kecil ini 
menghasilakan tiga buah buku naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam, 
yang terdiri dari: a). Hukum perkawinan, b). Hukum kewarisan, c). Hukum 
perwakafan.

Proses selanjutnya setelah Tim Besar melakukan penghalusan redaksi 
naskah Kompilasi Hukum Islam tersebut di Ciawi BOGOR maka naskah 
tersebut disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden, oleh Menteri 
Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor: MA/123/1988 Hal: 
Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis 
untuk digunakan dalam praktekdi lingkungan Peradilan Agama. Maka, 
Presiden selanjutnya mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
No. 1 Tahun 1991 tentang keberlakuan dan penggunaan Kompilasi Hukum 
Islam di Pengadilan Agama, seperti apa yang ada dan masih berlaku hingga 
sekarang ini.323

Pengaruh Politik Terhadap Legislasi Hukum Islam Pada Masa Orde 
Baru

Pada kajian sebelumnya, dapat dipahami bahwa banyak sekali 
perundang-undangan yang sesuai dengan nafas Islam terjadi pada masa 
akomodatif Orde Baru. Di antaranya adalah: pertama, Undang-Undang No. 
2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat tentang 
pendidikan agama sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional, kedua, 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentan Peradilan Agama, pendirian Bank 
Muamalat Indonesia yang dasar operasinya adalah bersumber dari sistem 
ekonomi syariah dan Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam yang digunakan sebagai bahan materi bagi penyelesaian 
perkara di Pengadilan Agama.

Berikut ini adalah pembahasan mengenai beberapa faktor yang 
mempengaruhi akomodasi pemerintahan Orde Baru terhadap aspirasi umat 
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Islam setelah sebelumnya sangat konfrontatif. Di antaranya adalah: pertama, 
berkembangnya gagasan Islam Kultural, kedua, menguatnya Peranan Politik 
Umat Islam di Pemerintahan dan ketiga Perubahan Konfigurasi Politik Orde 
Baru.

Berkembangnya Gagasan Islam Kultural

Kata kultural bersumber dari bahasa Inggris, culture yang bermakna 
kebudayaan, kesopanan dan pemeliharaan.324 Ada juga yang menyatakan 
bahwa culture bersumber dari bahasa Latin cultura yang artinya menolah, 
memelihara dan mengerjakan.325 Koentjaraningrat memberikan pendapatnya 
bahwa setidaknya kebudayaan itu dapat terbentuk pada tiga wujud. 
Pertama, wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks 
ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturandansebagainya. Kedua, 
Wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas 
kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan  terakhir yang ketiga 
wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya.326

Dari beberapa pendapat di atas tentang kebudayaan dapatlah 
disimpulkan bahwa kebudayaan adalah segala bentuk hasil kreativitas 
manusia dengan menggunakan segala daya dan kemampuan yang dimilikinya 
dalam rangka mewujudkan kehidupannya yang sejahtera. Dengan demikian 
dilihat dari segi bentuknya kebudayaan dapat mengambil bentuk yang 
halus seperti ilmu pengetahuan, kesenian dan filsafat dan dapat pula 
mengambil bentuk yang kasar seperti bangunan gedung-gedung, benteng, 
istana, persenjataan dan lain sebagainya. Berbagai produk kebudayaan yang 
demikian selanjutnya mengambil bentuk pranata, yaitu aturan-aturan atau 
konsep-konsep tentang berbagai aspek kehidupan manusia yang dipilih dan 
digunakan sebagai alat untuk melakukan interaksi sosial.327 Berbagai produk 
kebudayaan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya digunakan untuk 
memahami agama Islam, sehingga pemahaman keislaman yang didasarkan 
atau dpengaruhi oleh pandangan kebudayaan yang demikian itulah yang 
selanjutnya dapat dikatakan sebagai Islam kultural.

Terjalin dan berakarnya agama dengan dan pada kebudayaan, khususnya 
di Indonesia, terlihat pada hasil penelitian Geertz (1956) di salah satu 
kota kecil di Jawa Tengah.328 Dia menemukan bahwa Islam telah menjadi 
kebudayaan yang ideal dalam masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan. 
Penglihatan Geertz diperkuat oleh S. Soebardi dan Woodcraff-Lee yang 
berpendapat bahwa setiap upaya memahami watak masyarakat Indonesia 
masa kini dan warisan kebudayaannya tidak bisa meninggalkan penelaahan 
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peran Islam, baik sebagai agama maupun sebagai kekuatan sosial politik.329

Dengan memperhatikan hubungan antara agama dan kebudayaan 
tersebut di atas, maka munculnya Islam Kultural dalam arti Islam yang 
dipahami melalui pendekatan kebudayaan atau Islam yang dipengaruhi oleh 
paham atau konsep kebudayaan sangat dimungkinkan. Dengan kata lain, 
secara teoritis munculnya Islam cultural memiliki landasan yang jelas bahkan 
kuat sekali. Dalam pengamalannya di lapangan, Islam kultural mengalami 
pengembangan pengertian dari apa yang dikemukakan di atas. Islam 
kultural selanjutnya muncul dalam bentuk sikap yang lebih menunjukkan 
inklusivitas. Yaitu sikap yang tidak mempermasalahkan bentuk atau simbol 
dari suatu pengamalan agama, tetapi yang lebih penting tujuan dan misi dari 
pengamalan tersebut.330

Selanjutnya Islam kultural juga tampil sebagai Islam yang lebih 
dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, dimana Islam tersebut 
dipraktekkan. Dalam hubungan ini, Islam kultural menghargai adanya 
pluralisme perilaku keagamaan. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa 
sebenarnya sumber ajaran Islam yang dianut setiap muslim adalah sama 
yakni Alquran dan Sunah. Sedangkan bentuk pemahaman, penghayatan 
dan pengamalannya berbeda-beda. Hal ini dapat dimengerti, karena pada 
saat ajaran Islam tersebut dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seseorang 
sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kecenderungan, bakat, 
lingkungan keluarga, kebudayaan, pengamalan dan lain sebagainya.

Dalam kaitan perpolitikan di Indonesia, gagasan Islam kultural ini 
sangat signifikan guna meredam prasangka yang timbul antara pemerintah 
dan rakyat yang berorientasi keislaman. Hal ini dikarenakan sebelumnya 
berkembang pemikiran bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan 
dengan oposisi terhadap pemerintah. Hal ini tidaklah mengherankan sebab 
Islam Indonesia, memainkan suatu peranan konsisten sebagai ideology 
terhadap kolonialisme. Peranan itu menghasilkan kemerdekaan nasional. 
Karena kaum Muslim mengemukakan gagasan-gagasan politik yang tidak 
semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan praktis republik ini, 
tumbuhlah prasangka antara politik yang berorientasi Islam dan pemerintah 
yang berorientasi nasional.331

Hal inilah yang memunculkan signifikansi pemaknaan Islam Indonesia 
yang lebih inklusivistis. Dalam artian, simbol-simbol Islam harus terbuka 
dan mampu dimengerti semua muslim di dalam maupun di luar pemerintah. 
Ini bukanlah suatu dalih untuk melakukan kompromi dan meninggalkan 
idealisme tinggi Islam, namun dalam upaya memasukkan peranan Islam 
dalam perpolitikan di Indonesia agar dapat lebih diterima dan diakomodir 
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oleh elit politik yang berorientasikan kebangsaan dan nasionalisme.332

Islam Kultural di Indonesia

Pertengahan tahun 1970-an terlihat nuansa baru dari kalangan Islam 
dalam memahami hubungan antara Islam dengan negara. Gerakan pemikiran 
yang berkembang saat itu ditandai dengan adanya satu pemahaman yang 
cukup kontroversial saat itu bahwa, tidak ada sebuah keharusan untuk 
mendirikan negara Islam dan tidak ada sebuah keharusan untuk mendirikan 
negara seperti kota Madinah. Meskipun Madinah memiliki beberapa nilai 
positif yang dapat dicontoh guna membangun sebuah masyarakat religius, 
harmonis dan madani.333 

Pertengahan tahun 1980-an barangkali akibat dari pemikiran di atas 
terjadi suatu sikap akomodasi dari pemerintah yang selama ini melihat Islam 
pada posisi yang tidak menguntungkan. Pergeseran kebijakan ini ditandai 
dengan sekian paket kebijakan yang dilahirkan pemerintah terhadap 
bangsa Indonesia dengan tidak menempatkan Islam dalam posisi yang sulit 
seperti sebelumnya, kepentingan-kepentingan Islam mulai diakomodir oleh 
pemerintah dan kaum muslimin tidak lagi dimarginalkan dalam percaturan 
politik dan sosial kemasyarakatan oleh Pemerintah. Hal ini terlihat kontras 
karena pada awal mula berdirinya Orde Baru, berusaha melakukan konsep 
deideologisasi agama (Islam). Konsep tersebut kemudian dijalankan dengan 
menciptakan infrastruktur politik melalui berbagai kebijaksanaan politik 
antara lain birokratisasi kehidupan umat Islam.334

Para aktor intelektual pembaharuan pemikiran Islam ketika itu 
mengembangkan beberapa pemikiran tentang konsep Islam dan negara 
yakni: Pertama, tidak ada bukti jelas Al-Our’an dan Al-Sunnah mengharuskan 
Muslim untuk mendirikan negara Islam. Pemahaman mereka terhadap Islam 
klasik mengatakan bahwa pengalaman politik Nabi Muhammad, khususnya 
di Madinah, tidak termasuk proklarnasi Negara Islam. Kedua, Islam memiliki 
seperangkat nilai-nilai etis atau prinsip-prinsip sosial politik tapi tidak 
mempersepsikan Islam sebagai sebuah ideologi. Ketiga, Islam itu bersifat 
permanen dan universal, penafsiran atas doktrin ajaran Islam tak dapat 
dibatasi hanya pada tataran formal dan legal saja, melainkan lebih jauh harus 
melihat kepada semangat Al-Qur’an dan Al-Sunnah sebagai dasar pijakan 
Islam. Keempat, hanya Allah yang memiliki kebenaran absolut, karenanya 
pemahaman manusia atas doktrin Islam bersifat relatif. Maka tak ada 
seorangpun yang berhak mengklaim bahwa pemahamannya tentang Islam 
lebih benar dari pada pemahaman orang lain.335
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Rangkuman dari cerita ini bermuara kepada penganjuran perlunya 
perumusan agenda politik Islam yang lebih berorientasi pada isi dari pada 
simbol. Mengenyampingkan fokus perhatian terhadap struktur, dan sebagai 
upaya untuk mengakhiri antagonisme politik Islam dan negara maka tidak 
ada suatu alasan yang kuat untuk tidak menerima konstruk negara-negara 
dengan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Untuk itu keterkaitan 
utama masyarakat Islam haruslah ditujukan pada Islam (nilai-nilai Islam) 
dan bukan pada lembaga-lembaga sosial politik sekalipun memakai simbol-
simbol Islam.336

Saat yang memberi penentuan  (watershead) dari gerakan pemikiran 
ini adalah ketika Nurcholish Madjid memberikan gagasannya dihadapan 
kalangan pelajar, Mahasiswa dan Sarjana muslim pada pertemuan HMI, 
PII, GPI dan Persami pada tahun 1970. Dalam makalahnya yang berjudul 
Keharusan Pembaharuan Pemikiran dan Masalah Integrasi Ummat. Ia 
mengajukan analisis tajam bahwa ummat Islam Indonesia tengah mengalami 
kejumudan serta telah kehilangan daya gerak psikologis (psychological 
striking force) dalam perjuangan mereka.337

Hal seperti ini menempatkan ummat Islam dalam posisi dilematis. Di satu 
pihak dengan kondisi yang tidak menggembirakan, ummat Islam diharuskan 
menempuh usaha-usaha pembaharuan pemikiran agar dapat membebaskan 
diri dari kejumudan dan stagnasi. Di lain pihak tetap mengusahan dan 
mempertahankan integrasi dengan resiko tetap mentolerir pembekuan 
pemikiran serta hilangnya kekuatan-kekuatan moral yang ampuh. Atas 
kondisi tersebut Nurcholish lebih memilih usaha ke arah pembaharuan 
pemikiran, walaupun ia menyadari akibat yang ia terima dari kalangan 
Muslim.338

Selanjutnya ia berpendapat untuk itu umat Islam harus: Pertama, 
membebaskan dirinya dari kecendrungan untuk mentransendenkan nilai-
nilai yang bersifat profan. Kedua, berpikir kreatif. Ketiga, bersikap terbuka 
terhadap ide-ide yang progresif. Tentang konsep dan eksistensi negara 
nasional atau negara kebangsaan (nation state) menurutnya tidak terlepas 
dari perkembangan sejarah. Dari perspektif sejarah Islam, perkembangan 
negara kebangsaan dari masa Khulafa al-Rasyidin ke Dinasti Umayyah 
berlanjut kepada Abbasiyyah dan seterusnya.339

Muhammad Roem menjelaskan bahwa sesudah masa di atas tersebut 
tidak ada lagi negara semacam ini, sebab siapa pun yang memimpin 
negara mustahil dapat menyerupai nabi, dan seiring dengan itu Nurcholish 
berpendapat bahwa sebutan “Negara Islam” yang formalistik tersebut 
tidak pernah digunakan, baik oleh Nabi maupun para penggantinya selama 
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berabad-abad, dan jelas sekali bahwa ia muncul di kalangan umat hanya 
sebagai gejala modern.340

Nurcholish juga berpendapat bahwa Islam bukanlah teokrasi, namun 
bukan juga sekularisme. Islam tidak mengenal persatuan antara agama dan 
negara seperti Imperium Romawi Suci, dan tidak pula mengenal pemisahan 
antara agama dan negara seperti Amerika.341

Dalam Islam, negara dan agama tidak terpisahkan tetapi identik. 
Tidak terpisah tetapi berbeda. Tidak terpisahkan karena tiap Muslim 
dalam bersikap dan berprilaku harus dalam rangka mendapat ridha Allah, 
termasuk dalam kehidupan kenegaraan. Namun urusan agama dan urusan 
duniawi (termasuk kehidupan kenegaraan) berbeda. Sebab yang pertama 
kebenarannya mutlak sedangkan yang kedua bersifat relatif.342

Gambaran pemikiran Nurcholish Madjid di atas merupakan mainstream 
besar dari lahirnya pemikiran Islam kultural di Indonesia. Hefner 
Menyebutkan bahwa Islam politik yang telah berubah menjadi Islam 
kultural telah menghasilkan suatu akibat yang tidak disengaja (unintended 
consequences), sehingga terjadinya perubahan yang sangat mendasar yang 
dimulai sekitar tahun 1980-an antara pemerintah dengan Islam dengan 
pola saling mengakomodasi dan suasana ini menumbuhkan iklim politik 
saling mendekati (political reapproachment). Keyakinan Hefner berangkat 
dari pengamatannya terhadap pemikiran para tokoh muslim yang punya 
kesadaran bahwa sekarang telah terjadi “kebangkitan Islam” dalam suasana 
yang cukup menguntungkan. 343

Selanjutnya menurut pandangan Fachry Ali dan Bahtiar Effendi bahwa, 
gerakan pemikiran Nurcholish Madjid dalarn melihat Indonesia dengan 
kacamata Islam telah mendorong umat Islam ke arah sikap “empiris”. Tegasnya 
, umat Islam lebih terdorong mengakui realitas Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan menjalankan inisiatif yang bisa menguatkan pengaruh di 
dalam lembaga-lembaga yang ada, bukan berkeras pada rincian doktrin 
dan ideologi. Berdasarkan kenyataan empiris inilah mereka menyodorkan 
gagasan pembaharuan pemikiran Islam tentu saja, sebagai konsekuensi 
empirisme ini, sasaran perhatiannya adalah umat Islam itu sendiri. Di 
samping peran umat Islam yang cenderung menurun secara kualitatif dalam 
pembangunan Orde Baru tentu mereka juga melihat persepsi keislaman 
masyarakat Islam itu sendiri, jadi bukan doktrin universalnya. 344

Oleh karenanya, Abdul Munir Mulkan (1946 M) melihat bahwa, telah 
terjadi apa yang diistilahkannya ”pergeseran strategi perjuangan dan 
sosialisasi Islam”. Karena kerentanan dan ketidakberdayaan umat di bidang 
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politik berkaitan dengan posisi sosial ekonomi umat, sehingga kepentingan 
dan pemenuhan kebutuhan politik, mampu menggeser untuk sementara 
kepentingan etis dan teologis sebagai norma dan ajaran Islam.345

Peranan Politik Umat Islam di Pemerintahan

Sebagaimana yang diterangkan pada bab sebelumnya bahwa hubungan 
antara Orde Baru dan Islam dapat dibedakan pada tiga fase, Periode pertama 
adalah periode antagonistik (1967-1982). Periode ini menjadikan agama 
Islam sebagai penentang keras dari kebijaksanaan Orde Baru yang ingin 
menghabisi kelompok “Islam” dalam percaturan politik Negara. Berbagai 
kebijakan menyudutkan kaum “Islam” seperti penolakan rehabilitasi 
Masyumi sebagai partai dan penggabungan partai-partai Islam menjadi satu 
partai dalam PPP, dan lain sebagainya.346 

Periode kedua adalah periode resiprokal kritis (1982-1985). Periode 
ini di tandai dengan proses saling menghargai antara pemerintah dan 
umat Islam. Periode ini diawali dengan political test yang dilakukan oleh 
pemerintah Orde Baru dengan memberikan konseptualisasi Asas tunggal 
bagi seluruh ormas dan orsospol. Sehingga bagi ormas atau orsospol yang 
tidak menerima Pancasila sebagai asas tunggal akan dinonaktifkan dan 
dibubarkan secara paksa. Pada awalnya reaksi umat Islam bervariasi ada 
yang menerima dan juga ada yang menolak secara tegas. Namun karena 
keterdesakan, akhirnya umat Islam pun menerimanya. Penerimaan asas 
tunggal ini diawali oleh NU, kemudian diikuti oleh ormas-ormas lain seperti 
Muhammadiyah (1986), HMI dan MUI. 

Periode ketiga adalah periode akomodatif (1986-1998). Periode 
akomodatif ditempuh oleh umat islam mengingat kekuatan Orde Baru sangat 
menghegemoni disetiap bidang kehidupan. Selain itu, hubungan akomodatif 
ini juga dikarenakan pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan 
yang menguntungkan bagi umat islam seperti penghapusan larangan 
memakai jilbab bagi siswa sekolah, diakuinya pendidikan agama dalam 
sistem pendidikan nasional, diakuinya lembaga pendidikan keagamaan, 
peningkatan kiprah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YABMP), 
pendirian bank muamalah, penghapusan judi SDSB, penyelenggaraan festifal 
istiqlal, pengesahan RUU Pengadilan Agama, pendirian ICMI dan Pengesahan 
Kompilasi Hukum Islam.

Fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah 
membuka pintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum 
Islam di Indonesia. Berkenaan dengan itu, maka konsep pengembangan 
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hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-
budaya, politik dan hukum dalam masyarakat, kemudian diubah arahnya 
yakni secara kualitatif diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan 
dan perundang-undangan  yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan 
negara. 

Fase ini menjadikan posisi umat Islam semakin kuat kedudukannya di 
dalam pemerintahan dan aspirasi mereka banyak yang diakomodasi oleh 
Orde Baru, dalam hal ini Soeharto. Bahkan, program-program umat Islam  
bukan hanya banyak disetujui namun didukung penuh dengan dana yang 
besar, seperti contohnya proyek Kompilasi Hukum Islam dan pendirian Bank 
Muamalat Indonesia (BMI).

Sebelum berlangsungnya fase ini yang ditandai dengan tidak 
harmonisnya hubungan antara Islam dan negara menyebabkan akses para 
aktivis politik Islam ke koridor kekuasaan menyusut drastis dan posisi politik 
mereka merosot terutama sepanjang 25 tahun pertama pemerintahan Orde 
Baru. Beberapa ilustrasi yang secara jelas menggambarkan kekalahan Islam 
politik adalah, pembubaran partai Masyumi dan ditolaknya upaya rehabilitasi 
(1960); tidak diperkenankannya tokoh senior Masyumi memimpin Parmusi 
(1968); dibatasinya partai politik Islam dari empat (NU, MI, PSII dan Perti) 
menjadi satu saja, PPP; berkurangnya wakil-wakil Islam dalam parlemen dan 
kabinet; dan lewat pengasastunggalan Pancasila, tidak dibolehkannya Islam 
sebagai asas organisasi sosial politik (1985). Yang lebih menyedihkan dari 
itu semua adalah Islam politik telah menjadi sasaran kecurigaan ideologis. 
Oleh negara, para aktivis Islam politik sering dicurigai sebagai anti terhadap 
ideologi negara Pancasila.347  

Situasi yang tidak menguntungkan semacam itulah yang ingin diatasi oleh 
generasi baru aktivis Muslim yang muncul pada awal 1970-an. Yang menjadi 
penekanan mereka adalah upaya untuk mentransformasikan idealisme dan 
aktivisme para aktivis politik Islam awal yang bercorak legalistik-formalistik 
dan eksklusif menjadi suatu pendekatan politik yang lebih substantif dan 
integratif. Diharapkan dengan strategi sepert itu sintesis politik yang sesuai 
antara Islam dan negara dapat benar-benar diwujudkan. Harapan-harapan 
semacam itu dalam era akomodatif Islam mulai nampak terwujudkan.348

Salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan baru tersebut adalah 
melunaknya politik negara terhadap Islam selama beberapa tahun terakhir 
yang ditandai oleh diterapkannya beberapa kebijakan negara yang sejalan 
dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam. Para aktivis 
Muslim juga banyak diminta untuk menduduki beberapa posisi politik dan 
birokrasi penting, yang memberi mereka akses yang relatif mudah kepada 
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kekuasaan yang jelas sangat bermanfaat bagi pemenuhan kepentingan-
kepantingan umat Islam. Negara menyediakan mekanisme struktural untuk 
memungkinkan kelompok Muslim mengekspresikan dan memperjuangkan 
kepentingan mereka. Meski lingkupnya masih terbatas, sejak 1970-an kita 
menyaksikan akomodasi birokrasi terhadap beberapa intelektual Muslim 
seperti Sularso, Bintoro Tjokroaminoto, Barli Halim, Busthanul Arifin, 
Sya’dillah Mursyid dan Mar’ie Muhammad.349

Akomodasi pemerintah terhadap umat Islam juga merambah ke 
bidang legislasi perundang-undangan. Setidaknya ada lima hal penting 
yang berhubungan dengan bentuk akomodasi legislatif negara terhdap 
Islam. 1). Disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) Tahun 
1989; 2) diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama Tahun 1989 
dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991; 3) Diubahnya kebijakan tentang 
jilbab tahun 1991; 4) dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri 
berkenaan degan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (Bazis) tahun 1991; 
dan5) dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 
1993. Diberlakukannya hal tersebut sejalan dengan kepentingan banyak 
umat Islam.

Selain akomodasi tersebut pemerintah juga banyak membangun sarana 
ibadah (mesjid) bagi kepentingan umat Islam melalui Yayasan Amal Bakti 
Muslim Pancasila yang didirikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1982. 
Namun yang lebih fenomenal lagi dari akomodasi infrastruktur negara 
terhadap kepentingan umat Islam adalah bukan hanya mengizinkan, 
melainkan juga membantu pendirian sebuah Bank Islam, yakni Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Di Istana Bogor, Presiden 
Soeharto mensponsori mobilisasi dana besar-besaran yang mencapai jumlah 
lebih dari 110 milyar rupiah untuk digunakan sebagai modal awal operasi 
BMI.350

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, jelaslah bahwa sebenarnya 
tidak ada sesuatu yang aneh dalam pendirian negara yang makin lama makin 
akomodatif terhadap Islam. Tidak setiap bentuk akomodasi di atas baru 
dalam substansinya. Beberapa di antaranya -Undang-Undang Pendidikan 
Nasional, Undang-Undang Peradilan Agama, keputusan bersama tingkat 
menteri tentang Bazis- memperlihatkan perluasan atau kelanjutan dari 
praktik-praktik yang sudah lama ada. 

Meskipun pembentukan ICMI, yang seringkali dianggap sebagai puncak 
dari sikap akomodatif Islam, yang hingga tingkat tertentu memperkuat 
posisi tawar-menawar politik Islam, organisasi itu tidak akan menyaingi 
peran menentukan dari saluran-saluran penting lainnya semacam LSM, 
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Muhammadiyah, NU, MUI, Golkar dan birokrasi. Tidak berlebihan jika 
dikatakan bahwa makin besarnya jumlah wakil-wakil Islam yang baru 
baik di parlemen maupun kabinet, sebagian besar disebabkan oleh makin 
beragamnya pendekatan yang ditempuh generasi baru pemikir dan aktivis 
politik Islam dalam mengartikulasikan dan merealisasikan kepentingan 
sosial-ekonomi dan politik mereka.351

Dengan perspektif ini, dapat dikatakan bahwa negara pada dasarnya 
hanya memperkuat saluran-saluran struktural, infrastruktural dan kultural 
umat Islam dalam rangka mengartikulasikan dan merealisasikan agenda 
sosial keagamaan, ekonomi dan politik mereka. Namun demikian, mengingat 
corak hubungan politik antara Islam dan negara pada masa lalu, langkah-
langkah akomodatif tersebut tidak diragukan lagi berperan sebagai indikasi-
indikasi penting yang menunjukkan, betapapun simboliknya, makin pudarnya 
ketegangan politik antara Islam dan negara.352

1. Perubahan Konfigurasi Politik Orde Baru 

Pada masa awal berdirinya pemerintahan Orde Baru, aktor utama 
pendukungnya di pentas politik nasional adalah ABRI khususnya Angkatan 
Darat. Hal ini sejalan dengan konsep dwifungsi ABRI yang dicetuskan pertama 
kali oleh A.H Nasution dalam sebuah rapat polisi di Porong. Ia menjelaskan, 
bahwa militer di samping fungsi tempurnya untuk mempertahankan 
eksistensi negara, juga harus berusaha untuk menciptakan atau menjaga 
agar masyarakat dapat terbina dengan baik.353 Ini berarti selain fungsi 
konvensional yang dimilikinya (tempur), ia juga berperan sebagai pembina 
dan pengayom masyarakat, baik dalam rangka ketahanan maupun dalam 
rangka pembangunan nasional. Dwifungsi ini menjadikan militer pada masa 
Orde Baru sangat mendominasi di dalam pemerintahan dengan alasan bahwa 
kaum sipil masih memerlukan kepemimpinan yang kuat yang hanya dijamin 
oleh Angkatan Darat.354 

Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan langgam 
libertarian. Orde Baru telah menggeser sisitem politik Indonesia dari titik 
ekstrem otoriter pada zaman demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi 
liberal. Tetapi kenyataannya Langgam libertarian tidak berlangsung lama, 
sebab di samping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter yang hidup 
sebelumnya, sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format 
baru politik Indonesia. Segera setelah format baru terbentuk, sistem liberal 
bergeser lagi ke sistem otoriter. Seperti telah dikemukakan, obsesi Orde Baru 
sejak awal adalah membangun stabilitas nasional dalam rangka melindungi 
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kelancaran pembangunan ekonomi. Integrasi nasional, yang sering dipakai 
dalam arti sama dengan istilah persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi 
sasaran pembangunan yang harus dicapai, berapapun biayanya.355 Sebab 
semakin solid tingkat integrasi suatu bangsa akan semakin tinggi kualitas 
stabilitas nasionalnya.

Pada mulanya Orde Baru memang memulai langkahnya dengan langgam 
liberal, sehingga pikiran-pikiran kritis dapat ditenggang secara demokratis. 
Jadi pada awal Orde Baru langgam otoritarian diganti langgam libertarian. 
Pada masa awal ini media massa bebas menyuarakan aspirasi politik dan 
kenyataan dalam masyarakat secara tuntas, kecuali PKI dan kelompok 
kirinya.356 Suasana liberal yang berlangsung hanya dalam waktu pendek 
pada awal Orde Baru kiranya bisa dijelaskan bahwa obsesi tentang “stabilitas 
dan integrasi masional” pada Orde Baru sangat menonjol. Toleransi atas 
liberalisme pada awal Orde Baru hanyalah diberikan selama masa transisi 
sementara pemerintah mencari format baru politik Indonesia. Mungkin juga 
penenggangan tersebut diberikan dalam rangka pencarian legitimasi bagi 
Orde Baru, sebab Orde Baru lahir sebagai lawan Orde Lama yang sangat 
otoriter dengan demokrasi terpimpinnya.357

Adapun langkah-langkah utama yang dilakukan pemerintah Orde Baru 
awal untuk menjadikan dirinya sebagai negara kuat meliputi penggarapan 
UU Pemilu, pengerucutan terhadap parpol, dan pembentukan Golkar sebagai 
partai pemerintah. Ketiga hal itu dilakukan agar kekuatan Orde Baru dapat 
memenangkan pemilu dan kokoh dalam pemerintahan karena senantiasa 
didukung oleh parlemen yang dikuasai secara mayoritas oleh golkar sebagai 
partai pemerintah, dan pada pemilu 1971 hal itu berhasil diwujudkan.

Harold Crouch menilai bahwa kemenangan golkar yang luar biasa pada 
Pemilu 1971 telah mengurangi kemampuan oposisi terhadap pemerintah 
di kalangan organisasi-organisasi sipil. Kemenangan itu selanjutnya telah 
mengantarkan Golkar sebagai partai hegemonik yang kemudian bersama 
ABRI, menjadikan dirinya sebagai tumpuan utama pemerintah untuk 
mendominasi semua proses politik.358

Meskipun para pakar mencoba memberi identifikasi yang satu sama 
lain berbeda, tetapi ada persamaan di antara mereka bahwa Indonesia di 
bawah Orde Baru menampilkan konfigurasi politik yang tidak demokratis. 
Dalam kaitan ini Afan Gaffar menulis: “All of the arguments presented by the 
scholars of Indonesian politics, however, shared one thing in common, that is, 
the political process under the New Order regime is not a democratic one..”.359



150 Politik Hukum Islam

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa tampilnya konfigurasi seperti 
ini karena logika pembangunan ekonomi menuntut stabilitas dan integrasi 
nasional. Logika pembangunan ekonomi telah membuat peranan negara 
menjadi dominan.360 Di samping karena logika pembangunan yang tentu 
berbeda konfigurasi politik pada Orde Baru dapat dibedakan dari Orde Lama 
dalam hal tumpuannya. Seperti dikatakan Alfian:

“Kalau Soekarno terutama mengandalkan kekuasaannya pada 
pengaruh kharismanya sebagai seorang pemimpin dan pada 
kepandaiannya memegang kunci keseimbangan antara kekuatan-
kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan, maka Soeharto 
terutama mengandalkan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif pada 
membangun organ-organ politik yang kuat, militer dan Golkar. Oleh 
karena itu, kalau kekuasaan politik Soekarno yang besar tampak tidak 
efektif karena tidak adanya organ politik yang kuat sebagai landasan, 
maka kekuasaan politik Soeharto dengan adanya militer dan Golkar 
yang menjadi landasan dan pendukung utamanya tampak sangat 
efektif. 361

Pada pertengahan tahun 1980-an, konfigurasi politik Orde Baru 
secara perlahan tapi pasti mulai mengalami perubahan. Politik Islam dan 
aktivisnya yang selama ini merupakan kelompok termarjinalkan dalam 
sistem perpolitikan di Indonesia, mulai diberikan ruang dan tempat untuk 
menduduki posisi stategis di lembaga pemerintahan maupun di struktur 
lembaga legislatif.

Bagi banyak pengamat, langkah-langkah ini tampak dengan jelas 
mengindikasikan suatu taktik mengalah untuk menang. Para pembuat 
skenario memaparkan subplot yang logis: Soeharto membutuhkan dukungan 
politik umat Islam untuk memenangkan pemilu umum yang akan datang. 
Dengan adanya penentangan terhadap upayanya untuk kembali menduduki 
kursi kepresidenan, untuk ke enam kalinya sepanjang Orde Baru, pada 
1993, di bawah ancaman dari kelompok militer yang makin lama makin 
merasa tidak terpuaskan. Soeharto tampaknya ingin menggenggan satu-
satunya kartu di tangannya yang makin lama makin renta; Ia tetang-terangan 
menunjukkan bahwa ketika ia menginggal dunia, Ia ingin umat Islam 
menyembahyangkannya.362

Upaya Soeharto dalam mengakomodasi kepentingan umat Islam dan 
mendekati para aktivisnya dan bahkan mendudukkan mereka dalam jabatan 
strategis di pemerintahan dan legislatif di Parlemen sebagai perwakilan dari 
Golkar adalah strategi barunya untuk menaikkan posisinya dalam rangka 
memenangkan pemilihan umum [1993]. Sedikitnya ada dua alasan penting 
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yang memperkuat pandangan ini. Pertama, momentum sejarah di mana 
inisiatif untuk melakukan upaya-upaya akomodatif tersebut berlangsung 
dalam suatu periode yang ditandai oleh makin tumbuhnya perhatian orang 
akan soal suksesi. Karena alasan ini, bersamaan dengan keinginan Presiden 
untuk kembali menduduki kursi kepresidenan setelah pemilihan umum 
1993, langkah-langkah akomodatif dengan mudah dipandang sebagai upaya-
upaya yang disengaja untuk mencari dukungan politik umat Islam. Selain 
itu, kenyataan bahwa beberapa pemimpin Muslim terkemuka dan organisasi 
Islam, dipimpin oleh Alamsyah Ratuperwiranegara (mantan ajudan Presiden 
Soeharto, Menteri Agama dan Menko Kesra), pada September 1989 dan Mei 
1992 mengeluarkan kebulatan tekad agar Soeharto kembali bersedia dipilih 
sebagai Presiden semakin memperkuat analisis ini.363

Alasan Kedua, dan mungkin faktor yang terpenting, adalah anggapan 
mengenai makin melemahnya kontrol Soeharto atas kelompok militer yang 
bersama birokrasi dalam Golkar, menjadi tulang punggung pemerintah Orde 
Baru. Hal ini seperti dijelaskan oleh Liddle:

“Setelah seperempat abad, kontrol Soeharto terhadap kekuasaan mulai 
menampakkan tanda-tanda melemah. Bukti penting pertama dari 
melemahnya kontrol tersebut terjadi pada Maret 1988, ketika calon 
wakil Presiden yang diusulkannya [Sudharmono] ditentang dengan 
keras dan terbuka oleh wakil-wakil kelompok militer pada sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Meskipun pada akhirnya Soeharto-lah yang 
menang, ia menyadari bahwa kelompok militer secara keseluruhan dan 
khususnya Jenderal-Jenderal senior melihat ke depan, ke suatu masa 
ketika mereka, baik sebagai individu maupun lembaga, akan tetap 
menjadi pemain, sementara ia sendiri tidak.364

Seperti dikemukakan pada akhirnya Soeharto-lah yang menang. 
Tetapi keretakan tersebut tidak hilang dengan berakhirnya Sidang Umum 
MPR. Segera setelah sidang Umum berakhir, kelompok militer berusaha 
memperkuat posisi politik mereka dengan menguasai kepemimpinan Golkar 
di daerah-daerah. Bahkan, dilaporkan bahwa para Jenderal juga mulai 
mendorong aktivis-aktivis mahasiswa di Bandung, Yogyakarta dan kota-kota 
lainnya untuk mengadakan protes menyangkut isu-isu lokal dan menuntut 
agar Soeharto mundur dari kekuasaan.365 

Semua itu merupakan isyarat yang jelas mengenai adanya batu 
penghalang yang harus dihadapi Soeharto jika ia ingin dipilih (dan pada 
kenyataannya memang demikian) menjadi Presiden untuk keenam kalinya 
pada 1993. ketidakpatuhan kalangan militer secara diam-diam terhadap 
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kepemimpinannnya tidak saja menimbulkan keragu-raguan yang serius 
menyangkut dukungan tradisional mereka terhadap Soeharto, tetapi juga 
menimbulkan kesan bahwa mereka sendiri mungkin saja merupakan 
ancaman potensial bagi keinginannya untuk kembali menjadi presiden. 
Terutama karena alasan itulah muncul argumen ia melakukan manuver guna 
merangkul kembali kalangan militer dengan cara menempatkan orang-orang 
yang mempunyai hubungan keluarga dan para mantan ajudan dalam posisi-
posisi kunci, tetapi juga merangkul musuh-musuh lama, gerakan politik 
Islam Indonesia dengan tujuan yang jelas untuk mengimbangi melemahnya 
dukungan militer terhadapnya.366

Meskipun dipandang bahwa upaya-upaya akomodatif negara dan 
keharmonisannya terhadap Islam semata-mata adalah manuver Presiden 
Soeharto untuk mengamankan jabatan presidennya pada 1993, namun dapat 
dikemukakan bahwa tanpa transformasi intelektual yang dilakukan oleh 
aktivis politik Islam pada era tahun 1970-an, upaya-upaya akomodatif negara 
terhadap kepentingan umat Islam mungkin tidak akan terwujud. Dengan 
kata lain, jika Islam masih menganut idealisme dan aktivisme politiknya yang 
lama, di mana perjuangan demi pembentukan negara Islam atau negara yang 
berdasarkan ideologi Islam menjadi tujuan utamanya, maka langkah-langakh 
akomodatif di atas atau sikap politik negara yang melunak mungkin tidak 
akan terjadi.367

Penutup

Pada masa Orde Baru ini setidaknya ada tiga fase (periode) perjuangan 
yang dialami oleh Islam. Periode pertama adalah periode antagonistik (1967-
1982), periode resiprokal kritis (1982-1985) dan Periode ketiga adalah 
periode akomodatif (1986-1998). Periode akomodatif ditempuh oleh umat 
Islam mengingat kekuatan Orde Baru sangat menghegemoni disetiap bidang 
kehidupan. 

Pada periode akomodatif ini, terdapat beberapa hukum Islam yang 
dilegeslasikan ke dalam sistem perundangan di Indonesia. Di antaranya 
adalah disyahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang memasukkan pelajaran Agama ke dalam kurikulum 
sitem pendidikan Nasional, Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) yang 
memperkuat posisi pengadilan-pengadilan agama dalam menyelesaikan 
perkara-perkara perkawinan, perceraian, rujuk, warisan dan wakaf (1989), 
Kompilasi Hukum Islam (1991) sebagai buku acuan dalam memutuskan 
perkara di Peradilan Agama dan pembentukan Bank Muamalat Indonesia 
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atau BMI (1992), bank pertama di Indonesia yang beroperasi dengan 
menggunakan sistem syariah. 

Terdapat beberapa faktor sosial politik yang mempengaruhi 
perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa Orde Baru utamanya 
pada periode akomodatif. Adapun yang dapat dimajukan sebagai alasan 
ini di antaranya adalah berkembangnya gagasan Islam kultural di kalangan 
cendikiawan dan aktivis Muslim Indonesia, menguatnya peranan politik 
Muslim di Pemerintahan Orde Baru dan Berubahnya konfigurasi politik 
Orde Baru yang mulai memasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya dan 
menjadikannya sebagai penyanggah kekuatan Orde Baru.
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POLITIK HUKUM ISLAM PADA ERA 
REFORMASI

--- Muhammad Hizbullah ---

8

Keterkaitan erat politik dan hukum tercermin pada kehidupan 
bermasyarakat, karna  hukum yang dihasilkan akan memainkan 
peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan 

ketentraman dan keadilan sosial. Hal ini disebabkan karena hukum 
mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan 
dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan 
lain sebagainya.368 Apa yang diharapkan dari hukum adalah bekerjanya 
fungsi hukum. Dengan bekerjanya fungsi hukum sebagaimana mestinya 
maka penegakan hukum menjadi sangat mungkin diwujudkan. Mengapa 
hukum selama ini lemah, karena fungsi hukum tidak berjalan dengan baik 
bila tidak ingin dikatakan stagnan. Stagnansi disebabkan oleh banyak faktor 
yang kemudian sering menjadi perdebatan atau bahan diskusi para ahli dan 
pakar hukum di media massa.369 

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan 
mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan 
sengketa atau pertikaian dalam masyarakat.370 sedangkan menurut Prof.
Dr. Soerjono Soekanto, “Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban 
dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan sarana untuk 
mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin serta menggerakkan 
pembangunan bagi masyarakat.” Dalam hal rumusan mengenai fungsi hukum 
terdapat rumusan yang relatif sama diantara para pakar. Dan secara umum 
substansi rumusan tersebut hampir sama.
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Kehadiran disiplin politik hukum secara ilmiah  yang merupakan raison 
denter dilatar belakangi akan rasa ketidakpuasan para teoritis hukum 
terhadap konsep dan model pembentukan hukum serta pengembangnnya 
selama ini. Terjadinya perubahan perkembangan pasang surut studi hukum 
dikarenakan terjadinya perubahan secara struktur sosial yang diakibatkan 
modrenisasi dan industrisasi politik, ekonomi dan pertumbuhan prianti 
lunak ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipastikan dengan jelas kapan disiplin 
politik hukum ini muncul dan siapa yang menjadi penggagasnya. Bambang 
Purnomo mengatakan Apeldorn dalam bukunya Ing Eiding Tot De Studie Van 
Het Nederlandse Recht secara samar-samar sudah menyebut istilah politik 
hukum. Tetapi belum dijelaskan secara eksplisit dan rinci tentang arti dari 
politik hukum tersebut.371

Menurut Padmo Wahjono politik hukum merupakan kebijakan 
penyelenggara negara yang memiliki sifat mendasar dalam menentukan 
arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa 
yang menjadi kriteria untuk menghukumkan sesuatu, berkaitan dengan 
hukum yang akan datang.372 Dia juga mengatakan bahwa politik hukum 
adalah kebijakan penyelenggara negara/pemerintah tentang kriteria untuk 
menghukumkan sesuatu. Dan kebijakan yang dilahirkan berkaitan dengan 
pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya.373 Mahfudh 
MD mengatakan politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) 
resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan cara pembuatan 
hukum baru maupun dengan perubahan hukum lama untuk mencapai tujuan 
negara.374 Satjipto Rahadjo menyatakan politik hukum adalah aktivitas 
memilih dan cara yang hendak dipakai dalam mencapai tujuan sosial dan 
hukum dalam masyarakat (menitikberatkan pada pendekatan sosiologis).375

Dari defenisi yang diutarakan diatas bahwa sebenarnya wilayah kerja 
kegiatan politik hukum meliputi beberapa hal:

1. Proses penggalian terhadap nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang 
pada masyarakat oleh penyelenggara negara/pemerintah yang memiliki 
wewenang meneruskan politik hukum.

2. Suatu pendekatan dan perumusan pada nilai-nilai dan aspirasi kepada 
bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh 
penyelenggara negara yang memiliki wewenang untuk merumuskan 
dan menetapkan hukum.

3. Hal-hal yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik huku, baik 
yang akan datang maupun yang telah ditetapkan.
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4. Pelaksanaan dari peraturan yang merupakan hasil implementasi dari 
politik hukum pada suatu negara.
Dari paparan tersebut dapat dinyatakan politik hukum adalah 

aktivitas yang menentukan pola dan cara pembentukan hukum, mengawasi 
bekerjanya hukum, dan mempengaruhi  hukum untuk negara. Dengan politik 
hukum diharapkan dapat menentukan arah pembangunan hukum. Jika arah 
pembangunan hukum diletakkan di atas dasar dan landasan yang kuat, 
hukum akan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakatnya.

Politik Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam para pakar menyadingkan politik hukum 
Islam dengan kata siyasah syariah. Siyasah sendiri berasal dari kata sasa, 
berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan, politik dan perbuatan 
kebijakan dalam pemerintahan. Secara istilah siyasah berarti mengatur 
atau memimpin suatu dengan  cara yang baik untuk mengantarkan manusia 
kepada kemaslahatan dalam mencapai kehidupan yang bermanfaat baik di 
dunia dan akhirat.376 Abdul Wahab khallaf mengatakan siyasah merupakan 
peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara 
ketertiban dan kemasalahatan serta mengatur keadaan sehingga manusia 
dapat hidup aman dan damai.377

Objek kajian syiasah syariah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan 
urusan-urusan mereka dari jurusan pendabirannya, dengan mengingat 
persesuaian penadbiran itu denganjiwa syariah, yang tidak diperoleh 
dalilnya yang khusus tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash 
yang merupakan syariah amanah yang tetap. Dalam kajiannya siyasah lebih 
memusatkan perhatian  pada aspek pengaturan dalam mengelola negara.378 
Oleh karena itu dapat dipahami bahwa siyasah syariah merupakan hukum-
hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi pemasalahan 
umat sesuai dengan semangat (jiwa) syariat dan dasar-dasarnya yang 
universal. Agar terwujudnya tujuan-tujuan kemasyarakatan walaupun 
pengaturan tersebut tidak secara tegas disebut di dalam Alquran dan As 
sunnah. Hakikat siyasah syariyah antara lain:

1. Siyasah syariyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan 
kehidupan manusia.

2. Pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan 
negara.
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3. Tujuan Pengaturan dan pengurusan dilakukan untuk menciptakan 
kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan.

4. Pengaturan dan pengurusan dilakukan tidak boleh bertentangan dengan 
ruh syariat Islam secara universal.
Politik hukum Islam merupakan konsep yang mengatur tatanan 

kehidupan bernegara dan beragama di negara Islam. Konsep-konsep 
tersebut meliputi tentang pengaturan negara, taktik perang, kehidupan 
sosial, hubungan masyarakat, perekonomian, dan lain-lain. Kesemuanya 
sudah diformulasikan kedalam alquran dan nash. Dengan dasar ini 
lahirlah para pemikir Islam yang menulis karya-karyanya yang sampai 
sekarang menjadi pegangan para ilmuwan dalam bidang politik, seperti 
ahkamu sulhayah karangan al Mawardi, Al kharaj karangan Abu Yusuf, Ihya 
Ulumuddin karangan Al Ghazali dan lain sebagainya. Politik yang adil bagi 
setiap umat dimaksudkan sebagai pengaturan urusan dalam negeri dan luar 
negeri dengan menerapkan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan 
bagi individu dan golongan yang berasakan keadilan di antara mereka, serta 
untuk merealissikan kemasalahatan, mengatarkan agar lebih manju dan 
mengatur hubungan dengan orang lain.

Bukti agama Islam menjadi tolokukur dalam meralisasikan kemasalhatan 
manusia pada setiap zaman dan tempat ada dua hal:

1. Dasar dan sumber utama Islam adalah alquran, walaupun alquran 
tidak menjelaskan secara rinci sistem tersebut, tetapi bisa dilihat dari 
penetapan dasar-dasar dan kaidah kulli tentang sistem yang mengatur 
urusan umat dalam pemerintahan. Dan kaidah-kaidah tersebut relevan 
pada situasi dan kondisi bersifat dinamis, karena setiap umat terus 
berusaha dan menuntut kemaslahatan umat manusia.

2. Tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan 
umat manusia, menegakkan keadilan dan prinsip kemudahan serta 
menghilangkan kesulitan. Dari hal tersebut Islam menghendaki politik 
yang adil dan sama sekali tidak mengesampingkan pengaturan urusan 
pemerintah yang baik.
Rifyal Ka’bah berkomentar bahwa siyasah syariyah merupakan kebijakan 

penguasa atau pemerintah dalam menjaga ketertiban masyarakat, baik 
ditetapkan maupun tidak ditetapkan oleh syariah, merupakan suatu yang sah 
secara sejarah dan sesuai dengan tujuan syariah.379 Kebijakan tersebut diakui 
dalam semua sistem pemerintahan modern. Yang menjadi permasalahan 
bahwa kebijaksanaan tersebut harus ditetapkan berdasarkan undang-
undang dan berjalan sesauaid engan konstitusi negara. Hal ini dilakukan 
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untuk mencegah kerusakan yang lain dari perilaku dan sikap penguasa atau 
pemerintah yang mengeluarkan kebijakan atas pertimbangan sendiri tanpa 
memperhatikan kepentingan masyarakat yang sesungguhnya. 

Kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintah Islam di zaman lalu 
dapat diteruskan untuk praktik pemerintahan pada zaman sekarang, 
selama kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan pada saat ini, tidak 
bertentangan dengan syariah secara keseluruhan, dan merupakan upaya 
untuk menegakkan syariah itu sendiri di zaman sekarang. Siyasah syariyah 
merupakan merupakan bagian konstitusionalisme Islam yang diatur undang-
undang dan peraturan yang berlaku. Ia merupakan bagian dari sistem 
pemerintahan Islam yang memegang amanah khalifah Allah dalam rangka 
menjalankan syariah, menegakkan keadilan, menghapuskan kezaliman, dan 
menjadikan masyarakat tertib, aman, adil dan makmur sepanjang masa.

Dalam hubungan agama dan politik atau negara para pemikir Islam 
dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok besar,380 yaitu:

1. Kelompok yang berpendapat agama Islam mengatur semua aspek 
kehidupan, termasuk permasalahan negara dan hukum. Dengan alasan 
Islam meupakan agama yang serba lengkap, oleh karenanya  dalam 
bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan 
Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan 
Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani 
adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan 
keempat khulafa al-rasyidin.

2. Kelompok yang berpendapat kedaulatan tertinggi memang ada hanya 
pada Allah, Namun Allah telah menambahkan manusia menjadi 
khalifah di muka bumi serta memberikan panduan dasar dan kaidah 
umum. Manusia berkewajiban untuk memahami dan memikirkannya 
hingga menjadi aturan perilaku yang terperinci. Karena Islam memiliki 
sistem ketatnegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi 
kehidupan bernegara.

3. Kelompok yang berpendapat bahwa agama Islam turun untuk 
memberikan panduan moral dan bimbingan hubungan manusia dengan 
sang khalik. Semua permsalahan keduniaan, termasuk aturan perilaku 
antar manusia, negara dan pemerintahan diserahkan pada ijtihad dan 
keseakatan manusia, atau kelompok-kelompok manusia tersebut.
Dari implikasi tiga aliran pemikiran tersebut ada tiga skenario politik 

keagamaan:
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1. Agama dan negara terpisah satu sama lain. Doktrin agama hanya menjadi 
pedoman hidup manusia sebatas dalam keluarga dan masyarakat, yang 
berwadahkan keorganisasian dalam mesjid, gereja, kuil, kelenteng dan 
sebagainya. Segala sesuatu yang berurusan dengan agama diselesaikan 
dalam institusi keagamaan tersebut. Agar prinsip dasar agama terwujud, 
institusi sentra agama harus steril terhadap perubahan-perubahan yang 
terjadi dilingkungan. Untuk itu agama harus bersedia selalu konservatif, 
jika tidak ia akan berbenturan dengan batas-batas kesakralannya.

2. Agama dan negara terikat satu smaa lain (integralistik), maksudnya 
agama memberi corak dominan atas negara. Dalam konteks ini agama 
bermain penuh sebagai instrumen, yakni katualisasi agama di dalam 
sebagian besar institusi negara, seperti institusi politik, ekonomi, hukum 
dan lainnya. Adanya aneka ragam variasi praktik keagaamaan di muka 
bumi adalah hasil interpretasi kebudayaan itu. Interpretasi itulah yang 
membuahkan sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, sistem hukum 
Islam, sistem pemerintahan Islam dan lain sebagainya.

3. Agama diletakkan dalam suatu sistem negara yang mengutamakan 
harmoni dan keseimbangan. Agama direduksi menjadi salah satu unsur 
saja dari sistem yang dipandang saling tergantung dengan unsur-unsur 
lain. Kebijakan-kebijakan yang merupakan konkretisasi pendekatan 
sistemik ini jelas sekali menekankan kontrol yang tegas terhadap 
unsur-unsur agama, agar selalu terwujud keteraturan yang harmonis 
tanpa guncangan. Setiap ada gejolak sekecil apa pun, langsung diredam 
oleh negara (pemerintah), sehingga keseimbangan tercapai kembali. 
Pendekatan sistem ini langsung menempatkan negara dalam kedudukan 
sentral, yang lambat laun seolah melepasakan diri dari sistem, yang 
posisinya telah merosot menjadi subordinat, kehilangan kekuatan 
untuk mengontrol negara. Negara cenderung otoriter, karena akumulasi 
kekuasaan berada di tangannya.381

Abu A’la al-Maududi mengatakan bahwa ciri-ciri politik hukum Islam 
yang paling utama adalah iman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah yang 
merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para 
rasul. Dari sinilah filsafat politik Islam mengambil titik pijak, yang disebut 
dengan istilah theocracy.382 Prinsip dasar Islam adalah bahwa manusia 
secara individual maupun kelompok harus menyerahkan semua hak atas 
kekuasaaan legislasi serta penguasaan atas sesamanya. 

Tidak seorangpun yang diperkenankan memberikan perintah atau 
aturan sekehendaknya sendiri, dan tidak seorangpun yang diperkenankan 
untuk mengakui kewajiban untuk melaksankan perintah atau atauran 
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seperti ini. Tidak ada seseorang pun yang diberi hak istimewa untuk mebuat 
undang-undang sekendak hatinya sendiri dan tidak seorang pun yang wajib 
mengikatkan dirinya kepada undang-undang yang telah dibentuk dengan 
cara seperti itu. Hal ini merupakan hak Allah Semata dalam Alquran surat 
Yusuf ayat: 40

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) 
Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah 
tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan 
itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak 
menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui.

Menurut teori tersebut kedaulatan hanya ada di tangan Allah. Dia 
sendirilah yang merupakan pemberi hukum (syar'i). Tidak seorangpun, 
termasuk rasul sekalipun, tidak berhak memerintah orang lain sekehendak 
hatinya sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Rasul sendiri 
juga merupakan subjek dari perintah-perintah Allah.383

Peralihan Politik Hukum Islam Dari Orde Lama Ke Orde Baru

Pada tahun 1960-an merupakan lahirnya Orde Baru dengan  diwarnai 
instabilitas politik dan  ekonomi peninggalan rezim Sukarno. Orde lama 
memiliki kebijakan-kebijakan  yang menitik bertakan kepada pembangunan 
politik dan bargaining position dengan dunia internasional yang 
mengakibatkan kemerosotan  ekonomi. Hal ini menjadi pelajaran berharga  
bagi Orde Baru sehingga sejak awal  berdirinya, yang menjadi prioritas 
utamanya adalah pembangunan ekonomi. Dengan kondisi pembangunan 
ekonomi yang kuat akan menunjukkan sebuah kondisi yang stabil, sehingga 
seluruh kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara baik. Akibat 
ini Riswandha Iamawan memaparkan “obsesi ganda”, yaitu menciptakan  
stabilitas politik demi pembangunan ekonomi.384

Pada saat orde baru secara sistematis melakukan depolitisasi maka 
puncak dari seluruh rangkaian kebijakan penguatan negara dan pewujudan  
stabilitas politik tersebut dapat terlaksana. Depolitisasi merupakan suatu 
konsep atau langkah untuk dalam menghilangkan perselisihan  ideologi dan 
agama seperti yang terjadi pada tahun1965. Kebijakan inilah dari awal yang 
dirintis orde baru, dimana pemerintah memberi penekanan bahwa Pancasila  
merupakan satu-satunya ideologi negara sehingga setiap partai politik 
dalam  programnya harus menekankan pembangunan bukan ideologi politik. 
Selanjutnya dalam perkembangannya tidak hanya pada partai politik saja 
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tetapi semua ormas juga diwajibkan menggunakan asas pancasila. Sehingga 
pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas yang diakui bagi kegiatan 
politik dan sosial.

Salah satu pihak yang paling dirugikan dengan kebijakan depolitisasi 
ini adalah Islam yang merupakan kekuatan politik dengan massa terbesar 
di  Indonesia. Orde Baru secara sistematis meminggirkan kekuatan politik 
Islam  khususnya yang ada dalam partai politik. Hal ini dengan jelas terlihat 
dengan  penolakan rehabilitasi Masyumi dan penggabungan NU (Nahdlatul 
Ulama) bersama beberapa partai Islam lainnya ke dalam PPP (Partai 
Persatuan Pembangunan). Penolakan rehabilitasi Masyumi sepertinya 
bukan semata semata didasarkan pada keterlibatan beberapa tokoh utama 
partai tersebut dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Sebab hampir 
dalam waktu yang  bersamaan pemerintah juga menolak beberapa partai 
Islam yang akan didirikan dan direhabilitasi oleh tokoh-tokoh Islam yang 
tidak terlibat dalam  pemberontakan tersebut seperti Mohammad Hatta 
yang bermaksud mendirikan  Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) dan 
kalangan Muhammadiyah yang ingin  menghidupkan kembali Partai Islam 
Indonesia (PII).385

Keseluruhan rangkaian peristiwa ini jelas menunjukkan telah  terjadinya 
peminggiran Islam politi. Ini merupakan suatu bentuk ketakutan dan antipati 
pemerintahan orde baru terkhusus militer kepada Islam, Serta merupakan 
akibatdari karakter pemerintahan orde baru  yang tidak menjadikan agama 
sebagai pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan.

Dengan kondisi ini maka dapat dipahami mengapa  Orde Baru dalam 
rentang waktu lebih dari 30 tahun berkuasa, hanya berhasil  mengeluarkan 
2 undang-undang yang terkait langsung dengan hukum Islam,  yaitu Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun  1989 
tentang Peradilan Agama. Sedangkan peraturan perundang-undangan 
lainnya hanya merupakan  penafsiran dan penjabaran terhadap ketentuan-
ketentuan dalam kedua  undang-undang tersebut.  

Di masa Orde Baru selain undang-udang kedua tersebut ternyata juga 
mengeluarkan Inpres  Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
KHI ini merupakan  aturan yang komprehensif dengan mengatur cukup 
mendetail mengenai  beberapa aspek hukum Islam. Dengan berisikan 229 
Pasal yang mengatur tiga materi  pokok yaitu hukum perkawinan, kewarisan 
dan pewakafan. Pada dasarnya  isinya merupakan intisari dari kitab-kitab 
fiqih yang dikenal dan sebagai bahan rujukan dalam kajian hukum Islam yang 
disesuaikan dengan keyakinan umat  Islam di Indonesia.  Tetapi karena hanya 
diatur dalam sebuah Inpres sebenarnya  menunjukkan rendahnya komitmen 



165Politik Hukum Islam pada Era Reformasi

negara dalam meregulasi hukum Islam itu sendiri. Dimana diketahui Inpres 
bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan dimana disebutkan  
Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang mengatur tata urutan 
peraturan  perundang-undangan di Indonesia tidak menyebutkan Inpres 
sebagai peraturan  perundang-undangan. 

Hal ini yang menyebabkan sepanjang sejarahnya kenapa KHI masih saja 
dipertanyakan  mengenai keabsahannya sebagai dasar hukum bagi para hakim 
pengadilan  agama dalam memutus perkara. Kondisi ini sangat ironis, karena  
bagaimana mungkin sebuah lembaga peradilan yang memiliki tugas untuk  
penegakan hukum Islam hanya dibekali suatu aturan yang tidak memiliki dasar  
kuat dalam pelaksanaannya. Menjadikan KHI hanya sebatas Inpres sepertinya 
merupakan akomodasi  maksimal dari negara, karena khawatir ketika KHI 
dijadikan undang-undang kemungkinan besar akan memperoleh penolakan. 
Hal ini didasarkan pada  pengalaman ketika RUU tentang Peradilan Agama  
diajukan ke DPR. Saat itu RUU tersebut mendapat penentangan keras dan  
menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan 
ada kekhawatiran akan adanya pertentangnya antara RUU dengan pancasila 
serta ada anggapan usaha dalam menghidupkan kembali Piagam Jakarta, 
yang kedepannya ingin menerapkan syari’at Islam di Indoonesia. Melihat 
sedikitnya undang-undang tentang hukum Islam dan hanya di tambah dengan 
Inpres menunjukkan bahwa formalisasi hukum Islam pada masa orde baru 
bukan menjadi agenda prioritas, bahkan  seringkali dicurigai. Depolitisasi 
memang selain menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, juga 
memberikan efek negatif terhadap citra politik Islam,  yang mengakibatkan 
tuntutan umat Islam dalam penerapan hukum Islam seringkali dianggap 
upaya untuk kembali menghidupkan pemberlakuan syari’at Islam. 

Polarisasi gerakan-gerakan politik Islam mulai terasa ketika orde baru 
lengser. Banyaknya umat Islam yang sebelumnya pernah berjaya pada tahun 
50-an kembali bernostalgia dengan Dengan lengsernya orde baru, gerakan 
politik Islam tampaknya  mendekati model awal kemerdekaan dan Orde 
Lama. Dengan banyaknya parpol-parpol Islam, baik yang secara nyata dan 
tegas menjadikan Islam  sebagai asas maupun partai yang meskipun tidak 
berasaskan Islam tapi memiliki  basis massa Islam yang kuat dan mengakar. 
Yang menyebabkan peta  politikpun berubah, masyarakat mulai dikenalkan 
kembali dengan berbagai atribut-atribut khas politik Islam. Hal ini 
memberikan perubahan peta politik dan mengubah kekuatan di  parlemen 
serta pemerintahan. Dalam perkembangan politik hukum Islam di Era 
Reformasi penulis membatasi dari masa B.J. Habibie dampai dengan SBY.
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Politik Hukum Islam Era B.J. Habibie (21 Mei 1998 – Oktober 1999)
Setelah presiden Soeharto mengundurkan diri di tanggal 21 Mei 

1998 kepresidenan Indonesia digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie.386 B.J. 
Habibie merupkan tokoh politik yang hebat, ia sangat berperan penting 
dalam tranformasi politik di Indonesia. Dengan  dijuluki bapak demokrasi 
menunjukkan keberhasilan beliau mengantarkan Indonesia ke era 
demokrasi.  Setelah 32 tahun dikuasai oleh rezim otoriter yang dipimpin 
Soeharto. Pada pemerintahan B.J. Habibie dibukanya sebesar-besarnya 
peluang untuk mengkritik pemerintah yang mana sebelumnya hal tersebut 
dilarang dipemerintahan Soeharto. 

Terbukti dengan banyaknya pembebasan-pembasan tahanan politik yang 
salama ini ditahan oleh pemerintahan sebelumnya serta dibebaskannya pers 
dalam mengkritik dan  menyampaikan berita-berita secara benar. Presiden 
B.J. Habibie juga dikenal sebagai orang yang sangat religus. Sehingga beliau 
terpilih sebagai ketua organisasi yang disebut Ikatan Cendekiawan Muslim 
(ICMI). Dengan kondisi ini umat Islam tidak menyianyiakan kesempatan 
untukberinisiatif dan melakukan  pergerakan politik Islam. Dengan berusaha 
mendirikan beberapa partai politik yang berasaskan Islam.

Perubahan yang signifikan dimana dizaman presiden Soeharto Partai 
hanya terdiri dari tiga dua nasionalis yaitu Golkar dan PDI serta satu dari 
Islam yaitu PPP berubah jumlah partai sampai 48 Partai dengan partai Islam 
sebanya 15 Partai. Hal ini menunjukkan peran umat Islam yang masuk ke 
parlemen semaikin banyak. Dan hal ini membuahkan hasil dengan banyaknya 
undang-udang berkaitan dengan agama Islam banyak diundang-undangkan. 
Politisi dari partai Islam mulai masuk ke Senayan  dan juga menduduki 
berbagai posisi strategis di pemerintahan dan lembaga  tinggi negara lainnya. 
Sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah  meningkatnya responsibilitas 
negara terhadap Islam. 

Dalam bidang hukum  responsibilitas tersebut terlihat dengan semakin 
banyaknya peraturan  perundang-undangan yang bermateri muatan hukum 
Islam.  Usaha untuk memasukkan sebanyak-banyak materi hukum Islam 
dalam  sistem hukum Indonesia sudah dimulai sejak awal bergulirnya 
reformasi. Gaung  pertama bergema dari ruang sidang MPR yang sedang 
melakukan pembahasan  terhadap amandemen UUD 1945 pada awal-awal 
tahun 2000an. Beberapa parpol Islam seperti PBB, PK (sekarang PKS) dan 
PPP kembali mengobarkan  perdebatan seputar syariat Islam. Parpol-parpol 
Islam tersebut mengusulkan  pada Pasal 29 UUD 1945 agar ditambahkan 
dengan tujuh kata yang dulu pernah  dimuat dalam piagam Jakarta.387 
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Dalam masa pemerintahan B.J. Habibie yang kurun waktu 1 tahun 5 
bulan telah menghasilkan beberapa produk undang-undang  diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Haji
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. 
Undang-Undang ini mengatur bahwa semua Badan Peradilan di Indonesia 

menginduk ke Mahkamah Agung. Secara organisasi dan administrasi, 
Peradilan Agama yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Departemen 
Agama, dengan UU ini dialihkan ke Mahkamah Agung dengan tiga peradilan 
lainnya, yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha 
Negara.

Politik Hukum Islam Era Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 
Juli 2001)

Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur 
terpilih menjadi presiden keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Dengan 
Partai Pemenang Pemilu PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. 
Tetapi kenyataannya di parlemen yang terpilih menjadi presiden adalah Gus 
Dur dengan konsep politik yang disebut dengan poros setengah yang terdiri 
dari Partai Islam dan Nasionalis tetapi bersubstansi Islam. Partai-Partai 
poros setengan itu diantaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
yang diketuai oleh Gusdur, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Dengan partai poros setengah dengan bergabungnya partai-partai besar di 
parlemen membuat Gus Dur menang dan mengalahkan Megawati. Baru sekali 
dari sejarah dimana pemenang partai kalah dalam pemelihan Presiden.

Begitu banyak pengharapan akan perkembangan pada zaman Gus Dur, 
tetapi sayang hal tersebut tidak dapat diwujudkan. Hal ini dikarenakan Gus 
Dur memiliki pemikiran Indonesia merupakan negara yang majemuk. Gus 
Dur diangap sebagai negarawan, politisi dan bedayawan serta cerdikiawan 
dan bapak Pluralisme. Pemikirannya yang terkesan liberal tetapi masih 
dianggap sebagai figur yang religius setingkat wali. Greg Barton berpendapat 
bahwa tidak dapat diinvestigasi secara memadai dan juga kaitannya antara 
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keyakinan agama Gus Dur dan peran publik sekulernya, hingga hampir tidak 
mungkin bisa dipahami dengan sungguh-sungguh siapa Gus Dur .388          

Salah satu ungkapan Gus Dur yaitu “Indonesia tidak akan menjadi 
negara agama serta hukum Islam tidak akan menjadi hukum nasional “. Ini 
menunjukkan Gus Dur lebig identik dengan konsep pluralisme agar menjaga 
keutuhan bangsa. Selain itu Gus Dur sangat tidak setuju dengan diskrimasi 
agama lain seperti Kong Hu Cu dan perayaan Imlek. Dengan mengeluarkan 
Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 Gus Dur menghapus Instruksi 
Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat 
Istiadat China yang pernah dikeluarkan Presiden Soeharto. 

Gus Dur juga berkeinginan keras menghapus diskrimanasi terhadap PKI 
dengan mencabut Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 berisi tentang larangan 
paham marxisme dan leninisme (komunisme) di Indonesia. Dan hal ini juga 
yang menjadi cikal bakal turunnya Gus Dur sebagai Presiden Indonesia dan 
kemudian digantikan oleh Megawati Seokarnoe Putri. Pada masa Gus Dur 
tidak ada produk undang-undang yang secara jelas menyatakan keberpihakan 
kepada politik hukum Islam, dikarenakan Gus Dur disibukkan dengan konsep 
majemuk dan pluralismenya. Lebih kurang 2 tahun Gus Dur memerontah 
tetapi tidak melahirkan Undang-Undang sedikitpun yang berbau keIslaman.

Politik Hukum Islam Era Megawati  (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)

Setelah Gus Dur turun karena dianggap gagal dalam pemerintahan 
kemudian Megawati Soekarno Putri389 menggantikan Gus Dur sebagai 
presiden yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Megawati 
dekenal sebagai presiden pertama wanita di Indonesia dengan membentuk 
kabinetnya yang disebut Kabinet Gotong Royong dan beliau ditemani 
wakilnya yang bernama Hamzah Haz (Politikus PPP). Pada masa ini tidak 
begitu signifikan politik hukum Islam. Karena terlihat bahwa hanya ada dua 
undang-undang yang lahir pada masa ini dan kedua Undang-Undang ini 
juga penjabaran dari Undang-Undang sevelumnya .Undang-undang tersebut 
yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam. Undang-Undang ini sebagai kelanjutan Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh, yang disahkan oleh Presiden BJ. Habibie

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengharuskan 
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setiap sekolah untuk menyediakan guru agama untuk anak didik sesuai 
agamanya.
Dimasa pemerintahannya Megawati juga dianggap tidak berhasil karena 

banyaknya usaha-Usaha BUMN yang dijual ke negara asing seperti Perusahan 
Indosat dan lainnya. Hal ini yang menjadi penyebab kekalahannya pada pemilu 
2004, yang dalam sejarah disebut pemilu langsung pertama di Indonesia. 
Dan ini merupakan pil pahit buat Megawati dimana beliau dikalahkan oleh 
Menterinya sendiri yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono.

Politik Hukum Islam Era SBY  (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014)

Susilo Bambang Yudhoyono adalah peresiden pertama di Indonesia yang 
terpilih melalui pemilihan langsung. Dimana beliau mengalahkan pesiden 
incmbent yaitu Megawati Soekarno Putri. Susilo Bambang Yudhoyono390 
merupakan presiden terpilih dalam dua periode dan kemudian digantikan 
oleh Joko Widodo. Politik SBY merupakan presiden yang memiliki pemikiran 
yang baik dengan pernyataan Islam, demokrasi dan modrenisasi berjalan 
seiring dan membentuk sebuah negara demokrasi modren yang tidak 
meninggalkan nilai-nilai agama. SBY juga sudah belajar dari pemerintahan-
pemerintahan sebelumnya, seperti pemerintahan Soeharto yang tidak 
merangkul ulama. Oleh karena itu SBY berusaha merangkul ulama dalam 
pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintahannya  

SBY diangap sebagai presiden yang berhasil mengmbangkan politik 
hukum Islam yang signifikan dengan banyak dilahirrkannya Undang-Undang 
dan Qoun di Aceh. Undang-Undang yang disahkan pada Era SBY, yakni:

3. Undang Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang 
ini diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama. 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 
Negara 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
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Dan qonun yang lahir pada masa ini yaitu 
1. Qonun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
2. Qonun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Diantara sekian peraturan perundang-undangan yang disebutkan 
di atas beberapa undang-undang terkait Aceh dan Peradilan Agama 
tampaknya paling fenomenal. Melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi DI Aceh sebagai Provinsi NAD yang 
kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh, negara  dengan tegas telah mendeklarasikan berlakunya 
Syari’at Islam sebagai hukum  positif di Republik Indonesia. Menurut Rifyal 
Ka’bah, diaturnya penerapan  syari’at Islam di Aceh sebenarnya sama 
dengan pengaturan hukum Islam yang  sudah ada sebelumnya, seperti 
undang-undang perkawinan yang mengatur mengenai tata cara perkawinan 
bagi umat Islam atau undang-mengenai  perbankan syari’ah atau haji dan 
lain-lain.391 Oleh karenanya peraturan  perundang-undangan terkait Aceh 
merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari  sistem hukum nasional. 

Apa yang terjadi di Aceh telah memunculkan semangat yang sama di  
berbagai daerah untuk memformalisasikan hukum Islam dalam peraturan  
daerah. Hal ini pada akhirnya memicu lahirnya perda syariah di berbagai 
wilayah  di Indonesia. Michael Buehler, guru besar ilmu politik di Universitas 
Northern  Illinois Amerika Serikat mencatat bahwa 7 dari 33 provinsi dan 
51 dari sekitar 510  kabupaten mengadopsi sekurangnya satu Perda Syariah 
selama 1999-2009. Ada juga yang menyebutkan bahwa tak kurang dari 151 
Perda Syariah lahir  dalam kurun waktu 1999-2009. Sangat mungkin jumlah 
tersebut lebih  membengkak lagi saat ini

Selain terkait penerapan syariah Islam di Aceh, perubahan dan  
penambahan kewenangan peradilan agama juga dapat dianggap sebagai 
capaian  fenomenal lainnya pasca reformasi. Sebagaimana diketahui, 
undang-undang  tentang peradilan agama telah dua kali diubah, pertama 
melalui Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009.  Salah satu perubahan besar dalam dua 
undang-undang tersebut adalah  penguatan kelembagaan serta perluasan 
dan penambahan kewenangan  peradilan agama.  

Melalui perubahan pertama di tahun 2006, peradilan agama diberikan  
kewenangan tambahan berupa kewenangan untuk menangani perkara 
ekonomi  syariah. Dalam bidang ini, posisi peradilan agama semakin kuat 
seiring Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 
yang secara  eksplisit menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan satu-
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satunya lembaga  yudikatif yang berhak menangani sengketa perbankan 
syariah. Putusan ini lahir  setelah adanya permohonan terkait penjelasan 
Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah yang membuka kemungkinan Peradilan Umum juga berhak 
menangani sengketa perbankan syariah. 

Selain adanya tembahan kewenangan di bidang ekonomi syari’ah,  
penguatan kewenangan peradilan agama juga terlihat dalam penyelesaian  
sengketa waris. Sebagaimana diketahui, sengketa waris yang sebelumnya 
dapat  diselesaikan dengan pilihan hukum, setelah berlakunya Undang-undang 
Nomor 3  tahun 2006 mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pada 
penjelasan Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa ketentuan mengenai 
para pihak dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang 
dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus. Diterapkannya 
syariah Islam di Aceh juga berimplikasi kepada peradilan  agama. Pengadilan 
agama yang di wilayah NAD bernama Mahkamah Syar’iyah  selain diberikan 
kewenangan menangani perkara perdata tertentu sebagaimana  pengadilan 
agama lainnya, juga berwenang mengadili perkara pidana (jinayah).  
Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syar’iyah berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi 
bidang ahwal al syakhsiyah (hukum keluarga), mu’amalah (perdata), dan 
jinayah (pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. Pada Pasal 128 Ayat (4) 
undang-undang tersebut disyaratkan bahwa bidang-bidang tersebut diatur 
dalam Qanun. 

Selain terkait dengan perluasan kewenangan, peradilan agama akhir-
akhir  ini kembali menyita perhatian publik terkait bergulirnya RUU Hukum 
Materil  Peradilan Agama. RUU ini dimaksudkan untuk dijadikan pegangan 
bagi para  hakim pengadilan agama sebab selama ini hukum materil yang 
digunakan sebagian besar bersumber dari KHI. Sejak awal digulirkan, 
RUU tersebut telah menyulut perdebatan hangat di kalangan praktisi dan 
akademisi hukum di negeri  ini. Hal ini terkait dengan beberapa terobosan 
hukum yang dilakukan terutama pemidanaan pelaku nikah tidak tercatat. 
Jika RUU tersebut disetujui, maka peradilan agama di seluruh wilayah 
Indonesia juga akan menangani perkara pidana, khususnya di bidang 
perkawinan. Sudah tentu hal ini akan menjadi terobosan hukum baru dalam 
sistem hukum Indonesia. 

Peraturan perundang-undangan yang dibahas di atas merupakan 
kategori  peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur 
ketentuan hukum  Islam yang memang sudah ada dalam berbagai sumber 
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hukum Islam. Di luar  kategori ini, sebenarnya ada juga kategori peraturan 
perundang-undangan yang  tidak secara tegas mengatur hukum Islam 
namun secara implisit memiliki materi  muatan hukum Islam. Termasuk 
dalam kategori ini adalah Undang-undang  Nomor 40 Tahun 2008 tentang 
Pornografi dan beberapa pasal dalam Rancangan  Undang-undang KUHP 
(RUU KUHP).  

Meskipun tidak secara tegas mengatur hukum Islam, materi muatan UU  
Pornografi sangat lekat dengan ajaran Islam. Sehingga tidak mengherankan 
jika  pada tahap pembentukannya, UU Pornografi banyak mendapat 
dukungan dari  organisasi Islam, bahkan MUI sendiri pada tahun 2006 
mengeluarkan beberapa  fatwa yang salah satunya berisi dukungan untuk 
segera mengesahkan UU  tersebut. Sebaliknya beberapa elemen masyarakat 
yang cenderung liberal  menjadi penentang undang-undang tersebut. 

Keadaan yang relatif sama juga terjadi di dalam gedung DPR. Partai-
partai  Islam menjadi bagian aktif dalam membahas RUU Pornografi. 
Sebaliknya  beberapa partai nasionalis mengambil haluan berbeda. 
Puncaknya, ketika RUU  tersebut disahkan dua fraksi yakni PDIP dan PDS 
walkout dari ruang sidang  paripurna sebagai wujud penolakannya terhadap 
RUU tersebut. Selain UU Pornografi, beberapa pasal dalam RUU KUHP juga 
patut  dimasukkan dalam kategori undang-undang yang secara implisit 
mengandung  atau paling tidak terpengaruh, hukum Islam. Sebagaimana 
diketahui, ada dua point penting yang menyulut perdebatan hangat seputar 
RUU KUHP yaitu perluasan makna zina dan wacana untuk menjerat pelaku 
kumpul kebo (hidup  bersama tanpa ikatan pernikahan). Jika pada KUHP, 
zina hanya terbatas pada  orang-orang yang sudah menikah, maka dalam 
RUU KUHP, makna zina diperluas  pada pelaku yang belum menikah. 

Perluasan makna zina tersebut patut dilihat sebagai pengaruh besar 
dari hukum Islam yang memang sangat konsern dalam  melarang perbuatan 
zina atau perbuatan lain yang menjurus ke arah itu. Dari pemaparan di atas, 
tampak jelas adanya semangat untuk melakukan  formalisasi seluruh aspek 
hukum Islam. Meskipun belum ada yang mengatur  hukum Islam secara 
keseluruhan, namun perhatian yang ditunjukkan negara  dalam meregulasi 
hukum Islam sangat besar. Hal ini terlihat dari data Program  Legislasi 
Nasional (Prolegnas) yang dirilis Badan Legislasi DPR dimana rancangan  
undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam dari tahun ke tahun  
senantiasa memperoleh skala prioritas. Pada tahun 2013 ini misalnya, DPR  
bersama pemerintah tengah menggodok setidaknya tiga RUU terkait dengan  
hukum Islam yang temasuk dalam RUU Prioritas yakni RUU tentang Jaminan   
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Produk Halal, RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan RUU tentang  
Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji.16 

Berbagai perubahan yang diungkap di atas mengindikasikan dengan kuat  
telah terjadi perubahan dalam corak politik hukum Islam. Saat ini seluruh 
norma  hukum Islam yang tersebar dalam nash dan kitab-kitab fiqh seperti 
ingin  diformalisasi dalam wujud peraturan perundang-undangan. Keinginan 
ini  sepertinya memperoleh momentum yang tepat jika dihubungkan dengan  
penganutan sistem demokrasi sebagai landasan politik Indonesia. Sebagai  
sebuah sistem politik yang mengedepankan kebebasan dan kesetaraan,  
demokrasi meniscayakan kepastian hukum untuk menjamin bahwa nilai-
nilai  yang dijanjikan dalam demokrasi dapat tetap terjaga. Oleh karena itu, 
unsur  kepastian hukum dalam sistem demokrasi menjadi wajib. Terkait 
dengan  kepastian hukum tersebut secara aklamasi disetujui bahwa norma-
norma hukum  perlu diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau hukum 
tertulis. Inilah  mengapa dalam sistem demokrasi undang-undang memiliki 
posisi yang sangat  sentral dan vital.

Penutup

Politik hukum merupakan aktivitas yang menentukan pola dan cara 
pembentukan hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan mempengaruhi  
hukum untuk negara, dengan politik hukum diharapkan dapat menentukan 
arah pembangunan hukum. Jika arah pembangunan hukum diletakkan di 
atas dasar dan landasan yang kuat, hukum akan memberikan perlindungan 
bagi kehidupan masyarakatnya

Politik hukum Islam yang disebut dengan siyasah merupakan peraturan 
perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 
kemasalahatan serta mengatur keadaan sehingga manusia dapat hidup aman 
dan damai

Ciri-ciri politik hukum Islam yang paling utama adalah iman terhadap 
keesaan dan kekuasaan Allah yang merupakan landasan sistem sosial dan 
moral yang ditanamkan oleh para rasul. Dari sinilah filsafat politik Islam 
mengambil titik pijak, yang disebut dengan istilah theocracy. Prinsip dasar 
Islam adalah bahwa manusia secara individual maupun kelompok harus 
menyerahkan semua hak atas kekuasaaan legislasi serta penguasaan atas 
sesamanya.

Perkembangan politik hukum Islam dalam masa 32 Tahun hanya 
melahirkan UU undang-udang yang bermuatan hukum Islam dan satu Inpres. 
Sedangkan di Era Reformasi kurang lebih 16 tahun memiliki transformasi 
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politik dan perubahan yang signifikan dimana banyaknya lahir Undang-
Undang dan peraturan yang memihak kepada Islam.
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9
POLITIK HUKUM ISLAM PADA 
MASA KONTEMPORER (REFLEKSI 
TERHADAP PERGUMULAN POSITIVASI  
HUKUM ISLAM DI INDONESIA)

Pada periode kontemporer abad 20 pasca perang dunia ke II berakhir,392 
hukum Islam semakin memiliki daya tarik bagi kalangan ahli hukum 
eropa, ketertarikan tersebut digambarkan dengan banyaknya 

studi keislaman yang dilakukan oleh peneliti barat. Negara-negara yang 
menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara menjadi daya tarik untuk 
dikaji, karena bagi mereka hukum dipahami melalui kajian empiris dan 
terlepas dari aspek teologis, yang pada akhirnya melahirkan mazhab hukum, 
seperti mazhab hukum alam,393 sejarah hukum,394 positivisme,395 realisme396 
dan utility.397 Masing-masing memiliki konsep tersendiri dalam memahami 
hukum. Berbeda dengan produk hukum Islam yang berkaitan langsung 
dengan aspek teologis, sehingga keyakinan dalam menerapkan hukum tuhan 
dirasakan oleh masyarakat muslim lebih komprehensif.

Bagi negara demokrasi, hukum menjadi identitas untuk menunjukan 
bahwa kepastian hukum dilindungi oleh negara. Demokrasi dipahami sebagai 
sistem politik “terbaik” untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat, sesuai 
dengan konsep demokrasi bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat.398 Demokrasi turut mempengaruh sistem perpolitikan, 
karena konsep negara demokrasi berkaitan erat dengan konsep trias politika. 
Trias politika memberikan peran legislatif, yudikatif dan eksekutif untuk 
menjalankan roda pemerintahan dengan kewenangan obsolut tersendiri.399 
Bagi negara demokrasi, legislatif menjadi mobilisator utama untuk 
menggerakkan keadilan dan kesetaraan hukum melalui produk-produk 
hukum, disinilah proses awal positivisasi hukum Islam dilakukan dengan 
mengadopsi hukum dan nilai-nilai yang terkadung dalam ajaran Islam.
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Pergulatan politik hukum Islam era kontemporer semakin memanas 
ketika mendapatkan perlawanan bagi pihak yang menolak penerapan hukum 
Islam. Kesepakatan pemberlakuan hukum Islam terjadi ketika hukum yang 
diberlakukan berhubungan langsung dengan teologis, seperti hukum zakat, 
pernikahan, haji, wakaf, bahkan pada akhir-akhir ini ekonomi Islam juga turut 
mewarnai sistem perbankan di belahan dunia. Politik dan Islam di Indonesia 
era kontemporer setidaknya memiliki dua wajah antara Islam politik dan 
Islam kultural.400 Islam politik berangkat dari keinginan untuk memasukan 
nilai-nilai Islam dalam bernegara, sedangkan Islam kulturan berangkat 
dari tradisi keislaman yang tidak menyertakan diri dalam perpolitikan 
negara. Dalam lintasan sejarah Indonesia, Kehadiran Masyumi merupakan 
representasi partai politik Islam sedangkan Serikat Islam merupakan 
organisasi pertama yang representasi Islam kultural dengan jumlah anggota 
terbanyak.401

Berdasarkan kilasan sejaran politik di Indonesia, ummat Islam memiliki 
pengaruh besar dalam mewarnai sistem pemerintahan di Indonesia. Apalagi 
indonesia merupakan negara demokrasi, legislasi hukum Islam hanya dapat 
dilakukan melalui jalur politik. Pada dunia kontemporer, Islam merupakan 
salah satu ideologi yang bertarung dalam dunia politik, Islam berusaha 
mencapai posisi-posisi srategis dalam pemerintahan. Islam mencari jati diri 
dalam kancah perpolitikan yang dulunya dipahami sebagai identitas sakral 
berubah menjadi identitas profan, perdebatan sering terjadi antara kelompok 
Islam sendiri yaitu Islam tradisionalis dan Islam modernis. Orientasi politik 
bagi kelompok muslim modernis yaitu ingin memberikan pemahaman 
bahwa Islam tidak hanya berkecimpung di dunia teoligis yang bersifat sakral, 
melainkan Islam juga turut serta dalam peegerakan ruang publik yang bersift 
politis, meskipun pada awal kemunculan partai Islam belum mendapatkan 
tempat di tengah masayrakat dunia, karena dihapadkan dengan partai 
politik sosialis, libralis dan komunis. Sepertihalnya di Indonesia, pada awal 
kemunculan partai Islam Masyumi harus berbagi dengan partai sosialis dan 
komunis.402 Berbeda dengan turki pasca runtuhnya ideologi sekuler Kemal, 
pada tahun 2002 dimenangkan oleh partai Islam.403

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ainun Najib,404 Siti 
Mahmudah,405Ahmad Hafidh,406 Muhammad Irham.407 Menunjukan bahwa 
politik hukum Islam  di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan 
penguasa. Tidak hanya itu saja, bahkan hukum Islam kurang mendapat 
respon dari masyarakat Islam Indonesia, meskipun mayoritas penduduk 
Indonesia beragama Islam. Akan tetapi, bagi sebagian mereka memiliki 
pandangan yang berbeda tentang negara dan hukum Islam. Bahkan dalam 
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tataran teoritis para sarjana Islam masih berbeda pandangan tentang hukum 
Islam itu sendiri.408

Tujuan tulisan ini yaitu menganalisis dinamika politik hukum Islam 
masa komtemporer dan pergumulan positivisasi hukum Islam di Indonesia.

Pergumulan Politik Hukum Islam Masa Kontemporer

Perjalanan pelembagaan institusi Islam telah melalui proses yang 
panjang, dibutuhkannya pengakuan dari Negara untuk dapat menjadikan 
hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional, dengan terbentuknya 
peraturan bernuansa Islam. Namun, hukum Islam baru bisa menjadi 
sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah 
direduksi kedalam hukum nasional. Hal ini merupakan modal dasar untuk 
menyuarakan reformasi hukum serta memasukan hukum Islam kedalam 
hukum nasional. Kondisi masyarakat dengan karakter keislamanya sangat 
berpengaruh dalam perkembangan hukum dan institusi di Indonesia, karena 
pada hakikatnya peraturan dibuat untuk membantu pelayanan terhadap 
masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Eugen Ehrlich bahwa hukum berangkat dari fakta sosial 
yang bergantung kepada sosial dari pada negara, menurutnya hukum hanya 
dapat dipahami dari perspektif sosiologi. Ehrlich menambahkan bahwa 
hukum telah hidup dan berkembang sebelum hukum negara ada, beberapa 
aturan seperti pernikahan, bisnis dan institusi sosial lainnya lebih dulu hidup 
ketimbang hukum negara. Oleh karena itu, hukum yang hidup di masayrakat 
harus diberi posisi sama dengan hukum negara.409

Islam masuk ke-Indonesia sejak abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi belum 
tersebar secara menyeluruh diwilayah Indonesia, dikarenakan belum 
memiliki kekuatan untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan hancurnya 
Bagdad akibat penyerangan oleh Halugu menyebabkan para saudagar 
Baghdad mengalihkan aktivitas kewilayah asia. Disininalah ajaran yang 
dibawa oleh para saudagar tersebar dibeberapa wilayah asia. Proses 
penyebaran dimulai dengan menikahi masyarakat pribumi dan menjadikan 
mereka sebagai seorang muslim. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam 
proses penyebaran Islam secara perlahan-lahan namun pasti.410

Pesatnya perkembangan Islam di Indonesia mengakibatkan terbentuknya 
tradisi Islam dalam aktivitas pada sebagian masyarakat Indonesia, 
dengan menerapkan asas-asas hukum Islam dan berbagai peraturan yang 
berlandasan hukum Islam cukup mewarnai kehidupan budaya masyarakat 
Indonesia, sehingga terjadinya akulturasi antara budaya dan ajaran Islam,411 
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dimana pada awalnya menjalankan peraturan yang bertentangan dengan 
ajaran Islam dengan pemberlakuan hukum “law of the jungle” berubah 
menjadi kultur Islam yang sesuai dengan ketentuan Islam dan berlandasakan 
keadilan.412

Perkembangan Islam semakin lama semakin besar, 90 % masyarakat 
inidonesia beragama Islam dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa.413 sehingga 
pendidikan keislaman diajarkan di surau-surau tempat biasanya berkumpul 
para pemuda-pemuda. Kegiatan ini berkembang dan meluas di Nusantara, 
bahkan banyak pemuda-pemuda menimba ilmu ke Makkah demi mendalami 
ajaran Islam, kondisi ini juga dirasakan pasca kemerdekaan RI 1945. Dengan 
kehadiran mayoritas umat Islam di Indonesia dapat mememberikan potensi 
yang sangat besar untuk mendorong pemerintah membentuk perauran-
peraturan dan institusi keislaman. Tidak hanya itu saja, bahkan kehadiran 
umat Islam di Indonesia merupakan lahan subur untuk tegaknya syariat 
Islam,414 seperti pada masyarakat aceh yang menerapkan hukum Islam.

Setelah kemerdekaan RI banyak tokoh-tokoh yang berjuang demi 
menegakkan ajaran Islam. Tokoh-tokoh yang dikenal seperti Ahmad Sanusi, 
Wahid Hayim, Kahar Muazakkir berusaha menyerukan idiologi negara 
Indonesia adalah idiologi Islam.415 Sehingga kita dapat melihat bahwa isi dari 
UUD 45 sejauh ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam begitu juga dalam 
asas-asas pancasila. Kodisi ini menggambarkan bahwa secara substantif 
indonesia menganut nilai-nilai keislaman.  

Berkembangnya Islam di Indonesia mempengaruhi sistem hukum 
di Indonesia. Menurut Abdul Manan bahwa hukum Islam hingga saat ini 
berada pada tiga tempat,416 yaitu : pertama, tersebar dalam kitab fikih yang 
telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Hingga saat ini kitab fiqh (kitab 
kuning) masih menjadi rujukan peradilan agama di indonesia, kitab fiqh 
masih manjadi rujukan utama dalam menggali hukum islam serta untuk 
memecahkan permasalahan yang ada di peradilan agama. Mayoritas kitab 
fiqh yang digunakan yaitu bermazhab syafi’i; kedua, berada dalam peraturan 
perundang-undangan negara seperti UU Perkawinan, KHI, Wakaf dan 
peraturan yang lainnya; ketiga, terdapat dalam putusan hakim yang telah 
berbentuk yurisprudensi.

Mayoritas masyarakat Islam di Indonesia lebih nyaman menjalankan 
hukum Islam dalam hal hukum privat ketimbang hukum positif. Hal ini 
menyebabkan pemerintah harus membentuk suatu hukum dan lembaga 
yang dapat menaungi budaya hukum yang berkembang dimasyarakat. Hal 
ini bertujuan agar terjadi kesatuan hukum sehingga tercipta tatatan hukum 
yang tertib. Bahkan sebelum indonesia merdeka, kelembagaan Islam telah 
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terbentuk, seperti pengadilan seurambi, penghulu (mudin) dan penghulu 
agung (penghulu tingkat kerajaan).417

Pada masa penjajahan belanda, mereka telah dibentuk beberapa lembaga 
yang menaungi aspirasi hukum masyarakat pribumi418 seperti pembentukan 
priesterraad atau raad agama atau disebut juga dengan nama peradilan 
agama di Jawa dan madura.419 untuk mempertahankan wilayah jajahannya 
belanda juga berusaha merangkul sosial keagamaan masyarakat Indonesia. 
Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 22 Tahun 1820. 
Dalam pasal 13 Staatsblad disebutkan bahwa bupati wajib memperhatikan 
permasalahan agama dan menjaga proses keagamaan yang berlangsung 
sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam urusan perkawinan, 
waris dan sejenisnya.420

Pasca kemerdekaan, untuk menjamin dan menghindari terjadinya 
ambiguitas pelaksanaan hukum. Kedudukan hukum Islam dalam Negara 
Republik Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 
yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha 
Esa menjamin masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah 
berdasarkan atas agama dan kepercayaannya.  Menurut Hazairin, kaedah 
fundamental dalam pasal tersebut yaitu;421 Pertama, Dalam Negara RI 
tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan 
kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama; Kedua, Negara 
wajib menjalankan syari’at semua agama yang berlaku di Indonesia.

Praktek pelaksanaan hukum Islam yang telah dijalankan oleh 
masyarakat muslim mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Oleh karena itu, 
pemerintah membentuk beberapa lembaga/instansi Islam yang bertujuan 
untuk menertibkan proses berjalannya hukum khususnya hukum Islam di 
indonesia antara lain; (1) Peradilan Agama/ Mahkamah Syari’ah; (2) DEPAG 
(Departemen Agama); (3) KUA (Kantor Urusan Agama); (4) BAZNAS (Badan 
Amil Zakat Nasional); (5) MUI (Majlis Ulama Indonesia)

Setiap lembaga tersebut memiliki tugas masing-masing yang telah diatur 
oleh pemerintah baik dalam bentuk UU maupun PP. Masing-masing tugas 
tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, agar tidak 
terjadi kerancuan dalam mereduksi hukum Islam kedalam hukum nasional. 
Maka, KEMENAG, MUI dan ormas Islam memiliki peran dalam mengontrol 
proses pembentukan dan penerapan peraturan tersebut agar tidak terjadinya 
pertentangan antara hukum nasional dan hukum Islam. 
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Politik Hukum Islam: Kompromi positivisasi Hukum Islam antara 
Belanda dan Indonesia 

Belanda pertama kali datang di Indonesia pad abad XVII dengan tujuan 
untuk mencari rempah-rempah, akan tetapi kekayaan alam yang dimiliki oleh 
Nusantara pada masa itu telah mengubah niat dari Belanda, dari kegiatan 
perdagangan menjadi menjajah. Pada periode awal penjajahan, Belanda 
mengakui eksistenti hukum Islam. Sistem hukum ini dianggap sebagai norma 
yang hidup di masyarakat (living law), jika mereka mengusik keberadaannya. 
Maka, berarti pula mereka mengusik masyarakat yang akan menimbulkan 
pemberontakan.422

Setelah cukup lama diam tanpa ikut campur terhadap peradilan agama, 
Belanda akhirnya mengeluarkan kebijakannya melalui kantor dagangnya 
Belanda VOC (1602-1880). Pada tanggal 2 Mei 1760 dikeluarkan sebuah 
Resolutie der indeshe Reegering yang merupakan ketentuan diberlakukannya 
sekumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut 
hukum Islam yang dipergunakan pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. 
Resolusi ini dikenal dengan nama Compendium Freiyer yang bisa dikatakan 
sebagai bentuk legislasi pertama terhadap hukum Islam.423 Selain itu, 
Belanda juga mengeluarkan Cirbonsch Rechboek, yang disusun atas usulan 
Residen Cirebon, Mr. P.C Hosselaar (1757-1765) dengan judul Compendium 
der Van Voornaamste Javaanisch Wetten Naekeuring Gotrekken uit het 
Mohammedaansch Wetboek Morgharrear. Buku ini disusun untuk Landraad 
Semarang (1750) yang diambil dari kitab al-Muharrar karya Imam Safi’i. 
Secara substantif buku yang dibuat oleh belanda berisikan hukum pidana 
Islam dan adat.424

Kebijakan yang berkaitan dengan legislasi hukum Islam oleh Belanda 
ini dipengaruhi oleh teori Receptie in Complexu yang dikemukakan oleh 
Prof Dr. Lodenwijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927).425 Ia 
mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab 
mereka telah memeluk agamanya meskipun didalam pelaksanaannya 
terdapat penyimpangan-penyimpangan. Belanda juga mengusahakan agar 
hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-
hakim Belanda dengan bantuan para qadhi Islam. Van den Berg memosisikan 
hukum Islam setara dengan sistem hukum lainnya. Teori ini juga berimplikasi 
terhadap eksistensi lembaga-lembaga keislaman, contohnya pada tanggal 
1 Desember 1835 Belanda mengeluarkan Staatsblad No.58 Tahun 1835 
yang mengakui eksistenti Pengadilan Agama (PA) di Batavia426. Meskipun 
demikian, Belanda tetap membatasi wewenang PA hanya mengadili perkara-
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perkara perdata saja, sedangkan perkada pidana diserahkan ke Landraad. 
Pada mulanya politik hukum Belanda ini cukup menguntungkan posisi Islam 
setidaknya sampai akhir abad ke-19 dengan keluarnya Staatsblad No. 152 
tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya lembaga peradilan 
Agama di Jawa dan Madura.

Kondisi ini tidak bertahan lama, kekhawatiran pemerintah Belanda 
terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia yang dapat mempengaruhi 
stabilitas kehidupan umat Islam di Indonesia. Kondisi ini juga dirasakan akan 
mengancam kedudukan mereka di Indonesia. Menyikapi fenomena seperti 
ini, orang-orang Belanda yang dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje 
(1857-1936) menentang teori Receptie in Complexu dan melakukan upaya 
penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam dengan mengenalkan teori 
Receptie.427 Menurut mereka hukum yang berlaku bagi orang pribumi adalah 
hukum mereka masing-masing (hukum adat). Hukum Islam dapat berlaku 
apabila telah diresepsi (diterima dan dilaksanakan) oleh hukum adat. 
Sehingga, hukum adatlah yang menjadi penentu kekuatan hukum Islam. 
Teori ini secara langsung mematikan eksistensi hukum Islam di Indonesia.428

Setelah indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan 
bahwa hukum yang lama masih berlaku selama tidak bertentangan dengan 
UUD 1945, seluruh peraturan belanda yang berdasarkan teori reseptie 
tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori 
receptie harus exit kerena bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah. 
Hazairin menyebut teori receptie sebagai teori iblis. Sehingga Hazairin 
mengembangkan teori yang dikenal dengan teori receptie exit.429

Selain Hazairin, seorang tokoh lain yang juga menentang teori receptie 
yaitu Sayuti Thalib yang menulis tentang teori receptie a centrario : hubungan 
hukum adat dengan hukum Islam. Teori ini mengandung sebuah pemikiran 
bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. Melalui teori ini semua peraturan yang berlandasan teori receptie 
dihapus.430

Dalam perihal ibadah pemerintah Hindia Belanda banyak menerbitkan 
peraturan-peraturan, anatara lain; mengatur tentang wakaf seperti BS  No. 
6196 tanggal 31 Juni 1905 tentang Instruksi  kepada para Bupati di Jawa 
dan Madura agar membuat daftar rumah-rumah ibadat Islam, BS No. 12573 
tanggal 4 Juni 1931 tentang Instruksi kepada Para Bupati di Jawa dan Madura 
agar membuat daftar identifikasi rumah-rumah ibadat Islam dari wakaf atau 
bukan, Surat Edaran No. 13390 Tanggal 24-12-1934 tentang Peran Para 
Bupati untuk menyelesaian sengketa atau perselisihan mengenai tempat 
pelaksanaan shalat Jum’at, dan Surat Edaran No. 1273/A  Tanggal 27-5-
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1935 sebagaimana dimuat dalam Bijblad No.13480 1935 tentang Prosedur 
Perwakafan. Semua ini membuktikan bahwa kesadaran sebagian masyarakat 
indonesia dalam menjalankan hukum islam. Sehingga mengusik pemerintah 
belanda untuk memformalisasikan hukum Islam.431

Setelah kemerdekaan, terdapat tiga sistem hukum yang hidup di 
Indonesia. (1) Sistem Hukum Islam; (2) Sistem Hukum Kolonial; (3) Sistem 
Hukum Adat. Persinggungan antara salah satu sistem hukum di atas 
dengan sistem hukum yang lain terkadang menimbulkan suatu konflik. 
Konflik inipun bisa dianggap tidak wajar dikarenakan konflik ini adalah 
rekayasa Belanda dalam memecah persatuan rakyat Indonesia. Berdasarkan 
fenomena ini, Indonesia berusaha menjembatani agar konflik ini terkikis 
dengan perkembangan zaman.432 Dan pembangunan hukum Islam menjadi 
sebuah produk legislasi kemudian bergantung pada kebijakan nasional yang 
dikeluarkan oleh pemuka-pemuka bangsa (The State Founders).

 Legislasi hukum Islam sudah memperlihatkan perkembangan yang 
signifikan, salah satunya dengan munculnya Undang-Undang No. 22 Tahun 
1946 yang disahkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 yang 
mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-undang ini 
kemudian berpengaruh pada terpisahnya tugas penghulu kepala dengan 
ketua pengadilan yang sebelumnya menjadi satu tugas. Kemudian muncul 
Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan 
Kehakiman dan Keajaksaan yang menyebutkan Pengadilan Agama adalah 
salah satu Pengadilan Khusus di Indonesia. Meskipun demikian, eksistensi 
PA belum menunjukkan perubahan yang tajam. Kewenangannya masih 
bercampur dengan kewenangan Pengadilan Negeri. Selain itu belum banyak 
peraturan yang khusus untuk umat Islam yang dijadikan rujukan dalam 
menetapkan putusan.  

Tidak banyaknya proses positivisasi hukum Islam dalam sebuah undang-
undang433disebabkan kondisi politik dari Indonesia yang belum stabil pada 
masa itu, aturan-aturan yang diberlakukan juga masih aturan yang bersifat 
sementara. Selain serangan dari pasukan Sekutu, Indonesia juga mengalami 
pemberontakan  yang mengancam stabilitas bangsa, seperti pemberontakan 
PKI. Tapi perlu diketahui bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat 
muslim untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti 
dalam permasalahan perkawinan, waris telah membuktikan bahwa akibat 
kecendrungan untuk menjalankan hukum Islam mendobrak pemerintah 
untuk merespon konsidi tersebut.434
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Setelah cukup lama, tidak mengeluarkan produk undang-undang yang 
berhubungan dengan transformasi produk fiqh ke dalam suatu rumusan 
undang-undang. Akhirnya, muncullah gagasan untuk merumuskan produk 
fiqh munakahat kedalam undang-undang. Proses legalisasi ini berjalan sangat 
alot, pluralisme masyarakat yang ada akan mengakibatkan kecemburuan 
sosial, jika hanya kepentingan orang-orang Islam saja yang diakomodir ke 
dalam undang-undang. Pada mulanya Rancangan Undang-Undang Peradilan 
Agama juga mendapat tantangan dari fraksi di DPR.  

Setelah perubahan-perubahan terhadap Rancangan Undang-Undang 
dilakukan, akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 disahkan UU No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan.435 Untuk melengkapi visi dan misi dari UU 
Perkawinan tersebut. Maka, dibentuklah instansi yang berwenang dalam 
proses pelaksanaan nikah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama 
No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah. Maka, eksistensi KUA lebih 
kuat dan secara hukum telah diakui oleh Negara yang secara umum memiliki 
fungsi dalam penertiban proses pernikahan.

Politik Hukum Islam Kontemporer: Refleksi terhadap Pergumulan 
Positivisasi Hukum Islam di Indonesia 

Pergulatan politik pasca perang dunia ke-2 antara blok barat dan blok 
timur turut mempengaruhi atmosfer politik global, karena hegemoni politik 
blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat membawa paham liberalisme 
dan blok timur Uni Soviet dengan paham komunisme cukup mempengaruhi 
pergerakan negara non-blok.436 Paham politik dua negara adidaya tersebut 
turut mempengaruhi sistem perpolitikan di Indonesia, tidak heran bahwa 
secara historis politik Indonesia di awal kemerdekaan dipengaruhi oleh paham 
liberalisme dan komunisme, sehingga politik Islam yang di usung oleh muslim 
Indonesia mengalami persaigan ketat dalam memperebutkan kedudukan di 
pemerintahan. Meskipun begitu, pemerintah tidak serta merta mengabaikan 
hukum agama yang di anut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Angapan 
bahwa politik Islam menggambarkan sistem pemerintahan yang otoriter, 
kegagalan demokrasi di dunia muslim dikaitkan dengan ketidakcukupan 
konsep pemerintahan Islam di bidang pemerintahan.437 Dalam Islam hukum 
telah diatur oleh sang pencipta, sehingga tidak memerlukan lagi fungsi 
legislatif karena Islam telah memiliki sumber hukum sendiri. Pandangan ini 
tentunya tidak dapat diterima oleh negara dengan sistem demokrasi, begitu 
juga dengan negara Indonesia.
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Beberapa sudut pandang tuntang relasi hukum Islam (fikih) dan state. 
Hasyim Muzadi yang berpendapat bahwa syariat cukup berada dalam 
kontek civil society tidak dalam kontek nation state, pandangan ini tentunya 
berlasan ketika syariat menjadi nastion state maka akan memicu perpecahan. 
Pendapat ini disepakati juga oleh Saham Mahfudz fikih memiliki dua dimensi 
yaitu dimensi etik dan formal. Fikih bekerja sebagai pemberi solusi bagi 
kehidupan sehingga fikih hanya sebagai aspek nilai etik sosial tidak perlu 
dipositivisasikan.438 Namun, Indonesia telah memiliki pandangan lain 
tentang penormaan hukum Islam, dengan mengambil nilai-nilai universal 
dalam hukum Islam dan mengadopsikannya kedalam hukum nasional.439 
Bagi Indonesia, peninggalan sistem hukum Belanda (civil law) merupakan 
jalur kodivikasi hukum Islam kedalam hukum nasional melalui parlemen. 
Kitab fikih menjadi jalan mudah bagi pemerintah dalam mentransfomasikan 
hukum Islam, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kitab fikih menjadi 
bagian terpenting dalam merumuskan substansi hukum yang bernuansa 
Islam. 

Transformasi fikih dalam hukum nasional sudah menampakkan 
perkembangan,  salah satunya dengan munculnya Undang-Undang No. 22 
Tahun 1946 yang disahkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 
yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-undang 
ini hadir pasca kemerdekaan RI dengan tujuan untuk mengakomodasi 
hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.440 Kemudian muncul 
Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan 
Kehakiman dan Kejaksaan yang menyebutkan Pengadilan Agama adalah 
salah satu Pengadilan Khusus di Indonesia. Meskipun demikian, eksistensi 
dari Pengadilan Agama belum menunjukkan perubahan yang tajam. 
Kewenangannya masih bercampur dengan kewenangan Pengadilan Negeri. 
Selain itu belum banyak peraturan yang khusus untuk umat Islam yang 
dijadikan rujukan dalam melakukan putusan.441 Tidak banyaknya proses 
tranformasi fikih ke dalam sebuah undang-undang disebabkan kondisi 
politik dari Indonesia yang belum stabil pada masa itu, aturan-aturan yang 
diberlakukan masih aturan yang bersifat sementara. Selain serangan dari 
pasukan Sekutu, Indonesia juga mengalami pemberontakan-pemberontakan 
yang mengancam stabilitas bangsa.

Menurut Azyumardi Azra dan Arskal Salim setidaknya ada empat 
tampilan tentang politik Islam di Indonesia; Pertama, berdirinya kelompok-
kelompok Islam yang ingin menggantikan pancasila dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam; Kedua, permintaan dari sebagain daerah untuk 
menerapkan syariat Islam; Ketiga, munculnya kelompok muslim garis keras; 
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Keempat, pengembangan hukum Islam kedalam  hukum nasional, hal ini 
merupakan pengembangan aspirasi untuk mengimplementasikan syariat.442 
Paham Islamisme negara bergejolak ketika sebagian tokoh-tokoh muslim 
mulai sadar untuk memfungsikan hukum Islam sebagai hukum negara. Tidak 
hanya itu saja, munculnya paham Islamisme juga dipicu oleh kekecewaan 
kepada pemerintah atas kebijakan dan janji yang diberikan kepada pejuang 
kemerdekaan, sebut saja DI/TII (1948)443 dan Gerakan Aceh Merdeka 
(1976).444 Meskipun mendapat perlawanan dari pemerintah Indonesia 
pada saat itu. Pada akhirnya pemerintah juga memahami bahwa perlunya 
mengakomodasi hukum Islam kedalam hukum nasional dengan memberikan 
batasan-batasan tertentu. Dalam kontek ini sebagaimana hubungan negara 
dan agama bersifat akomodasi. Pemerintah dengan kekuatan politiknya 
berusaha untu mengakomodasi hukum Islam yang di Inginkan oleh mayoritas 
masyarakat muslim Indonesia. 

Pada periode awal kemerdekaan hingga 1970-an, dengan munculnya 
pergerakan Islamisme menjadikan hubungan negara dan Islam tidak 
harmonis. Pergerakan ini semakin memjadikan pemerintah bersikap curiga 
dan pada akhirnya menimbulkan konflik. Setelah tahun 1970-an hingga 
1980-an, pemerintah memiliki hubungan yang baik dengan Islam, sudut 
pandang pemerintah berubah menjadi lunak terhadap Islam, sehingga 
melahirkan beberpa produk hukum yang muatan substansinya bernuansa 
Islam, seperti lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada 
tahapan ini pemerintah bersifat akomodatif terhadap hukum Islam. Pada 
periode akomodatif sesungguhnya muatan hukum Islam masih dipandang 
sebagai subordinat hukum Nasional. 

Setidaknya pada politik Hukum Islam era-kontemporer di Indonesia 
(pasca orde baru) dalam pergumulan postivisasi hukum Islam tidak hanya 
muncul dari pemerintah saja. Munculnya perbedaan pendapat dalam 
memahami relasi negara dan agama dalam tubuh partai politik cukup memberi 
perhatian kusus bagi perkembangan hukum Islam. Setidaknya ada tiga tipologi; 
Pertama, bahwa agama adalah urusan individu bukan negara (Sekularistik) 
yang dipelopori oleh partai Islam PKB;; Kedua, penerapan syariat Islam 
cukup melalui legislatif tidak perlu melalui konstitusi (Modern) pandangan 
ini dipelopori oleh PAN; Ketiga, penerapan hukum Islam secara menyeluruh 
(tradisionalis) paham ini dipelopori oleh PPP dan PBB.445 Polarisasi tersebut 
cukup memberikan warna dalam kancah politik hukum Islam. Tentunya 
kembali lagi kepada sudut pandang pemerintah dan partai pemenang dalam 
merumuskan hukum yang cocok digunakan oleh negara. Karakteristik partai 
turut mempengaruhi proses legislasi hukum Islam di Indonesia.
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Capaian yang cukup bagi hukum Islam yaitu terjadi ketika keluarnya 
Undang-Undang tentang perbankan syari’ah. Undang-Undang No. 19 Tahun 
1998 secara eksplisit menyebutkan istilah bank berdasarkan prinsip syariah. 
Undang-Undang tentang wakaf, Haji dan Perbankan Syariah.446 Tapaknya 
pemerintah mulai melihat produk-produk hukum Syariah, meskipun secara 
substansi Undang-Undang tersebut tidak memuat secara leterlek aturan 
yang tertulis dalam teks-teks al-Quran, hadis dan kitab fikih.447 Nampaknya 
ada kepentingan pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi negara 
dengan menggarap produk ekonomi Islam seperti perbankan syariah, wakaf 
dan dana haji. Secara otomatis ketika kepentingan pemerintah terhadap 
Islam harus didukung dengan menghidupkan nilai-nilai tradisional pada 
geliat politik negara. Nilai-nilai ajaran fikih Islam mulai hidup, bahkan hal ini 
semakin memberi keuntungan bagi MUI, karena dengan kondisi seperti ini 
menjadikan MUI sebagai “Superior” yang berhak mengeluarkan fatwa-fatwa 
tentang perbankan syariah., bahkan MUI saat ini menjelma menjadi “dewan 
legislasi” yang berhak memberi legitimasi terhadap praktik perbankan 
syariah di Indonesia..

Politik hukum Islam Indonesia saat ini (2014-2020) terasa penuh 
dengan kecurigaan dan penuh dengan konflik. Disatu sisi pemerintah 
memberi kesan mendukung hukum Islam dan disatusisi menolak. Hal ini 
tentunya mempengaruhi sikap kepercayaan masyarakat muslim terhadap 
pemerintah, sehingga desakan-desakan menolak pemerintahan yang 
sah sering didengungkan oleh sebagian ormas Islam. Ketika pemerintah 
mencoba masuk kedalam hukum Ibadah, tentunya hal ini terlalu berlebihan 
apalagi berkaitan dengan issu sertifikasi da’i, pengambilan aset wakaf baitul 
aceh di mekkah, dana haji, bahkan akhir-akhir ini muncul gerakan wakaf 
uang yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Hal ini memberi kesan kepada 
masyarakat muslim bahwa dana-dana umat digunakan untuk keperntingan 
pemerintah dalam memperkuat ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam 
memulihkan ekonomi negara. Ketika kepentingan ini hanya digunakan untuk 
mengawal kebijakan dalam merekayasa sosial. Maka, hukum tidak berfungsi 
secara optimal dalam melindungi masyarakat terutama masyarakat 
menegah kebawah.448 Dalam kontek ini, relasi negara dan hukum Islam 
dalam taraf “inklusif”. Artinya bahwa hukum Islam pada tataran Nasional 
memiliki kedudukan yang sama dalam menghiasi hukum Nasional. Hukum 
Islam menjadi sebuah bagungan developmentalism bagi negara Indonesia, 
ketika Amerika menggunakan istilah developmentalism untuk membentengi 
ekonomi komunisme berkembang di Amerika. Namun, di Indonesia hukum 
Islam manjadi opsi utama dalam menumbuhkan ekonomi ummat yang 
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dirasakan berpotensi untuk pengembangan infrastruktur negara. 
Berbeda dengan sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. 

Indonesia adalah Negara yang berdaulat serta mengakui eksistensi suatu 
agama. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 
29. Friderich Julius Stahl dan Hazairin mengemukakan teori “lingkaran 
kosentris” yang menyatakan bahwa dalam suatu Negara memiliki keterkaitan 
yang sangat erat dengan agama dan hukum, sehingga tidak dapat dipisahkan 
antara satu dengan yang lain. Teori ini berusaha menyatukan antara Negara, 
agama dan hukum, seolah-olah ketiga elemen tersebut melebur menjadi satu 
dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun suatu Negara

Penutup

Proses formalisasi hukum Islam di Indonesia pada dasarnya masih terjadi 
pro dan kontra baik dari kalangan non-muslim maupun kalangan muslim 
sendiri, hal ini tentunya didasari atas perbedaan sikap dalam memahami 
hubungan agama dan negara. Namun, pada kenyataannya pemerintah dengan 
sistem negara demokrasi berusaha memposisikan hukum Islam bagian dari 
sumber hukum nasional, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam 
merupakan hukum yang dianut dan dipegang teguh oleh ummat muslim, 
terutama muslim dengan paham tradisionalis. Tantangan pemerintah dalam 
merumuskan hukum-hukum yang bernuansa nilai-nilai keislaman sejatinya 
tidak merugikan negara, nyatanya hingga saat ini hukum Islam masih 
menjadi rujukan utama dalam membangun hukum yang lebih konprehensip. 
Pentingan elaborasi antara hukum negara, adat dan hukum Islam untuk 
membangun hukum yang bersifat pluralistik ditengan masyarakat Indonesia 
yang plural. 

Daftar Pustaka

Aisyah, Nur, Patahuddin Patahuddin, and Muh Rasyid Ridha. “Baraka : Basis 
Pertahanan DI/TII Di Sulawesi Selatan (1953-1965).” PATTINGALLOANG 
5, no. 2 (June 24, 2018): 49–60. https://doi.org/10.26858/pattingalloang.
v5i2.8469.

Arifin, Busthanul. Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, 
Hambatan, Dan Prospeknya. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asikin, Zainal. Mengenal Filsafat Hukum. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.



190 Politik Hukum Islam

Bowen, John R. Islam, Law, and Equality in Indonesia an Anthropology of 
Public Reasoning. Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University 
Press, 2003.

Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama Di Indonesia: 1st ed. Jakarta: Kencana, 2006.
Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga 

Emansipatoris. 1st ed. Yogyakarta: LKiS, 2005.
Hadi, Syofyan. “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum 

Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum.” Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 25, 
no. 1 (July 14, 2018): 88–89. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992.

Hafidh, Ahmad. “Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam di Indonesia.” 
Yustisia 3, no. 3 (2014): 19.

Hanafi, Muhammad. “Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia.” 
JURNAL CITA HUKUM 1, no. 2 (April 7, 2016): 235. https://doi.
org/10.15408/jch.v1i2.2657.

Hooker, M. H. Adat Law In Modern Indonesia. New York: Oxford University 
Press, 1978.

Irham, Muhammad. “Perkembangan Politik Hukum Islam pada Masa Klasik 
dan Kontemporer.” Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Islam 9, no. 1 (November 16, 2019): 85–98.

Itmam, M. Shohibul. “Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum 
Nasional Era Reformasi.” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 13, no. 2 
(November 1, 2013): 273. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.17.

Jayanti, Kurnia. “Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh 
Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005.” Buletin Al-Turas 
19, no. 1 (January 31, 2013): 49–70. https://doi.org/10.15408/bat.
v19i1.3698.

Julijanto, Muhammad. “Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah 
Perjuangan Politik Konstitusionalisme.” AICIS: Annual International 
Conference on Islamic Studies, 2012, 674.

Lukito, Ratno. “Islamic Law And Adat Encounter: The Experience Of 
Indonesia.” Institute of Islamic Studies McGiH University, 1997, 35–36.

———. Tradisi Hukum Indonesia. 1st ed. Yogyakarta: Teras, 2008.
Mahmudah, Siti. “Politik Penerapan Syari’at Islam Dalam Hukum Positif di 

Indonesia (Pemikiran Mahfud MD).” AL-‘ADALAH 10, no. 4 (2012): 12.
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. 1st ed. 

Jakarta: Kencana, 2006.



191Politik Hukum Islam pada Masa Kontemporer

———. Dinamika Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2018.
———. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 

2006.
Mardani. Hukum acara perdata peradilan agama & mahkamah syar’iyah. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Mathebula, NE, and PH Munzhedzi. “Trias Politica for Ethical Leadership and 

Good Governance: Praxis of Checks and Balances in the South African 
Context.” Bangladesh E-Journal of Sociology 14, no. 2 (2017): 8.

Menski, Werner. Comparative Law in a Global Context the Legal Systems of 
Asia and Africa. London: Cambridge University Press, 2006.

Moaddel, Mansoor. “The Study of Islamic Culture and Politics: An Overview 
and Assessment.” Annual Review of Sociology 28, no. 1 (August 2002): 
364–65. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.140928.

Mudzakkir, Amin. “Islam Dan Politik Di Era Kontemporer.” Epistemé: Jurnal 
Pengembangan Ilmu Keislaman 11, no. 1 (June 3, 2016): 31–48. https://
doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48.

Mujahidin, Akhmad. Aktualisasi Hukum Islam: Tekstual Dan Kontekstual. 1st 
ed. Pekanbaru: Program Pascasarjana, UIN Suska Riau, 2007.

Najib, Muhammad Ainun. “Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di 
Indonesia.” IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 6, no. 2 
(2017): 19.

Nasir, Mohamad Abdun. “Wacana Syariat Kontemporer di Barat: Studi 
Pemikiran Wael B. Hallaq dan M. Barry Hooker.” ULUL ALBAB Jurnal 
Studi Islam 18, no. 1 (July 31, 2017): 1–4. https://doi.org/10.18860/
ua.v18i1.4268.

Nurfaidah, Nurfaidah. “Revitalisasi Lembaga Peradilan Agama di Indonesia.” 
Shautut Tarbiyah 15, no. 1 (May 1, 2009): 120–32. https://doi.
org/10.31332/str.v15i1.104.

Pasek Diantha, Made. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi 
Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Ratnapala, Suri. Jurisprudence: An Introduction. Leiden: Cambridge University 
Press, 2009.

Romli, Lili. “Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia.” Jurnal Penelitian 
Politik 1, no. 1 (August 29, 2016): 29. https://doi.org/10.14203/jpp.
v1i1.370.

Rosyadi, A. Rahmat, and H. M. Rais Ahmad. Formalisasi Syariat Islam Dalam 
Perspektif Tata Hukum Indonesia. 1st ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.



192 Politik Hukum Islam

S Praja, Juhaya. Perwakafan Di Indonesia. Bandung: Yayasan Piara, 1997.
Salim, Arskal, and Azyumardi Azra. Shari’a and Politics in Modern Indonesia. 

Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
Subekti, Valina Singka. Partai Syarikat Islam Indonesia: Konstestasi Politik 

hingga Konflik Kekuasaan Elite. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 
2014.

Sudiyat, Imam. Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberti, 
1991.

Sukardja, Ahmad. Piagam Madinah Dan UUD NRI 1945. Jakarta: Sinar Grafika, 
2012.

Sunanto, Musyrifah. Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2005.

Thontowi, Jawahir. Islam, Politik Dan Hukum. Yogyakarta: MADYAN Press, 
2002.

Tohari, Chamim. “Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di 
Indonesia.” ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman 15, no. 2 (2015): 403–32. 
https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i2.730.



193Politik Hukum Islam pada Masa Kontemporer

Tentang Penulis

Muhazir, M.H.I
Lahir  di Langsa, 11 November 1988. Perjalanan karir akademiknya 

dimulai pada tahun 2011 mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam dari 
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah menyelesaikan 
S1 selanjutnya menempuh perkuliahan S2 pada kampus yang sama dan 
selesai pada tahun 2014 dengan predikat Cumlaude, selain menempuh 
pendidikan formal juga menempuh pendidikan non formal dengan 
masuk pondok pesantren Anwarul Huda Malang selama 8 tahun, Saat ini 
melanjutkan ke jenjang S3 program Doktoral bidang Hukum Islam pada 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saat ini berkegiatan sebagai Dosen 
tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Prodi Hukum Tata Negara dan aktif 
dalam Organisasi yang ada di Aceh antara lain, Al-Washliyah, Dewan Da’wah 
Kota Langsa. Selain menjadi tenaga pengajar juga menjadi Da’i dan sering 
memberikan pengajian rutin baik kajian fikih, al-Quran, hadis dan kajian 
hukum.



[halaman sengaja dikosongkan]



--- Armaya Azmi ---

10

POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN 
IBADAH HAJI DI INDONESIA

Ibadah Haji merupakan salah satu syariat Allah yang diwajibkan kepada 
hambaNya. Selain memiliki dimensi transendental untuk menjalin 
kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya (hablun min Allah), ibadah 

haji juga memiliki dimensi yang luas terkait dengan ekonomi, hubungan antar 
negara, transportasi, kesehatan, keimigrasian, katering, hotel, keuangan dan 
sebagainya. Maka dalam pelaksanaannya, penyelenggaraaan ibadah haji 
tentu tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan 
untuk merumuskan aturan-aturan hukum dalam penyelenggaraan ibadah 
haji. 

Penyelenggaraan Ibadah haji di Indonesia tidak terlepas dari unsur 
politik. Ibadah Haji dan Politik seringkali bersinggungan dan saling 
mempengaruhi satu sama lain. Pelaksanaan ibadah haji mempengaruhi 
dinamika politik dengan munculnya gerakan-gerakan politik seperti gerakan 
padri di Sumatera Barat yang dipelopori oleh tiga tokoh Haji (Haji Miskin, Haji 
Sumanik, dan Haji Piobang). Di Jawa juga muncul gerakan anti kolonial yang 
dimotori oleh para ulama dan haji sehingga memicu perang Jawa. Sebaliknya 
pula, konfigurasi Politik juga turut mempengaruhi penyelenggaraan ibadah 
haji. Produk-produk hukum silih berganti diterapkan secara politis untuk 
mengatur penyelenggaraan ibadah haji dari masa ke masa. 

Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia terdapat tolak tarik 
kepentingan antara pusat-pusat kekuasaan (power points) di satu sisi dan 
kepentingan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Konfigurasi 
politik ikut mempengaruhi karakter produk hukum yang lahir dalam 
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. 
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Tulisan ini mencoba menganalisis politik hukum yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan ibadah haji. Bagaimana konfigurasi politik dalam 
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sejak dari masa kolonial hingga 
masa reformasi, apa pula produk hukum yang lahir dari konfigurasi politik 
tersebut dan bagaimana karakter hukumnya.

Relasi Agama dan Negara

Diskursus tentang relasi agama dan negara berkaitan dengan hubungan 
istilah din (agama) dan daulah (negara). Perbincangan tentang relasi din 
dan daulah ini mengarah pada perdebatan dan ketegangan yang telah 
muncul sejak abad kesatu Hijriah. perdebatan dan ketegangan tersebut telah 
melahirkan tiga aliran utama tentang hubungan Islam dan agama.

Aliran pertama berpandangan bahwa Islam bukanlah semata-mata 
menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan melainkan Islam adalah salah 
satu agama yang sempurna paling tinggi dan lengkap dengan pengaturan 
bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara tokoh 
aliran ini adalah Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Syaekh Muhammad 
Rasyid Ridho dan Maulana Abu al-A’la al-Maududi.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian 
barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut 
aliran ini Nabi Muhammad SAW hanya sebagai nabi dan rasul biasa seperti 
halnya nabi-nabi sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia 
kembali pada kehidupan agama. Rasul bukan dan tidak pernah menjadi 
seorang kepala negara. Tokoh aliran ini adalah Ali Abd al-Raziq dan DR. 
Thaha Husein.

Aliran ketiga berpendirian di antara kedua aliran diatas yaitu menolak 
pandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan bahwa dalam 
Islam terdapat sistem ketatanegaraan. aliran ini juga menolak pandangan 
bahwa Islam adalah dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan 
antara manusia dan Tuhannya agar ini berpendirian bahwa dalam Islam 
tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai 
etika bagi kehidupan bernegara tokoh aliran ini adalah doktor Muhammad 
Husein Haikal.

Sebagai output dari relasi agama dan negara, terdapat tiga model negara 
dalam negara-negara muslim: 
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1. Model Negara Islam
Yaitu sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara dan 
menjadikan Syariah sebagai hukum dan dasar negaranya. Contoh model 
ini adalah Arab Saudi. perspektif aliran pemikiran ini memposisikan 
agama dan negara bersifat integralistik dalam pengertian bahwa agama 
memberi corak dominan atas negara dalam konteks ini agama bermain 
penuh sebagai instrumen yakni aktualisasi agama di dalam sebagian besar 
institusi negara seperti institusi politik ekonomi hukum dan lainnya. apa 
yang merupakan wilayah agama otomatis merupakan wilayah politik 
dalam konteks ini beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam 
harus menjadi dasar negara bahwa Syariah harus diterima sebagai 
konstitusi negara bahwa kedaulatan politik di tangan Tuhan dan gagasan 
tentang negara nation-state bertentangan dengan konsep ummah yang 
tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan. Dengan kata lain, 
dalam perspektif konservatif tradisional ini mempunyai pemahaman 
bahwa ajaran Islam sangat komprehensif mengatur kehidupan duniawi 
dan ukhrawi termasuk hubungan erat antara syariah dan negara.

2. Model Negara Sekuler
Dalam model negara sekuler ini, hukum Islam atau apapun yang 
berkaitan dengan Islam sama sekali tidak menjadi urusan negara. model 
terbaik dari negara sekuler ini adalah Turki. Pilihan model negara 
sekuler seperti Turki ini ada relevansinya dengan perspektif kelompok 
liberal sekularistik yang menyatakan bahwa agama dan negara harus 
dipisahkan sehingga agama netral. tokoh utamanya adalah Ali Abd. 
Raziq. Dalam membangun tesis pemisah agama dan politik, Raziq  
menghindarkan diri dari pemikiran skripturalistik, idealistik maupun 
formalistik, ia menegaskan bahwa tidak ada rujukan yang dapat dipakai 
dalam Al-Qur’an maupun hadis untuk membuktikan adanya persyaratan 
menggerakkan sistem kekhalifahan. peraturan tentang kekuasaan politik, 
politheisme, perbudakan atau tentang apapun tidak lantas menjadi wajib 
hanya karena dibahas dalam Al-Qur’an. Nabi Muhammad hanyalah 
seorang utusan Allah, ia mengabdikan dirinya bagi dakwah agama tanpa 
kecenderungan yang menyangkut kedaulatan yang sementara sifatnya, 
karena ia tidak menyerahkan bagi sesuatu yang berkaitan dengan 
pemerintahan. Nabi tidak memiliki kerajaan atau pemerintahan yang 
sifatnya temporal, ia tidak mendirikan kerajaan dalam pengertian politik 
atau apapun yang sinonim dengannya. Muhammad hanya seorang nabi 
seperti nabi-nabi yang lain yang mendahuluinya ia bukan raja atau  
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pembangun negara. Nabi SAW juga tidak menyerukan bagi dibangunnya 
imperium temporal.

3. Model Negara Pancasila
Model ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dan dalam 
konstitusinya tidak dinyatakan sebagai negara Islam dan sebaliknya 
tidak pula dinyatakan sebagai negara sekuler. Indonesia bukan negara 
sekuler karena negara masih punya kontribusi terhadap agama tidak 
juga negara agama karena bukan syariat agama yang dijadikan arus 
utama dari hukum di Indonesia.
Model negara Pancasila yang terdapat di Indonesia paralel dengan 

perspektif kelompok yang beragama dan negara berhubungan secara 
timbal balik dan saling memerlukan yang mengutamakan harmoni dan 
keseimbangan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan 
negara, agama dapat berkembang secara sinergi. Sebaliknya negara 
memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam 
bidang etika dan moral. Model pemikiran ini lebih menekankan substansi 
dari pada bentuk negara yang legal formal. Format ini misalnya melihat latar 
sosiologis-antropologis saat kapan permasalahan agama dilegalkan dan saat 
mana pula tidak perlu dilakukan.

Perspektif ini merupakan jalan tengah atau sintesa antara perspektif 
pertama dan kedua di atas yakni mendukung formalisasi syariat Islam untuk 
hukum-hukum privat tertentu tetapi untuk bidang lainnya menjadikan 
Islam sebagai landasan moral etika atau input bagi pembangunan sistem 
hukum nasional atau kebijakan publik lainnya. Kebijakan penyelenggaraan 
haji masuk dalam wilayah hukum Islam yang mendapat tempat untuk 
diformalisasi dalam produk-produk hukum nasional.

Konfigurasi Politik Hukum dan Karakter Produk Hukum 

Konfigurasi adalah pola-pola interaksi antara unsur-unsur atau bagian-
bagiannya memiliki fungsi-fungsi yang satu sama lainnya saling berkaitan. 
Dalam konfigurasi tersebut terjadi saling hubungan antara satu dengan 
lainnya dan saling berkompetisi untuk memenangkan pertarungan merebut 
posisi dalam proses pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan hukum.
Konfigurasi Politik secara dikotomis dibagi kepada dua konsep, yaitu 
konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi 
politik demokratis adalah adalah susunan sistem politik yang membuka 
kesempatan (peluang) bagi partispasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif 
menentukan kebijaksanaan umum. Sedangkan konfigurasi politik otoriter 
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adalah susunan sistem poltik yang lebih memungkinkan negara berperan 
sangat aktif serta mengambil inisiatif dalam hampir semua kebijakan negara.

Ada beberapa indikator penting untuk mengidentifikasi apakah 
konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter, hal ini terlihat dari 
berperannya tiga pilar demokrasi, yaitu partai politik dari badan perwakilan, 
pelaksanaan hukum dan peran eksekutif. Pada konfigurasi politik 
demoktratis, partai politik dari lembaga perwakilan rakyat (legislatif) aktif 
berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Pemerintahan 
demokratis menempatkan supremasi rakyat di atas kepentingan penguasa. 
Sementara konfigurasi politik otoriter memperkecil peranan wakil rakyat, 
tidak memperhatikan hukum dan kesadaran hukum yang hidup dalam 
masyarakat, di samping itu besarnya dominasi pemerintah sehingga sering 
mengabaikan kebutuhan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Mengenai karakter produk hukum adalah produk hukum sebagai 
produk politik. Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik 
yang mengejawantah dalam produk hukum. Sehingga ketika mengkaji politik 
hukum cenderung mengedepankan pengaruh politik atau pengaruh sistem 
politik terhadap pembangunan dan perkembangan hukum. Satjipto Raharjo 
menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan 
politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan 
kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan UU 
menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat 
UU akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada 
dalam masyarakat.

Konfigurasi kekuatan dan kepentingan badan pembuat UU menjadi 
penting karena pembuatan UU modern bukan sekadar merumuskan materi 
hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat 
keputusan politik. Di samping konfigurasi itu, intervensi-intervensi dari 
eksternal maupun internal pemerintahan bahkan kepentingan politik global 
secara tidak langsung ikut memberikan warna dalam proses pembentukan 
UU. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki 
kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.

Menurut Mahfud dari konfigurasi politik tersebut di atas melahirkan 
dua karakter produk hukum. yaitu; pertama, produk hukum responsif/
populistik. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang 
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam 
proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh 
kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya 
bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu 
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dalam masyarakat. Kedua, produk hukum konservatif/ortodoks/elitis. 
Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya 
lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan 
pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana 
ideologi dan program negara. Berlawanan dengan produk hukum responsif, 
hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok 
maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan 
dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Gambar 1. Konfigurasi Politik dan Karakter Hukum

Selain konfigurasi hukum dan karakter hukum yang digagas oleh Mahfud, 
Abdul Halim mengembangkannya dengan melihatnya dalam perspektif 
hukum Islam (fiqh siyasah). Dilihat dari sumbernya fiqih siyasah dapat dibagi 
dua : 1) Siyasah Syar`iyyah yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan 
kebijakan yang dikehendaki sesuai dengan kemaslahatan melalui aturan yang 
tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada dalil tertentu. Siyasah 
Syar`iyyah bersumber dari wahyu atau agama dan hasil ijtihad. 2) Siyasah 
Wadh`iyyah  yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia 
yang bersumber dari manusia sendiri dan lingkungannya, dari pandangan 
para ahli atau pakar, `uruf, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan 
terdahulu yang diwariskan.

Bila dilihat dari segi konfigurasi siyasah, maka siyasah syar`iyyah akan 
melahirkan produk hukum al-`adilah, yakni peraturan perundang-undangan 
yang sesuai dengan agama. sedangkan konfigurasi siyasah wadh`iyyah akan 
melahirkan dua kemungkinan produk hukum yang bersifat al-Adilah dan 
al-Zhalimah.  tolak ukurnya adalah pandangan para ahli atau pakar, `uruf, 
adat dan pengalaman-pengalaman yang tidak bertentangan dengan sumber-
sumber hukum Islam.



201Politik Hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Gambar 2. Konfigurasi Politk dan Karakter Produk Hukum Islam versi Fiqh 
Siyasah

Menurut Abdul Halim perbedaan mendasar antara konfigurasi politik 
dan teori fiqih siyasah adalah yang pertama tidak terdapat relasi antara 
politik dan agama, sedangkan dalam konsep fikih siyasah terjadi integrasi 
antara politik dan agama. Faktor konfigurasi politik tidak secara signifikan 
ikut mempengaruhi substansi materi hukum Islam yang diundangkan tetapi 
bila dilihat dari segi proses politik legislasinya dapat mengikuti konfigurasi 
politik, namun dari aspek karakter hukum dapat dikelompokkan pada tiga:

1. responsif/progressive/limited interpretation. secara politis produk 
hukum Islam ini lahir secara demokratis dan secara yuridis sejalan 
dengan substansi hukum Islam yang dianut umat Islam Indonesia dan 
dalam mekanisme penggunaannya bersifat pluralistic/kompetitive. 

2. Responsif - yuridis artinya secara politik pada hukum Islam yang lahir 
tidak dalam konfigurasi politik demokratis atau bahkan berada dalam 
konfigurasi politik otoriter tetapi dipandang dari substansial memenuhi 
syarat minimal dari substansi hukum Islam atau setidaknya tidak 
bertentangan dengan hukum Islam. 

3. elitis/konservative/open to interpretation yaitu produk hukum Islam 
yang jelas-jelas bertentangan dengan substansi hukum dan mekanisme 
lahirnya cenderung sentralistik/nonkompetitive.449

Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Kata “haji” berasal dari bahasa Arab  الحج yang berarti ziarah/berkunjung 
المعظم إلى الشئ   Menurut istilah syara’ haji ialah berziarah ke Baitullah .القصد 
(Ka’bah) dengan sifat tertentu, waktu tertentu dan syarat tertentu.450  
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Ibadah Haji merupakan syariat yang diturunkan Allah kepada hamba-
Nya, maka konsekuensi dari semua yang mengaku muslim dan beriman 
kepada-Nya wajib mengamini panggilan haji tersebut451. Semua ulama 
sepakat bahwa hukum haji wajib bagi setiap umat Islam sekali dalam seumur 
hidup,452 Kewajiban Haji ini berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Sunnah, dalam 
Al-Qur’an surat Ali Imran [3]:97 Allah berfirman:   

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 
Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah 
dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 
Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. 
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah 
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Adapun landasan hukum kewajiban berhaji dalam Sunnah, sebuah hadis 
dari Ibnu Umar, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW : 

“Islam dibangun atas lima pondasi: kesaksian bahwa tidak ada tuhan 
selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, 
menunaikan zakat, puasa Ramadan dan Haji ke Baitullah” (HR. At-
Tirmidzi) 

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang difardukan kepada setiap 
muslim yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya baik secara fisik 
maupun materi453, menurut mayoritas ulama kewajiban melaksanakan haji 
ini disyariatkan pada akhir tahun ke 9 Hijriah, namun karena alasan tertentu, 
Nabi menunda pelaksanaan haji selama setahun setelah disyariatkan, Nabi 
baru menunaikan haji pada tahun ke 10 Hijriah.454 Dan inilah haji pertama 
dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kemudian dikenal dengan 
haji wada’, dan tak lama setelah itu Rasulullah wafat.

Sejak masa pra Islam, Politik haji dalam bentuk Penyelenggaraan haji 
dan pelayanan haji juga telah berlangsung. Akibat ketertarikan banyak pihak 
untuk datang ke Ka’bah untuk berziarah, penguasa Makkah mulai menyadari 
pentingnya struktural dan tanggung jawab guna melayani para tamu yang 
berkunjung. Suku Quraisy adalah penguasa pertama yang memikirkan 
perlunya pelayanan ekstra berupa jaminan keamanan bagi para pengunjung. 
Mulai saat itulah, di Makkah dibentuk banyak institusi demi meningkatkan 
fasilitas dan pelayanan, Tokoh yang mempelopori gagasan tersebut 
adalah Qushay bin Kilab. Leluhur Nabi Muhammad Saw ini membagikan 
tanggung jawab sesuai porsi dan kebutuhan para tamu Kota Makkah. 
saat itu didirikan lembaga perkotaan atau Nadwa. Di dalamnya, terdapat 
departemen-departemen khusus yang jarang dipakai dalam sistem kabilah 
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lain. Di antaranya, Mashura atau dewan penasihat kota, Sadana (lembaga 
administrasi kota), Hijaba (satuan penjaga Ka’bah), Siqaya (departemen 
penyedia fasilitas air minum), Immarat al Bait (institusi pengelola kakbah), 
dan Ifada atau institusi yang memiliki hak untuk memberikan izin pada 
delegasi perayaan. Ada juga Ijaza, atau Nasi (lembaga perumus/penyesuaian 
kalender), Qubba (tim penggalangan dana bencana), A’inna (satuan 
pengendali kuda), Rafada (lembaga penarik pajak dan penyalur amal bagi 
haji miskin), Asyar dan Asynaq sebagai penanggung jawab laporan keuangan 
kota, Hukuma (kepolisian), Sifarah (kedutaan), serta Uqab (lembaga 
standarisasi pelayanan).455

Salah satu produk hukum yang lahir akibat konfigurasi politik 
penyelenggaraan ibadah haji pada masa Rasulullah adalah perjanjian 
hudaibiyah. sejak nabi Muhammad dan kaum muslimin sudah hijrah pihak 
Quraisy setelah mengambil tanggungjawab dengan melarang mereka 
memasuki masjid Al Haram. mereka melarang mendekatinya di luar golongan 
Arab lainnya padahal sejak ratusan tahun yang lalu Masjidil Haram sudah 
menjadi arah tujuan orang-orang Arab dalam melakukan ibadah dalam 
bulan bulan suci. setiap tahun mereka datang ke tempat itu setiap orang 
yang datang keamanan terjamin. Pada tahun ke-6 Hijriyah kaum muslimin 
ini sudah gelisah sekali karena rindu ingin berziarah ke Ka’bah dan ingin 
menunaikan ibadah haji dan umrah. Rasulullah SAW mengumumkan kepada 
manusia supaya pergi menunaikan ibadah haji dalam bulan Dzulhijjah. maka 
berangkatlah Rasulullah bersama rombongan kaum muslimin dari kalangan 
Muhajirin dan anshor serta beberapa kabilah Arab yang menggabungkan 
diri. Jumlah mereka ketika itu sebanyak 1400 orang. mereka menggunakan 
pakaian ihram dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa ia datang 
bukan untuk berperang tetapi hendak berziarah dan mengagungkan 
baitullah.456

Berita tentang Rasulullah dan rombongannya serta tujuan kepergiannya 
menunaikan ibadah haji itu sampai kepada Quraisy, tetapi mereka merasa 
khawatir, mereka menduga kedatangan nabi Muhammad hanya sebagai suatu 
tipu muslihat saja, maka kemudian mereka menyiapkan sebuah pasukan 
tentara yang barisan berkuda nya saja terdiri dari 200 orang. Pimpinannya 
diserahkan kepada Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan ini 
maju ke depan supaya dapat menghalangi nabi Muhammad masuk ke ibu 
kota Mekah.457

Kemudian Rasulullah mencoba melakukan negosiasi perundingan 
dengan mengutus Usman kepada pihak Quraisy. Setelah beberapa lama 
melakukan perundingan, disepakatilah perjanjian hudaibiyah yang berisi: 
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“inilah yang di setujui oleh Muhammad bin Abdullah dan selanjutnya 
perjanjian antara kedua pihak yaitu ditulis bahwa kedua belah pihak 
mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun bahwa barang siapa dari 
golongan Quraisy menyebrang kepada Muhammad tanpa seijin walinya 
harus dikembalikan kepada mereka dan barangsiapa dari pengikut 
Muhammad menyebrang kepada Quraisy tidak akan dikembalikan. 
bahwa barangsiapa dari masyarakat Arab yang senang mengadakan 
persekutuan dengan Muhammad diperbolehkan dan barangsiapa yang 
senang mengadakan persekutuan dengan Quraisy juga diperbolehkan. 
bahwa untuk tahun ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya harus 
kembali meninggalkan Mekah dengan ketentuan akan kembali pada 
tahun berikutnya. mereka dapat memasuki kota dan tinggal selama 3 
hari di Mekah dan senjata yang dapat mereka bahwa hanya pedang yang 
tersarung dan tidak dibenarkan membawa senjata lain.458 
Perjanjian hudaibiyah ini adalah suatu hasil politik yang bijaksana dan 

pandangan yang jauh yang besar sekali pengaruhnya terhadap masa depan 
Islam dan masa depan orang-orang Arab. setelah persetujuan peletakan 
senjata itu, Islam tersebar luas berlipat ganda lebih cepat daripada 
sebelumnya, jumlah mereka yang datang ke Hudaybiah ketika itu sebanyak 
1400 orang, tetapi dua tahun kemudian tatkala nabi Muhammad hendak 
membuka Mekah jumlah mereka yang datang sudah mencapai 10.000 
orang.459

Saat ini penyelenggaraan haji dikelola oleh pemerintah Kerajaan Arab 
Saudi yang menyebut dirinya sebagai khadimul haramain (pelayan dua 
tanah suci) di bawah kementerian haji. Untuk menciptakan ketertiban dan 
kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah haji umat Islam di seluruh dunia, 
maka pemerintah kerajaan Arab Saudi membuat suatu peraturan perhajian 
disebut dengan Ta’limātul Hajj. Ta’limātul Hajj ini mencakup peraturan-
peraturan dasar pengorganisasian urusan haji antara para penyelenggara 
kedatangan jamaah haji, dan para jamaah haji yang datang melalui mereka 
serta mereka yang berhubungan dengan pelayanan jamaah haji.

Politik Hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Ibadah haji memiliki peranan penting dalam lintasan sejarah masyarakat 
Indonesia. Bukan hanya sekedar pelaksanaan rukun Islam yang kelima, 
namun memiliki arti sosiologis dan historis yang sangat berarti. Peran sentral 
Ibadah dalam kehidupan kaum Muslim telah membuat pemerintah kolonial 
Belanda -dan kemudian diteruskan pemerintahan Indonesia- terlibat dalam 
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proses penyelenggaran berikut aturan-aturan yang ditetapkan tentang 
pelaksanaan ibadah haji.460

Tidak diketahui secara pasti kapan umat Islam mulai menunaikan Ibadah 
Haji, Namun, menurut literatur sejarah, telah dimulai sejak Islam masuk ke 
Indonesia pada sekitar abad 12 M, yang dilaksanakan secara perorangan dan 
kelompok dalam jumlah yang kecil, belum dilaksanakan secara massal, sejak 
berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, perjalanan haji mulai dilaksanakan 
secara rutin setiap tahun dan semakin meningkat jumlahnya setelah 
berdirinya kerajaan pasai di Aceh pada 1292.461

Untuk melengkapi pembahasan penelitian ini, perlu digambarkan 
bagaimana politik hukum penyelenggaraan haji di Indonesia, dan bagaimana 
pula proses pembentukan regulasi dan pengaturan penyelenggaraan haji 
dari masa ke masa, sejak zaman kolonial hingga saat ini.

Masa Kolonial

Relasi Islam dan Negara pada masa ini berlangsung tidak harmonis dan 
cenderung bertentangan. VOC sebagai penguasa di Indie (Indonesia) tahun 
1605-1979) memandang Islam sebagai agama pribumi yang tidak benar 
dan penganutnya sebagai umat yang sesat. Dalam Bataviasche statute 1642 
diyatakan bahwa tugas kompani tidak hanya melaksanakan perdagangan, 
tetapi juga harus berusaha agar pribumi berpindah ke agama Kristen 
Reformasi dan melarang mereka untuk tetap melaksanakan agamanya 
sendiri.462

Dalam melaksanakan misi dagangnya VOC tidak dapat terhindar dari 
konflik dengan negara-negara kesultanan yang menguasai komoditas 
perdagangan dan juga pelabuhan perdagangan. Konflik yang terjadi secara 
terus-menerus itu membuat pihak gubernur jenderal dan Dewan Hindia 
(Raden van Indie) memandang Islam sebagai agama yang membahayakan 
sehingga membentuk rasa takut di kalangan kolonial yang terkenal dengan 
islamophobia, jadi ada pergeseran pandangan dan sikap terhadap Islam 
dan umatnya dari agama pribumi yang sesat kepada agama dan umat yang 
berbahaya bagi kepentingan VOC. Pandangan dan sikap seperti inilah yang 
mempengaruhi perilaku VOC terhadap Islam dan umatnya di Hindia Belanda, 
yaitu melawan untuk mendominasi politik dalam negara negara kesultanan 
dan tidak memberikan peluang bagi perkembangan Islam.463

Kekhawatiran dan ketakutan terhadap Islam itu menyebabkan 
pemerintah kolonial merumuskan tiga kebijakan pokok. Pertama, 
mengadakan aliansi dengan para pangeran dan priyayi Jawa serta Sultan, raja 
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dan kepala adat di luar Jawa, karena mereka tidak terlalu fanatik bahkan anti 
Islam. Kedua,  melaksanakan proses kristenisasi terhadap sebagian besar di 
bumi Indonesia untuk menghilangkan pengaruh Islam. Ketiga, pembatasan 
orang Islam naik haji ke Mekah, karena orang haji dianggap sebagai biang 
keladi pemberontakan di Indonesia.

Sesungguhnya politik haji termasuk bagian dari politik Islam pemerintah 
Hindia-Belanda, akan tetapi mengingat haji dipandang sebagai sesuatu 
yang sangat penting dalam politik Islam, maka pemerintah menetapkan 
kebijaksanaan khusus tentang haji itu yang menandakan pandangan dan sikap 
pemerintah terhadap hal tersebut. Sejak zaman VOC, haji telah mendapat 
perhatian khusus. ketika VOC tiba di Indonesia ia telah menemukan sebagian 
muslim dari kepulauan ini yang pergi haji dan bertemu dengan jamaah haji 
dari negeri Muslim lainnya, yang dikhawatirkan ketika mereka kembali akan 
menimbulkan kekacauan di tanah airnya, dengan begitu haji sangat ditakuti, 
hajiphobia sebagai bagian dari islamophobia. karena adanya pandangan 
seperti itu maka orang yang akan melaksanakan ibadah haji selalu dihalangi 
dan jarak dengan jalan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari VOC 
dan mereka yang kembali dari Mekah tidak diperkenankan untuk pulang ke 
tanah airnya

Pada masa kolonial ini, Belanda melarang para calon haji ikut kapal VOC, 
dan kadang-kadang juga melarang haji yang pulang dari Mekkah mendarat di 
Batavia, hal ini dilandasi semangat anti Islam, usaha untuk meminimalisasi 
kaum Muslim untuk pergi haji ke Mekkah sejak awal telah menjadi agenda 
politik Belanda di Nusantara.464 

Demi alasan keamanan dan ketertiban, pada tahun 1810, Gubernur 
Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa para 
haji harus memakai pas jalan kalau mereka mau pergi dari satu tempat 
dibawa ke tempat lain.465

Berbagai peraturan diterbitkan untuk membatasi kaum Muslimin untuk 
pergi haji, Resolusi 1825 adalah aturan Belanda pertama yang membatasi 
pelaksanaan ibadah haji. Melalui instruksi rahasia, ditetapkan bahwa setiap 
calon haji harus membayar 110 gulden untuk pembayaran pas jalan, para 
calon haji yang tidak membeli pas jalan akan dikenakan denda 1000 gulden. 
Peraturan itu diubah sedikit pada tahun 1831, denda dikurangi menjadi dua 
kali harga pas jalan, yaitu 220 gulden.466 

Dalam dua puluh tahun, kemudian muncul peraturan baru yang 
mengacu pada beberapa hal berikut ini : (1) calon haji harus meminta pas 
jalan kepada bupati; (2) calon haji harus membuktikan bahwa ia mempunyai 
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cukup uang untuk membayar biaya perjalanan pulang-pergi ke Mekkah dan 
hidup keluarganya di Indonesia; dan (3)  sesudah pulang dari Mekkah, para 
jemaah diuji oleh bupati, dan setelah itu baru diperkenankan memakai gelar 
dan pakaian haji. Peraturan 1859 ini berlaku sepanjang abad ke 19, dan baru 
diganti dengan peraturan baru pada tahun 1902, dimana ujian oleh bupati 
dihapuskan.467 

Semua peraturan dibuat oleh Belanda dalam rangka mengawasi bahaya 
politik haji. Seluruh pergerakan jemaah haji di bawah pengawasan ketat 
pihak kolonial. Namun semua peraturan tidak berpengaruh besar terhadap 
semangat kaum Muslimin untuk melaksanakan ibadah haji,

Dalam hal pengangkutan haji  pada masa penjajahan Belanda, dilakukan 
dengan dengan menggunakan kapal Kongsi Tiga, yaitu kapal dagang yang 
biasa digunakan untuk mengangkut barang dagangan ataupun ternak. 
Faktor yang dominan dalam masalah perjalanan haji pada masa penjajahan, 
yaitu keamanan di perjalanan dan fasilitas angkutan jemaah haji yang masih 
sangat minim.468 

Pada 1921, umat Islam mulai bergerak melakukan upaya perbaikan 
ibadah haji yang dipelopori K.H. Ahmad Dahlan, dengan menuntut kongsi 
Tiga melakukan perbaikan. Pada 1922, Vooksraad mengadakan perubahan 
pada Pelgrims Ordonanntie, sedangkan Hoofdbestuur Muhammadiyah 
mengurus anggotanya, K.H.M. Sudjak dan M. Wirjo pertomo, ke Mekkah untuk 
meninjau serta mempelajari masalah yang menyangkut perjalanan jemaah 
haji. Hasil dari upaya-upaya tersebut, ditetapkan dalam Ordonansi Haji 1922, 
Pemerintah Hindia Belanda. Ordonansi tersebut diantaranya mengatur 
mengenai angkutan jemaaah haji, keamanan, dan fasilitas angkutan pada 
dasarnya telah teratasi, dengan sendirinya jumlah jemaah haji Indonesia 
pada saat itu terus melonjak.469 

Pada 1930, Kongres Muhammadiyah ke-17 di Minangkabau mencetuskan 
pemikiran untuk membangun pelayaran sendiri bagai jemaah haji Indonesia. 
Pada 1932, berkat perjuangan anggota Volksraad, Wiwoho dkk, Pelgrims 
Ordonantie 1922 dengan Staatblaad 1932 Nomor 544 mendapat perubahan 
pada artikel 22 dengan tambahan artikel 22a yang memberikan dasar 
hukum atas pemberian izin bagi organisasi banafide bangsa Indonesia untuk 
mengadakan pelayaran haji dan perdagangan.470
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Masa Kemerdekaan

Berselang tidak berapa lama setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan 
ibadah haji menjadi salah satu agenda penting untuk diperhatikan. Salah satu 
upaya yang dilakukan adalah membina hubungan baik dengan pemerintah 
Arab Saudi. Selain itu, manajemen haji juga dilakukan perbaikan oleh 
pemerintah dengan membentuk satu badan khusus untuk urusan haji yaitu 
Penyelenggara Haji Indonesia (PHI). 

Pada 21 Januari 1950, Badan Kongres Muslim Indonesia (BKMI) 
mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani kegiatan 
penyelanggaraan haji, yaitu Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia 
(PPPHI) yang kemudian kedudukan diperkuat dengan dikeluarkannya Surat 
Kementerian Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 yang menunjuk 
PPPHI sebagai satu-satunya wadah yang sah di samping pemerintah untuk 
mengurus dan menyelenggarakan haji. Sejak saat itu, penyelenggaraan haji 
ditangani oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dibantu oleh 
Instansi lain, seperti Pamongpraja.471 Tahun itu merupakan tahun pertama 
rombongan haji Indonesia yang diikuti oleh Majelis Pimpinan Haji bersama 
dengan Rombongan Kesehatan Indonesia (RKI).472

Dengan dibentuknya Kementerian Agama, sebagai salah satu 
unsur kabinet pemerintah setelah masa kemerdekaan, seluruh beban 
penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) ditanggung pemerintah dan segala 
kebijakan tentang pelaksanaan ibadah haji pun semakin terkendali, dengan 
semakin membaiknya tatanan kenegaraan Indonesia, pada 1964 pemerintah 
mengambil alih kewenangan dalam PIH dengan membubarkan PPPHI yang 
kemudian diserahkan kepada Ditjen Urusan Haji (DUHA) di bawah koordinasi 
Menteri Urusan haji.473 

Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, pemerintah melakukan pembenahan sistem 
pemerintahan, yang juga ikut mempengaruhi sistem penyelenggaraan 
ibadah haji. Sejalan dengan sistem politik Orde Baru yang sentralistik, 
dan banyaknya persoalan yang dialami jemaah haji, maka pemerintah 
mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 
1969 bahwa seluruh pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji diproses 
dan diurus oleh pemerintah, dan mengharapkan kepada calon jemaah haji 
agar dalam menjalankan ibadah haji melalui prosedur yang resmi sesuai 
ketetapan pemerintah.474 
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Pada 1976, ada perubahan tata kerja dan struktur organisasi PIH yang 
dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH) dengan menjalin 
koordinasi dengan Badan Koordinator Urusan Haji (BAKUH) ABRI. Setelah 
1976 seluruh pelaksanaan haji dilaksanakan oleh Dirjen BIUH.475 

Karena banyaknya permasalahan perjalanan haji dengan moda 
transportasi laut yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, pemerintah 
mengeluarkan kebijakan  melalui keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
SK-72/OT.001/Phb-79 memutuskan untuk meniadakan pengangkutan 
jemaah haji dengan kapal laut.476 

Pada 1985, pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam 
penyelenggaran ibadah haji. Pihak swasta tersebut mempunyai kewajiban 
langsung kepada pemerintah. Untuk menyeimbangkan antara orientasi 
pelayanan dan orientasi keuntungan maka pemerintah mengeluarkan 
keputusan Nomor 22 Tahun 1987 yang disempurnakan dengan peraturan 
nomor 245 Tahun 1991 yang lebih menekankan pada pemberian sanksi 
yang jelas kepada pihak swasta yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana 
ketentuan yang berlaku.477

Untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan jemaah haji, pada 
tahun 1981, pemerintah menempatkan tenaga kesehatan dalam kafilah, 
setahun kemudian, disempurnakan dengan menempatkan tenaga kesehatan 
di setiap kloter. pada 1983, Pemerintah Daerah mulai dilibatkan pada 
penyediaan tenaga untuk pelayanan kesehatan di Arab Saudi, yaitu dengan 
mengirim TKHD (Tim Kesehatan Haji Daerah). Pada tahun 1989, diterbitkan 
SK Menteri Kesehatan Nomor 252 tentang Pengamanan Kesehatan Jemaah 
Haji, dimana pemeriksaan kesehatan calon haji dilaksanakan dua tahap, 
puskesmas dan embarkasi. Tahun 1992, kembali dikeluarkan SK Nomor 
117 tentang pemeriksaan Kesehatan Calon Haji dilaksanakan tiga tahap, 
Puskesmas, Daerah tk. II, dan Embarkasi.478 

Masa Reformasi
Legislasi UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sebagai langkah perbaikan penyelenggaraan haji, pada tahun 1999, 
diterbitkan UU Nomor 17 tentang penyelenggaraan haji. Dengan keluarnya 
UU ini diharapkan penyelenggaran ibadah haji di Indonesia dapat dilakukan 
dengan lebih berkualitas. Pasal 55 UU Nomor 17 mengatur bahwa 
“Penyelenggaraan Ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, 
pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen 
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penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan 
dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta 
jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh 
haji mabrur.479  Pemberlakuan UU Nomor 17 tahun 1999 menyatakan 
sekaligus bahwa Ordonasi Haji (pilgrims Ordonantie Tahun 1992 Nomor 
698) yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan haji selama kurang lebih 7 
tahun dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Kebijakan untuk melakukan legislasi perundang-undangan yang 
mengatur ibadah mengenai ibadah haji merupakan kebijakan lanjutan atau 
peningkatan dari status produk perundang-undangan dari masa orde baru 
yang sebelumnya masalah penyelenggaraan ibadah haji belum belum diatur 
dalam setingkat UU. Pada era reformasi terjadi perubahan yang fundamental 
terhadap iklim politik di Indonesia. Perubahan tidak hanya terjadi pada 
pihak pemerintah, tetapi juga di lembaga legislatif. Walaupun anggota DPR 
RI pada saat proses RUU PIH masih merupakan anggota DPR RI hasil Pemilu 
di masa orde baru, namun secara individual dan kelembagaan paradigmanya 
bergeser karena adanya gelombang reformasi. Hal ini dapat terlihat dari 
penggunaan hak usul inisiatif DPR RI yang selama ini tidak pernah digunakan 
selama lebih kurang 25 tahun, namun pada era reformasi fraksi-fraksi mulai 
menggunakan hak usul inisiatif untuk mengajukan rancangan UU tentang 
penyelenggaran ibadah haji. Ini adalah sebuah gejala yang berbeda dengan 
kecenderungan partai pada masa orba, selain karena selama ini terdapat 
perbedaan perspektif antara partai nasionalis Islam dan nasionalis sekuler 
terhadap masalah relasi negara dan agama, juga karena tradisi perpolitikan 
di Indonesia masa orde baru yang sudah terbiasa dipengaruhi serorang 
presiden seperti Soeharto. Ternyata perubahan iklim poitik tersebut 
memberi dampak positif bagi munculnya kesadaran partai politik untuk 
memperhatikan persoalan kebutuhan umat Islam di Indonesia.480 

Sebagai dasar pemikiran pengajuan Rancangan UU adalah; pertama, 
UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu; kedua, baik di dalam Ketetapan 
MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
yang telah dicabut dan digantikan dengan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 
tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan 
dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara mengamanatkan 
perlunya penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam suatu UU sebagai wujud 
nyata perhatian pemerintah agar penyelenggaraan haji dan umrah dapat 
berjalan lancar, tertib, aman dan transparan sesuai dengan tuntunan ajaran 
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agama; ketiga, adanya fenomena di masyarakat bahwa sejalan dengan 
meningkatnya keimanan dan ketakwaan mengakibatkan meningkatnya 
jumlah umat Islam yang menunaikan ibadah haji dan melakukan perjalanan 
umrah, dan keempat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan urusan 
haji dan perjalanan umrah yang lebih baik, teratur dan tertib, serta untuk 
lebih menjamin peningkatan perlindungan hukum bagi para jamaah, maka 
dipandang perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan haji dan 
perjalanan umrah yang selama ini diatur dengan Keputusan Presiden dan 
Keputusan Menteri Agama ditingkatkan menjadi UU. Pengajuan RUU PIH 
sebgai usaha untuk menetapkan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji 
mulai pendaftaran calon jamaah haji, pembinaan, pelaksanan ibadah haji di 
Arab Saudi sampai jamaah kembali ke Indonesia dan perlindungan terhadap 
calon/jamaah haji berdasarkan prinsip persamaan kedudukan warga 
negara.481 

Dinamika Proses Legislasi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Berbeda dengan respon partai politik mengenai legislasi hukum Islam 
masa pemerintahan orde baru yang diwarnai konflik diantara pusat-pusat 
kekuasaan politik dan pertentangan pendapat yang cukup sengit antara 
komponen masyarakat, RUU era reformasi khususnya masa pemerintahan BJ 
Habibie tidak melahirkan polemik apalagi pertentangan yang tajam karena 
iklim perpolitikan di Indonesia sedang berada dalam euforia kebebasan di 
berbagai bidang kehidupan politik termasuk ditandai dengan munculnya 
berbagai aliran politik dalam pentas perpolitikan nasional termasuk partai 
politik yang mengusung nama agama tertentu. Situasi politik yang cenderung 
terbuka tersebut berimplikasi kepada kebebasan untuk menyampaikan 
aspirasi dari kepentingan umat Islam seperti persoalan penyelenggaraan 
ibadah haji.482

Kelahiran undang-undang penyelenggara ibadah haji didukung oleh 
semua fraksi, termasuk fraksi partai demokrasi Indonesia yang pada masa 
orde baru dikenal sebagai partai nasionalis sekuler, juga menyambut baik 
dan menggunakan argumentasi bahwa jumlah umat Islam yang menunaikan 
ibadah haji dan umrah meningkat pesat dari tahun ke tahun. di sisi lain 
pelayanan dan perlindungan untuk jemaah haji belum cukup memadai. FPDI 
melihat akomodasi terhadap penyelenggara ibadah haji merupakan sebuah 
pelayanan dari negara terhadap sebagian besar masyarakatnya dan banyak 
negara terhadap masalah ini tidak mengganggu komponen masyarakat lain 
yang juga bagian dari masyarakat Indonesia.483
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Sementara bagi fraksi PPP dan fraksi ABRI menilai RUU penyelenggaraan 
ibadah haji sangat aspiratif, sebab penyelenggara ibadah haji mempunyai 
dimensi yang sangat luas karena menjangkau memperjuangkan kepentingan 
semua lapisan masyarakat dan golongan masyarakat terutama umat Islam 
serta berkaitan dengan kerjasama negara dengan negara lain. Peraturan 
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji selama 
ini belum memadai sehingga dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi 
calon jemaah haji dirugikan baik dalam hal pelayanan maupun perlindungan. 
Oleh karena itu sebelum undang-undang nomor 17 tahun 1999 diundangkan, 
Partai Persatuan Pembangunan sudah sejak lama mengusulkan urgensi 
pengaturan masalah penyelenggara ibadah haji, namun ketika itu rezim 
pemerintahan Soeharto tidak membuka peluang ke arah pengajuan RUU 
tersebut. sikap FPP dalam hal legislasi hukum Islam menjadi hukum nasional 
secara konsisten tidak mengalami perubahan yang signifikan karena partai 
ini secara kontiniu berada pada gugus paling depan untuk mendukung setiap 
RUU yang menyangkut hukum Islam di Indonesia.484

Sementara fraksi karya pembangunan sebagai partai yang pluralis 
memandang bahwa Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji 
dapat diajukan karena dalam undang-undang haji tidak mengatur ritual 
haji, tetapi mengatur penyelenggaraan haji sebagai usaha untuk membantu 
kelancaran beribadah umat Islam, bagi Golkar RUU PIH mengatur mekanisme 
penyelenggaraan haji sangat berbeda dengan mencampuri urusan substansi 
ibadah haji. Sikap fraksi ini sesuai dengan flatform Golkar dalam melihat 
relasi agama dan negara. Agama sangat penting, sentral, dan menjadi faktor 
inspiratif dan motivatif, tetapi Golkar tidak menyetujui formalisasi agama 
dalam negara.485

Respon pemerintah terhadap RUU usul inisiatif mengenai rancangan 
undang-undang penyelenggara ibadah haji bahwa pemerintah sependapat 
tujuan penyusunan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji 
adalah untuk menetapkan mekanisme penyelenggara ibadah haji mulai 
pendaftaran calon jamaah, pembinaan, pelaksanaan ibadah di tanah suci, 
sampai jumpa kembali ke tanah air, dan perlindungan terhadap calon 
jamaah haji dilakukan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan sebagai 
warga negara, selain itu prinsip istitha’ah juga harus ditanamkan menjadi 
kesadaran seluruh calon jamaah haji. Pemerintah juga sependapat bahwa 
penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan 
memperoleh kesempatan, perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana 
dituangkan dalam pasal 4 RUU. Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa undang-
undang penyelenggaraan haji untuk meningkatkan pelayanan dan 
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perlindungan melalui penyempurnaan sistem dan metode penyelenggaraan 
agar jamaah haji menjadi lebih siap dan mandiri sehingga pelaksanaannya 
berjalan aman tertib dan lancar.486.

Setelah melalui pembahasan pada rapat kerja komisi VII, panitia kerja 
dan tim perumus, maka tersusun naskah RUU tentang penyelenggara ibadah 
haji yang terdiri atas 16 bab dan terinci dalam 30 pasal. Kemudian pada 
tanggal 15 April 1999 melalui rapat paripurna terbuka DPR RI menyetujui 
rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan haji tersebut melalui 
keputusan DPR RI nomor 25/DPR-RI/III/1998-1999.487.

Karakter Produk Hukum UU No. 17 Tahun 1999 

Dalam proses pengundangan UU No. 17 tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan ibadah haji ini dapat dikelompokkan kepada konfigurasi 
yang demokratis dengan beberapa indikator penting, yaitu : pertama, 
partai politik dari badan perwakilan berperan aktif menentukan hukum 
negara atau politik nasional, lembaga legislatif mengajukan usul inisiatif 
DPR menjadi UU. Dengan demikian ini berarti secara prosedural politik 
memenuhi salah satu pilar demokrasi, yakni peran aktif wakil rakyat dalam 
proses legislasi RUU penyelenggaraan Haji di parlemen. Kedua: supremasi 
rakyat di atas kepentingan penguasa. Ketiga, menjunjung tinggi pelaksanaan 
hukum, termasuk hukum agama sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Maka 
UU No. 17 tahun 1999 dapat dikatakan sebagai wujud daripada pengamalan 
pancasila dan UUD 1945. Keempat, peran eksekutif menghormati kehendak 
rakyat dan melaksanakan kebijakan yang pro rakyat seperti pengundangan 
UU No. 17 tahun 1999.488 

Bila diperhatikan dari empat indikator di atas, maka konfigurasi politik 
ketika produk UU No. 17 tahun 1999 yang dipresentasikan, empat pilar 
demokrasi yang disebut di atas semua unsurnya terpenuhi. Sedangkan dari 
aspek karakter produk hukumnya sepenuhnya dikelompokkan pada karakter 
hukum yang responsif karena produk hukumnya telah mencerminkan rasa 
keadilan dan memenuhi harapan masyarakat di bidang ibadah umat Islam. 
Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi 
penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Dengan 
demikian, maka konfigurasi politik ketika lahirnya UU no. 17 tahun 1999 ini 
dalam konfigurasi politik demokratis dan dengan produk hukum Islam yang 
responsif.
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Gambar 3. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum UUPIH

Penutup

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia tidak terlepas dari konfigurasi 
politik pada setiap masa. Relasi agama dan Negara juga turut mempengaruhi 
cara pandang dan sikap pusat-pusat kekuasaan (power points) terhadap 
pelaksanaan hukum Islam secara umum dan khususnya Ibadah Haji. 
Konfigurasi politik akan mempengaruhi lahirnya produk-produk hukum 
yang sesuai dengan kehendak para elit. Konfigurasi politik otoriter akan 
melahirkan karakter produk hukum yang konservatif, sementara konfigurasi 
politik demokratis akan melahirkan karakter produk hukum yang responsif. 

Dalam teori konfigurasi politik versi fiqih siyasah terdapat integrasi 
antara politik dan agama. Faktor konfigurasi politik tidak secara signifikan 
ikut mempengaruhi substansi materi hukum Islam yang diundangkan. 
dilihat dari segi proses politik legislasinya dapat mengikuti konfigurasi 
politik, namun dari aspek karakter hukum bisa saja dalam konfigurasi politik 
yang otoriter, secara substansial karakter hukumnya tetap responsif dan 
tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam teori ini, karakter hukum 
dikelompokkan pada tiga. 1) responsif/progressive/limited interpretation. 2) 
Responsif - yuridis 3) elitis/konservative/open to interpretation.

 Dalam Penyelenggaraan ibadah haji, konfigurasi politik dalam 
penyelenggaraan ibadah haji mengalami perubahan dari masa ke masa. 
Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir dengan 
pelaksanaan ibadah haji, hajiphobia adalah bagian dari islamophobia, sehingga 
Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara ketat mengawasi 
bahkan berupaya menghalangi umat Islam untuk melaksanakan haji. Pada 
masa kemerdekaan, penyelenggaraan ibadah haji mulai mendapatkan 
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perhatian khusus, dengan dibentuknya lembaga-lembaga tertentu untuk 
menangani masalah-masalah haji, hingga terbentuknya kementerian agama, 
penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah tanggung jawab pemerintah 
dan segala kebijakan tentang pelaksanaan ibadah haji pun semakin terkendali. 
Namun sampai masa orde baru belum lahir produk hukum berupa undang-
undang khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan haji, barulah pada 
tahun 1999 masa reformasi lahir Undang-Undang Penyelenggaraan Haji.

Legislasi Undang-Undang No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan 
Ibadah Haji ini tidak untuk mengatur tentang ritual ibadah haji, atau 
fomalisasi agama dalam negara, atau bahkan mencoba untuk mendirikan 
negara Islam, akan tetapi UU PIH ini sejalan dengan UUD 1945 bahwa 
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan 
agamanya masing-masing. Lahirnya UU PIH ini di tengah konfigurasi politik 
demokratis, karena didukung oleh semua fraksi, Golkar, PPP, termasuk fraksi 
partai demokrasi Indonesia yang pada masa orde baru dikenal sebagai 
partai nasionalis sekuler. Sedangkan dari aspek karakter produk hukumnya 
sepenuhnya dikelompokkan pada karakter hukum yang responsif karena 
produk hukumnya telah mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan 
masyarakat di bidang ibadah umat Islam. Dalam proses pembuatannya 
memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok 
sosial atau individu dalam masyarakat.
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Dalam lintasan sejarah, Indonesia modern – ditinjau dari perspektif 
religio-politis – syariat Islam dan negara adalah dua entitas yang 
senantiasa terlibat pergumulan dan ketegangan abadi dalam 

memosisikan relasi agama (syariat Islam) dan negara, antara proyek 
sekularisasi dan Islamisasi negara dan masyarakat. Ketegangan ini terjadi 
dalam dua tataran penting yang berbeda. Pertama, tataran skolastik atau 
bersifat teoritik-idealistik. Perdebatan ini mencuat ke permukaan pada 
akhir tahun 1930-an antara Soekarno dan Mohammad Natsir.489 Kedua, 
tataran realistik-politik atau ideologis-empirik. Polemik ini terjadi ketika 
merumuskan dasar konstitusi negara Indonesia modern pasca-kolonial yang 
berlangsung dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)490 dan dalam sidang-sidang Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)491 dalam rangka penyusunan dan 
pengesahan UUD 1945.492  

Seharusnya di dalam UUD 1945 tersebut terdapat kalimat “Ketoehanan, 
dengan kewajiban mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja” 
diganti menjadi “Ketoehanan Jang Maha Esa” oleh Moch. Hatta atas usul A.A. 
Maramis setelah berkonsultasi dengan T.M. Hassan, Kasman Singodimedjo, 
dan Ki Bagus Hadikusumo.493 Bukan bermaksud untuk membuka luka 
lama yang telah mengering, namun berkaca dari sejarah tersebut membuat 
produk hukum Islam sulit untuk menggeliat dan diterapkan, sehingga dengan 
kendaraan politik mengantarkan produk hukum Islam menjadi diterima dan 
diterapkan perlahan seiring waktu berjalan. 
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Hal itu bisa dilihat pada sistem perekonomian yang berbasiskan Islam, 
seperti diterapkannya bank berbasis syari’ah, koperasi syari’ah, dan lain 
sebagainya.494 Di dalam tulisan ini akan dibahas secara singkat dan dibatasi 
kajian pada sejarah politik hukum Islam, hukum Islam sebagai produk politik, 
dan contoh produk politik hukum Islam dan penerapannya di Indonesia.

Sejarah Politik Hukum Islam 

Seiring zaman mengelupas kulitnya, perkembangan hukum Islam tak 
terlepas dari perkembangan Islam itu sendiri di Indonesia ditandai dengan 
berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Sihabudin mengatakan bahwa “pada 
masa dulu dari 10 negara di Asia Tenggara, delapan di antaranya memiliki 
kerajaan Islam, seiring waktu berjalan hanya tinggal tiga495 negara yang 
Islam bertahan hingga kini yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei”.496 Penulis 
meyakini bahwa pada masa itu Islam berjaya dengan landasan hukum Islam, 
hanya karena ketidak-senangan orang-orang kafir497 lambat laun Islam 
meredup pada lima negara seperti; Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, 
dan Singapura, walaupun barangkali hanya sisa-sisa saja penganut Islam di 
sana. Bila ditanya tentang bagaimana sisa penerapan hukum Islam di sana, 
mungkin dibutuhkan penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam.

  Hukum Islam menjadi bagian teramat penting dari sejarah hidup 
bangsa Indonesia, sehingga hukum Islam juga bak dua sisi mata uang yang 
tak terpisahkan dari histori budaya hukum dan politik hukum di Indonesia. 
Eksistensi hukum Islam tumbuh dan berkembang secara integral bersama 
bangsa Indonesia sejak sebelum bangsa ini merdeka, dalam kata lain sejak 
sebelum masa Kolonial Belanda dan Jepang hingga kini. Oleh karenanya, 
kajian terhadap politik hukum Islam dalam kehidupan bangsa ini menarik, 
sebab dalam kondisi bagaimana pun, hukum Islam tetap eksis.498 Ada dua 
masa eksistensi dan perkembangan hukum Islam di Indonesia:

Masa Kerajaan Islam

Sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia tak dapat dipisahkan  dari 
perkembangan Islam itu sendiri. Ada beberapa bukti yang menguatkannya, 
pertama, teori Gujarat499 yang mendasarkan pendapatnya melalui teori 
mazhab dan teori nisan. Menurut teori ini, ditemukan adanya persamaan 
mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam di 
Gujarat. Mazhab yang dianut oleh kedua komunitas Muslim ini adalah 
mazhab Syafi’i500 yang sebelumnya ajaran mazhab itu dibawa ke Nusantara 
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melalui jalur Sumatera yakni melalui wilayah kerajaan Pasai.501 Kedua, teori 
Coromandel dan Malabar502 yang membuktikan adanya persamaan mazhab 
yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam Coromandel dan 
Malabar yaitu mazhab Syafi’i.503 Ketiga, teori Mesir yang dikemukakan oleh 
Kaijzer juga mendasarkan pada teori mazhab, dengan mengatakan bahwa 
ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir dan Nusantara, 
yaitu bermazhab Syafi’i.504

Norma hukum Islam – pada  masa kerajaan – di masyarakat diakomodasi 
sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di wilayah kekuasaan kerajaan 
Islam Nusantara yang ditandai dengan adanya sejumlah lembaga pengadilan 
Islam, seperti Peradilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syar’iyyah di Sumatera, 
dan Kerapatan Qadhi di Banjar dan Pontianak. Lembaga peradilan tersebut 
tak hanya mengatur dan menyelesaikan kasus-kasus hukum perdata, tetapi 
juga kasus-kasus huku pidana.505 

Salah satu contohnya, kitab Ṣirāṭ al-Mustaqīm karya Syeikh Nuruddin 
ar-Raniri (abad XVII) yang menjadi dokumen hukum Islam pertama yang 
disebarkan di seluruh Nusantara, kitab Sabīl al-Muhtadīn liṡaqah fī Amr ad-
Dīn karya Syeikh Arsyad al-Banjari (abad XVIII) yang berkarakter Syafi’iyyah 
telah dijadikan pedoman hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum 
di Kesultanan Banjar, kitab al-Mu’īn al-Mubīn, Mabādi’ Awwaliyah, as-Salām, 
dan al-Bayān karya Hamid Hakim (abad XIX) menjadi mata pelajaran Fikih 
dan Uṣul Fikih, yang bukan hanya diajarkan di pesantren Minangkabau, tetapi 
pula di Malaysia dan Thailand Selatan506, dan kitab Fikih Mir’atut Ṭullāb 
karya Syeikh Abdurrauf as-Sinkili yang selesai ditulis pada 1074 H/1663 M, 
oleh Sultanah Safiyyatuddin Syah – penguasa Aceh – secara khusus mendanai 
penulisan kitab tersebut sebagai bentuk dukungan atas pengajaran mazhab 
sunni (Syafi’iyyah) di Nusantara.  Bahkan, kitab ini dijadikan rujukan Fikih 
hingga di kepulauan Mindanao, Filipina.507

Masa Kemerdekaan hingga Kini

Hukum Islam mencakup substansi yang terinternalisasi ke dalam 
berbagai pranata sosial. Oleh karena itu, para ilmuan hukum Islam 
merumuskan, bahwa secara epistemologis ada tiga istilah yang digunakan 
ketika menyebut hukum Islam, yaitu syari‘ah, fikih, dan hukum Islam.508 
Ketiga istilah tersebut, meski dari aspek etimologis dan terminologis 
memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Namun, dalam realitasnya 
terkadang makna dan pengertiannya sama. 
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Berangkat dari pernyataan di atas, maka pelembagaan norma-norma 
hukum Islam menjadi bagian dari asas bernegara dan sistem hukum positif 
yang telah berkembang sejak awal-awal pendirian negara Indonesia. Hal ini 
ditandai dengan upaya para panitia BPUPKI dan PPKI merumuskan isi UUD 
1945 pada poin pertama yang berbunyi, “Ketoehanan, dengan kewajiban 
mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja” – yang menjadi cikal-
bakal sila pertama Pancasila – dalam rangka penyusunan dan pengesahan 
UUD 1945. Namun, upaya tersebut sebagai bagian dari sistem hukum 
nasional secara eksplisit dalam sistem hukum tata negara Indonesia menjadi 
kurang mengenakkan, karena pada tanggal 18 Agustus 1945 umat Muslim 
terkecewakan dengan hilangnya tujuh kata tersebut, tak dapat dipertahankan 
karena suatu sebab yakni ada sejumlah dari golongan minoritas tak 
menghendaki tujuh kata tersebut, sehingga ada yang mengatakan bahwa hal 
itu menjadi awal dari sulitnya untuk melakukan pelembagaan norma hukum 
Islam dalam sistem hukum nasional.509 

Mohammad Hatta mengomentari bahwa, “Pancasila, tertutama pada 
sila pertama – Ketuhanan Yang Maha Esa – menjadi arah dan pedoman 
dalam membangun idealisme hidup bernegara dan menjadi dasar dari sila-
sila berikutnya”. Hilangnya tujuh kata tersebut bukan berarti bahwa umat 
Muslim Indonesia telah kehilangan kesempatan untuk memberlakukan 
norma hukum Islam yang berkembang di masyarakat dalam hukum positif, 
tetapi umat Muslim tetap memiliki kesempatan untuk memberlakukan 
norma hukum Islam.510 Hal itu ditandai dengan berdirinya dan terbentuknya 
Departemen Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946 telah menjadi tonggak 
sejarah awal dari perjalanan perkembangan hukum Islam, umat Islam dapat 
berperan aktif dalam pelembagaan norma hukum Islam dalam hukum 
nasional dan menjadi bagian dari hukum nasional, bahkan dengan adanya 
Depag RI, kewenangan Peradilan Agama telah dialihkan dari Menteri Hukum 
ke Menteri Agama.511

Hukum Islam sebagai Produk Politik 

Konsep hukum dalam Islam menurut Avdich adalah lebih luas dan tidak 
ada perbedaan yang tajam antara unsur hukum dan etika.512 Dalam Islam, 
dikenal acuan hukum yang standar, yakni Alquran, hadis, ijma’, dan qiyās 
yang menjadi tonggak-tonggak pengendali pengembangan peraturan di 
segala bidang kehidupan manusia. Tanpa itu, manusia bisa terlena dalam 
proses pembangunan dan menjadi masyarakat yang jauh dari tuntunan Ilahi, 
berubah warna filosofisnya menjauhi ajaran-ajaran-Nya.513 
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Setiap sistem hukum menyatakan bahwa orang-orang yang terikat 
dengan hukum itu harus bersedia mengakui otoritasnya dan mengakui 
bahwa ia mengikat mereka, walaupun sejak dulu hingga sekarang mereka 
boleh jadi melakukan pelanggaran terhadap beberapa aturan tertentu dalam 
hukum itu. Dengan begitu, penerimaan hukum Islam pun terikat dengan 
syarat penerimaan agama Islam, tetapi ia jelas merupakan (kewajiban) 
lanjutan setelah seseorang menjadi Muslim. Agama Islam dipeluk oleh 
banyak sekali kelompok masyarakat, yang masing-masing memiliki tradisi 
sosial dan hukum sendiri yang diwarisi dari para pendahulunya dalam jangka 
waktu lama. Karena menerima Islam sebagai agama mereka, para anggota 
kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara prinsipil juga mengakui 
otoritas hukum Islam.514 

Dalam artian bahwa ketika hukum Islam dijalankan dan diterapkan oleh 
pemeluknya di tengah-tengah masyarakat majemuk, satu sisi pemeluknya 
harus menunjukkan ketaatan terhadap hukum tersebut lewat aspek sikap, 
karena non Muslim tidak mengerti tentang hukum Islam maka cerminan 
Muslim dalam hal ketaatan berhukum dan ber-Islam lebih dapat diterima, 
dibandingkan omongan semata. Pada sisi lainnya, Muslim secara individual 
maupun komunal mesti pandai mengkombinasikan antara hukum syar’i 
dengan tradisi sosial, karena dengan begitu Islam dan hukumnya lebih dapat 
diterima. Karena “hukum merupakan bagian dari produk politik”, bahwa 
politik hukum lebih dominan dipengaruhi oleh politik terhadap hukum dan 
dapat juga dipengaruhi karena keadaan politik terhadap pembangunan 
hukum. Saat itu Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia yang pertama 
menyampaikan bahwa Produk hukum dan kebijakan akan menjadi islami 
apabila sebagian besar anggota parlemen berasal dari partai politik yang 
berlandaskan Islam atau orang yang memiliki dakwah Islam, maka keputusan 
parlemen akan diwarnai dengan nilai-nilai ajaran Islam..515 

Pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik” adalah benar jika 
didasarkan pada das sein dengan mengonsepkan hukum sebagai undang-
undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepkan sebagai undang-undang 
yang dibuat oleh lembaga legsilatif maka seorang pun tak dapat membantah, 
sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-
kehendak politik yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik 
maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.516 Untuk 
melihat hukum Islam dalam tatanan politik hukum  di Indonesia, ada 
beberapa unsur penting yang saling berhubungan yaitu:

1. Landasan konstitusional, yakni Pancasila dan dioperasionalisasikan 
secara struktural dalam UUD 1945.
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2. Diimplementasikan norma-norma itu dalam bentuk politik hukum 
nasional yang diarahkan kepada perubahan tata hukum untuk 
menyelenggarakan  negara hukum.

3. Perubahan masyarakat, watak alami dan abadi dalam suatu masyarakat, 
mengalami perubahan, baik struktur maupun pola budayanya.

4. Perubahan sistem hukum dilakukan secara nasional, terencana, 
terencana dan di masa depan yang dirumuskan secara kongkrit dalam 
rencana pembangunan nasional di bidang hukum. Dan ini terkait dengan 
berbagai faktor perubahan dan kelangsungan hukum Islam.

5. Perubahan ini merupakan hasil interaksi berbagai elemen dan potensi 
masyarakat majemuk, yaitu elit, untuk mewujudkan norma dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kelima unsur di atas memiliki variasi hubungan fungsional (symetric), 

hubungan searah (asymetric), dan hubungan timbal balik (reciprocal).517

Contoh Produk Politik Hukum Islam dan Penerapannya 

Hukum Islam – pada awalnya – sebagian besar disusun lebih dari satu 
abad setelah wafatnya Rasulullah. Proses penyusunannya berlangsung 
di bawah pengaruh hukum Romawi dan logika filsafat Yunani, namun 
pemberlakuannya ditangani oleh institusi-institusi feodal Persia.518 
Dalam perkembangannya, kebangkitan hukum Islam menurut Bagir, tidak 
hanya karena kesadaran umat Islam itu sendiri, tetapi juga didorong oleh 
meningkatnya aktivitas keilmuan yang menjadikan Islam sebagai obyek 
penelitian. Kebangkitan ini tentunya akan mempengaruhi upaya menjadikan 
hukum Islam sebagai hukum yang berlaku secara positif atau setidaknya 
menjadikannya sebagai materi yang tidak dapat diabaikan dalam politik 
hukum, khususnya perundang-undangan politik..519  

Bebarapa hukum Islam yang masuk dalam pola hubungan antara hukum 
Islam dengan hukum nasional520 artinya “hukum Islam” yang diformalisasikan  
menjadi hukum positif  yaitu:

1. Hukum Islam hanya untuk umat Islam:
a. Peradilan Agama diatur dalam UU No. 7  Tahun 1989 jo UU No. 3 

Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun  2009 tersebut mengandung Asas 
Personalitas Keislaman;

b. Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur dalam UU No. 17 Tahun 1999 jo 
UU No. 13 tahun 2008;



225Politik Hukum Islam dalam Kerangka Hukum di Indonesia

c. Pengelolaan Zakat diatur dalam U No. 38 tahun 1999 jo No. 23 Tahun 
2011 UU No. 38 tahun 1999;

d. Wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004;
e. Perbankan Syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008; Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 
1991 jo Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, adalah 
sebuah cara untuk melakukan penataan di bidang perkawinan dan 
bidang kewarisan bagi umat Islam.

2. Hukum Islam masuk dalam hukum nasional secara umum yang 
memerlukan pelaksanaan khusus:
a. Perkawinan diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang, beserta 

peraturan pelaksana, yaitu PP. No. 9 Tahun 1975. Kemudian PP No. 45 
Tahun 1990 Tentang Tata Cara Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU. No. 11 Tahun 2012;
c. Kejahatan Dalam Rumah tangga (KDRT), UU No.32 Tahun 2004, 

secara substansial menghendaki adanya perlindungan pihak yang 
berada dalam lingkup keluarga mendapat perlindungan baik dari 
aspek pribadi, maupun dari aspek publik;

d. Pemerintahan Aceh diatur UU No. 11 Tahun 2006, lembaga peradilan 
secara khusus di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai 
bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah 
Syar’iyah.

3. Hukum Islam yang masuk dalam peraturan perundang-undangan 
nasional dan berlaku untuk setiap warga negara Republik Indonesia, 
contoh UU No. 23 Tahun 1990 Tentang Kesehatan.
Mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang 

beragam (pluralitas), maka hukum Islam tetap dinyatakan sebagai hukum 
yang hidup. Hal yang sama berlaku untuk penganut agama lain yang memiliki 
hukumnya sendiri. Negara juga dapat mentransformasikan prinsip hukum 
Islam dalam bidang tertentu dan menjadikannya bagian dari hukum nasional. 
Untuk itu,semua harus mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan norma 
hukum  serta cita-cita hukum Nasional. Wallāhu a’lam biṣṣawāb.
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Penutup

Hukum Islam menjadi bagian teramat penting dari sejarah hidup 
bangsa Indonesia, sehingga hukum Islam juga bak dua sisi mata uang yang 
tak terpisahkan dari histori budaya hukum dan politik hukum di Indonesia. 
Eksistensi hukum Islam tumbuh dan berkembang secara integral bersama 
bangsa Indonesia sejak sebelum bangsa ini merdeka, dalam kata lain sejak 
sebelum masa Kolonial Belanda dan Jepang hingga kini. Oleh karenanya, 
kajian terhadap politik hukum Islam dalam kehidupan bangsa ini menarik, 
sebab dalam kondisi bagaimana pun, hukum Islam tetap eksis. Ada dua 
masa eksistensi dan perkembangan hukum Islam di Indonesia yakni; masa 
kerajaan Islam dan masa kemerdekaan hingga kini.

Pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik” adalah benar jika 
didasarkan pada das sein dengan mengonsepkan hukum sebagai undang-
undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepkan sebagai undang-undang 
yang dibuat oleh lembaga legsilatif maka seorang pun tak dapat membantah, 
sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-
kehendak politik yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik 
maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.

Mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang 
beragam (pluralitas), maka hukum Islam tetap dinyatakan sebagai hukum 
yang hidup. Hal yang sama berlaku untuk penganut agama lain yang memiliki 
hukumnya sendiri. Negara juga dapat mentransformasikan prinsip hukum 
Islam dalam bidang tertentu dan menjadikannya bagian dari hukum nasional. 
Untuk itu semua harus mengikuti prosedur ketatanegaraan dan sejalan 
dengan norma hukum dan cita-cita hukum nasional
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POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG 
NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT

--- Yopiza ---

12

Ajaran Islam merupakan inti pokok ajaran yang mengatur dalam 
semua aspek kehidupan umat manusia, khususnya bagi muslim itu 
sendiri. Inti pokok tersebut bukan hanya dilihat dari sisi Ibadah 

secara formalitas namun juga berkaitan dengan muamalah, sehingga jalan 
Islam yang kita ketahui meliputi 3 hal yakni: Akidah, Syariah dan Akhlak. 
Oleh karena itu perlunya pemahaman oleh muslim itu sendiri tentang inti 
ajaran Islam agar tidak terjebak kedalam hal yang negatif.

Dasar yang harus dipenuhi dalam pemenuhan ajaran Islam adalah Sumber 
Hukum Islam yakni Al-Quran dan Sunnah. Keduanya ini merupakan pokok 
utama dalam pemahaman Islam, sehingga Al-Quran dan Sunnah menjadi 
pedoman yang sempurna dalam memahami Islam dan mengembalikan 
fitrah Islam. Anjuran untuk kembali kepada pokok Ajaran Islam adalah upaya 
menyatukan perbedaan pendapat terutama dalam hal ibadah dan muamalah.

Segala kegiatan yang bersifat ibadah merupakan konsep hubungan 
manusia dengan Khalik, maka lebih sering disebut dengan Hablumminallah. 
Aturan yang mengatur dalam Ibadah sudah tergambar jelas dengan apa yang 
telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Disamping itu pula pada kegiatan 
berikutnya yakni bersifat muamalah yang merupakan konsep hubungan 
manusia dengan manusia dan alam sekitar atau yang disebut dengan 
Hablumminannas. Patokan bidang muamalah ini telah ada gambaran yang 
dapat kita terima bahwa Mumalah tidak membatasi dan membeda-bedakan 
orang baik itu muslim maupun non muslim dalam bermuamalah. 

Penerapan konsep muamalah memberikan pemikiran yang jelas bahwa 
Islam bukanya hanya terfokus pada ritual keagamaan saja namun juga 
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sampai kepada konsep membangun hubungan manusia itu sendiri, didalam 
Ilmu Sosiologi sendiri diungkapkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. 
Gambaran kegiatan muamalah dapat diperkuat secara jelas dengan ketentuan 
Qawaid Fiqhiyyah.

ْحِرْيِم ى التَّ
َ
 َعل

ُ
ِلْيل لدَّ

ْ
 ا

َّ
لِإ َبا َحة َحتَّى َيُد ل

ْ
ْشَياِء ا

َ
لأ

ْ
 ِفى ا

ُ
ْصل

َ
لأ

َ
ا

“Asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”
Perbedaan makna dan konsep yang tergambarkan antara Ibadah dan 

Muamalah tidaklah menjadi suatu perdebatan, akan tetapi sebaliknya dua 
kegiatan ini akan menjadi sinergisitas yang mampu mengembalikan fungsi 
awal dalam suatu amal yakni keridhaan Allah SWT. Sinergisitas tersebut 
dapat tergambarkan pada berberapa amal misalnya dalam hal Zakat.

Zakat merupakan bentuk kerukunan sosial ekonomi dari lima rukun 
Islam. sehingga jika di mencatat bahwa zakat tidak hanya proses di bidang 
Ibadah yang hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga mencakup aspek 
muamalah yang menyangkut audiensi hidup masyarakat yang secara materi 
kurang mampu. Sinergi inilah yang harus dibangun untuk masyarakat, 
khususnya di Indonesia dalam membantu menyelesaikan persoalan 
kemiskinan di negeri ini. Pembentukan zakat ini menciptakan bukan hanya 
kesalehan pribadi namun juga membentuk kesalehan sosial, oleh karenanya 
zakat sering disebut dengan ibadah maliyah ijtimaiyah. Hal ini sejalan dengan 
tujuan risalah manusia yakni dalam membentuk karakter kesalehan pribadi 
dan sosial.

Secara Normatif telah diatur secara tegas tentang cara yang harus 
ditemput oleh umat islam dalam menjalankan kewajiban tersebut baik 
melalui proses penerimaan, penyaluran maupun batasan jumlah yang 
barus diberikan. Hal ini tergambar jelas bagaimana Nabi sebagai pembawa 
risalah tersebut memberikan pemahaman tentang urgensi zakat. Aspek 
kemaslahatan ini juga diinterpretasikan menjadi rujukan tersendiri dalam 
pengelolaan zakat, khususnya di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kehadiran undang-undang tersebut telah ditetapkan sebelumnya pada 
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun 
demikian kehadir Undang-undang ini diharapkan oleh masyarakat adalah 
mampu untuk didistribusikan dan dikelola secara baik. Hal ini mengingat 
potensi zakat khususnya di Indonesia yang bermayoritas Islam, akan 
menambah potensi ekonomi yang baik.
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Mengingat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan 
zakat sesuai dengan politik syariat dan hukum Islam. Dalam hal ini diharapkan 
pengelolaan zakat dapat diwujudkan sebagai lembaga jaminan sosial untuk 
kesejahteraan rakyat, mengingat pentingnya tata cara pengelolaan zakat 
sesuai dengan politik syariat islam dan hukum, penulis tertarik untuk 
meneliti persoalan pengelolaan zakat sesuai dengan politik syariat Islam dan 
Hukum.

Kajian Teori Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat 
Menurut bahasa, zakat berasal sari kata dasar (masdar) bermakna yang 

berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu 
tumbuh dan berkembang.521 Makna-makna zakat tersebut digunakan dalam 
Al-Qur’an dan hadits ketika menyebutkan lafadz zakat karena makna yang 
terkandung dalam ibadah  zakat ini adalah berkah, berkembang dan suci. 
Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak dan 
berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” nafkah itu telah 
berzakat” apabila nafkah tersebut telah diberkahi dan “si fulan itu bersifat 
zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan.522

2. Anjuran Mengeluarkan Zakat
a. Q.S. At-Taubah [9]:103

وَتَك 
ٰ
 َصل

َّ
ْيِهْمۗ ِان

َ
ِ َعل

ّ
ْيِهْم ِبَها َوَصل ِ

ّ
ُرُهْم َوُتزَك ًة ُتَطّهِ

َ
ْمَواِلِهْم َصَدق

َ
 ِمْن ا

ْ
ُخذ

ُ َسِمْيٌع َعِلْيٌم - ١٠٣ ّٰ
ُهْمۗ َوالل

َّ
ٌن ل

َ
َسك

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (At-Taubah[9]:103)

b. Q.S. Al-Baqarah [2]:267

َن  ْم ّمِ
ُ
ك

َ
ْخَرْجَنا ل

َ
ٓا ا َسْبُتْم َومَِّ

َ
ٰبِت َما ك ْوا ِمْن َطّيِ

ُ
ْنِفق

َ
َمُنْوٓا ا

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
يٰٓا

 ُتْغِمُضْوا 
ْ

ن
َ
ٓا ا

َّ
ِخِذْيِه ِال

ٰ
ْسُتْم ِبا

َ
 َول

َ
ْون

ُ
 ِمْنُه ُتْنِفق

َ
ِبْيث خَ

ْ
ُموا ال ا َتَيمَّ

َ
ْرِضۗ  َول

َ
ا

ْ
ال

ِنيٌّ َحِمْيٌد - ٢٦٧
َ
َ غ ّٰ

 الل
َّ

ن
َ
ُمْوٓا ا

َ
ِفْيِهۗ  َواْعل
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“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 
kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih 
yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 
mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji”. (Q.S Al-Baqarah [2]:267)

3. Syarat -Syarat Zakat dan Rukun Zakat 
Kondisi zakat memiliki kondisi yang valid. Berdasarkan kesepakatan 

para ulama, zakat wajib pada orang bebas, Muslim, baligh, berakal jika 
memiliki satu nishab dengan kepemilikan sempurna, bahkan satu tahun. 
Zakat berlaku dengan maksud yang dimunculkan ketika pembayaran zakat 
berdasarkan kesepakatan para ulama.523

Adapun syarat-syarat wajib zakat artinya kerfardhuanya adalah hal-hal 
berikut:524

a. Islam. Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma’ 
ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan orang 
kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. 

b. Merdeka.. Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak 
dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannya-lah yang 
memiliki apa yang ada di tangannya

c. tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, 
dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan 
budaknya, budak mukatab dan sejenisnya meski pun dia mempunyai 
kepemilikan. 

d. Baligh dan berakal. Baligh dan berakal dalam pengertian adalah 
kondisi menurut hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban 
zakaah pada anak-anak dan orang gila dalam kekayaan mereka. 
Sebab, mereka tidak ditujukan untuk melaksanakan ibadah seperti 
sholat dan puasa. 

e. Kondisi Harta. Kondisi kekayaan adalah salah satu wajib. Jenis harta 
ini ada lima kelompok. Dua keping logam meskipun tidak dicetak dan 
yang berstatus dengan keduanya yaitu uang kertas, barang tambang, 
barang penemuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, ternak 
yang dilepaskan menurut mayoritas sarjana. 

f. Kondisi Harta Sampai Satu Nishab. Kondisi harta sampai satu nishab 
atau diperkirakan senilai satu nishab. Itu adalah yang ditetapkan 
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oleh syara’ sebagai tanda terpenuhnya kekayaan dan kewajiban zakat 
dari ukuran-ukuran berikut. Pada pembahasan macam-macam harta 
zakat akan dijelaskan nishab-nishab syara’, Ringkasan: nishab biji-
bijian, buah-buahan, setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah 
lima wasaq (653 kg). Nishab pertama kambing adalah empat puluh 
ekor kambing, unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor.525

g. Berlalu Satu Tahun atau Genap Satu Tahun Qamariyah Kepemilikan 
Satu Nishab.
Karena sabda Nabi Muhammad saw.526

ُ
حَْول

ْ
ْيِه ال

َ
 َعل

َ
حُول

َ
َزكاَة ِفي َماٍل َحتَّى ي

َ
لا

“Tidak ada kewajiban zakat pada harta genap satu Tahun”
Juga, karena ijma tab’in dan fuqaha. Hitungan tahun zakat adalah 

qamariyyah bukan syamsiyyah berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana 
hukum-hukum Islam yang lain seperti puasa dan haji. Para fuqaha madzhab 
mempunyai pendapat-pendapat yang berdekatan seputar genapnya satu 
Tahun. 

a. Tidak ada Utang . Tidak ada utang ini syaratkan menurut Hanafiyah 
pada zakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan), menurut 
Hanabilah di semua harta, menurut Malikiyah pada zakat barang 
(emas dan perak) bukan zakat tanaman, binatang ternak  dan barang-
barang tambang. Bukan merupakan syarat menurut Syafi’iyah.

b. Lebih dari Kebutuhan Pokok. Harta yang wajib dizakati itu bebas 
dari utang dan kebutuhan pokok pemiliknya. Sebab, sesuatu yang 
digunakan menutupi kebutuhan-kebutuhan itu adalah seperti tidak 
ada. 

4. Tujan Zakat dan Hikmah
a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan 

kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah 
(masyarakat).527

b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, 
serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan 
membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan 
berkepentingan.528
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c. Harta zakat wajib yang telah dibayarkan zakat menjadi berkah, yaitu 
tumbuh dan memperbanyak manfaatnya, sebagaimana makna nama 
dalam ekonomi yang disebutkan dalam Q.S. Saba’ [34]:9, Allah Swt 
berfirman. 529

 
ْ
َشأ

َّ
 ن

ْ
ْرِضۗ ِان

َ
ا

ْ
َماِۤء َوال َن السَّ ُهْم ِمّ

َ
ف

ْ
ْيِدْيِهْم َوَما َخل

َ
ى َما َبْيَن ا

ٰ
ْم َيَرْوا ِال

َ
ل
َ
ف
َ
ا

ٰذِلَك  ِفْي   
َّ

ِان َماِۤءۗ  َن السَّ ِمّ ا 
ً
ْيِهْم ِكَسف

َ
َعل ْسِقْط 

ُ
ن ْو 

َ
ا ْرَض 

َ
ا

ْ
ال ِبِهُم   

ْ
ِسف خْ

َ
ن

ِنْيٍب ࣖ - ٩ ِ َعْبٍد مُّ
ّ

ل
ُ
ك

ّ
َيًة ِل

ٰ
ا

َ
ل

Artinya:”Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang 
pemberi peringatanpun, melainkan orang-orang yang hidup 
mewah di negeri itu berkata: “Sesungguhnya Kami mengingkari 
apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya”.

d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin 
dan yang susah. betapa tidak kita lihat sendiri sehari-hari, betapa 
hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, 
tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan 
negara.530 Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan penduli 
antara si miskin dan si kaya.531

Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011
Pokok Pikiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjadi milestone sejarah zakat 
Indonesia modern, berbasis desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah 
dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional. Undang-Undang 
No 23 Tahun 2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan 
mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah 
melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh 
aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (pasal 7 ayat 1 
huruf a, c dan d) maupun fungsi operator (pasal 7 ayat 1 huruf b).532

Dalam kerangka institusional Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, 
BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam 
pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat 
hingga kabupeten/kota (pasal 15) di mana BAZNAS di setiap tingkatan dapat 
membentuk UPS (Unit Pengumpul Zakat) di setiap instansi pemerintahan 
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hingga ke tingkat kelurahan (pasal 16). Dengan BAZNAS sebagai pemegang 
tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta 
masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (pasal 17).533

Dengan menjalankan fungsi ganda sebagai regulator (menyelenggarakan 
fungsi perencana, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban 
dari aktivitas pengelolaan zakat nasional) dan sekaligus sebagai operator 
(menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dari aktivitas pengelola zakat 
nasiona), Undang-Undang No. 23 tahun 2011 memberi penguatan signifikan 
kepada BAZNAS yaitu ditetetapkan sebagai satusatunya lembaga yang 
berwenang dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6),  kegiatannya 
merupakan tugas pemerintahan sehingga berhak mendapat pembiayaan dari 
APBN dan ditambah dengan hak amil (pasal 30), serta berhak membentuk 
organisasi pendukung yaitu BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota serta UPZ 
di setiap instansi pemerintahan hingga tingkat kelurahan (pasal 16).

Di bawah Undang-Undang No. 23 tahun 2011, Kementerian Agama 
(kemenag) menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas tertinggi zakat 
yang menerima laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BAZNAS, 
serta menjalankan sebagai fungsi regulator antara lain mendirikan BAZNAS 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta melakukan fungsi pembinaan 
dan pengawasan, bersama-sama gubernur dan bupati/wali kota, terhadap 
seluruh oprator yaitu BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota 
dan LAZ. Dengan fungsi pengawasan berada di tangan Menteri Agama, 
maka pemerintah (Kemenag) diberi kewenangan untuk menggunakan 
sanksi atministrasi bagi BAZNAS dan LAZ yang lalai, berupa peringatan 
tertulis hingga pencabutan izin. Kelalaian yang dapat berakibat pemberian 
sanksi atministrasi ini merupakan ketentuan LAZ wajib memberi laporan 
yang telah diaudit ke BAZNAS (pasal 19), BAZNAS atau LAZ wajib memberi 
bukti setoran zakat kepada muzaki (pasal 23 ayat 1), pendistribusian dan 
pendayagunaan dana sosial keagamaan lain sesuai syariat dan dicatat dalam 
pembentukan tersendiri dan LAZ wajib member laporan ke BAZNAS dan 
pemerintah daerah.

Implikasi dan Dampak Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Dalam konteks masyarakat sipil Indonesia yang demokratis, Undang-
Undang Zakat harus memperkuat peran Negara dalam memberikan 
perlindungan bagi warga negara yang membayar zakat (muzaki), menjaga 
ketertiban umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat, 
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memfasilitasi sektor filantropi Islam untuk perubahan sosial dan memberi 
insentif pada perkembangan dunia zakat nasional. Namun Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2011 ini justru mematahkan praktik pengelolaan zakat 
yang baik oleh masyarakat yang telah berjalan puluhan tahun sekaligus 
memarjinalkan partisipasi masyarakat sipil dalam penanggulangan 
kemiskinan dan pembangunan.534

Marginalisasi LAZ dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini sangat 
jelas dan eksplisit. Undang-undang mengamanatkan bahwa yang memiliki 
kewenangan atas pengelolaan zakat nasional hanya BAZNAS, sedangkan 
pendirian LAZ oleh masyarakat hanya sekedar membantu BAZNAS. Lebih 
jauh lagi, pendirian LAZ direstriksi secara ketat, di mana restriksi yang sangat 
krusial adalah keharusan LAZ didirikan atau merupakan bagian dari ormas 
Islam. LAZ sekarang yang sudah dikukuhkan memang tetap diakui dalam 
undang-undang ini, namun maksimal dalam 5 tahun mereka diharuskan 
menyesuaikan diri dengan undang-undang baru, artinya harus mengikuti 
persyaratan pendirian LAZ baru jika ingin pengukuhannya tidak dicabut oleh 
Menteri Agama. Pasal ini sangat potensial digunakan untuk melemahkan 
bahkan “membunuh” LAZ karena LAZ-LAZ besar saat ini dan tidak berafiliasi 
dengan ormas Islam.535

Hal ini secara jelas kontraproduktif dengan upaya peningkatan kinerja 
zakat nasional. Kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat 
lebih banyak ditemukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, 
bukan oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah. Kinerja zakat 
nasional terbukti justeru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat sipil 
yang kredibel. Undang-Undang zakat baru ini juga tidak memberi kejelasan 
tentang tata kelola yang baik untuk dunia zakat nasional. Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2011 menempatkan Kementerian Agama sebagai otoritas 
zakat tertinggi sekaligus menjalankan sebagian fungsi regulator, khususnya 
fungsi pembinaan dan pengawasan sedangkan BAZNAS fokusutamanya 
sebagai operator. Namun di saat yang sama BAZNAS juga melakukafungsi 
regulator khususnya fungsi perenca naan, pengendalian, pelaporan dan 
pertanggungjawaban dari aktivitas pengelolaan zakat nasional serta 
menerima laporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. 
Dalam Undang-Undang ini, BAZNAS secara jelas mengalami conflict ofinterest: 
berstatus sebagai operator, namun memiliki kewenangan regulator.
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Politik Hukum Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat

Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia, melalui 
terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, menandai era baru 
pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahtieraan sosial. Indonesia 
yang bukan merupakan negara Islam, merupakan eksperimen menarik 
bagaimana zakat ditempatkan dalam negara muslim sekunder. Pasca 
jatuhnya Orde Baru pada 1998, Indonesia mengukuhkan diri sebagai negeri 
muslim demokratis terbesar di dunia yang memberi ruang yang luas bagi 
kebebasan masyarakat sipil. 

Di Negara-Negara common law, undang-undang amal sosial telah ratusan 
tahun menjadi kerangka referensi yang menghubungkan aktivitas amal 
sosial ke arah penanggulangan kemiskinan khususnya dan isu-isu inklusi 
sosial umumnya. Setelah beberapa abad, seluruh Negara-negara demokrasi 
dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka masih belum mampu menghapus 
masalah kemiskinan. Dalam alam demokrasi, pembentukan Undang-
Undang tentang aktivitas amal memiliki argumentasi yang kuat. Pembuatan 
Undang-Undang tentang aktivitas amal terkait erat dengan penghormatan 
dan perlindungan Negara pada hak-hak demokratis dasar warga Negara 
seperti kebebasan kumpul dan berserikat, kebebasan berekspresi dan 
mengungkapkan pendapat, kebebasan dari diskriminasi, serta kebebasan 
berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Di bawah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Indonesia tetap 
mempertahankan zakat dengan sistem sukarela. Ketika zakat berbasis pada 
kesukarelaan maka undang-undang zakat semestinya membatasi diri hanya 
pada perlindungan kepentingan pendonor. Adapun pembentukan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 terjadi pada lingkungan demokrasi yang sudah 
lebih terkonsolidasi, seperti penyederhanaan partai politik, peralihan 
kekuasaan secara damai melalui pemilu yang reguler. 

Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat tersebut, telah membuat pengelolaan zakat nasional khususnya yang 
dilakukan oleh masyarakat sipil baik secara kelembagaan melalui Lembaga 
Amil Zakat yang berbadan hukum maupun amil zakat tradisional akan 
berpotensi mengalami kemunduran dan atau penghentian. Berdasarkan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3 yang 
berbunyi bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan 
efisensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat 
zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 
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kemiskinan. Sedangkan pro kontra yang terjadi dalam persidangan pengajuan 
uji menteri Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 
Pertama, adanya sentralisasi pengelolaan zakat di bawah BAZNAS, yang 
bertujuan adanya pengelolaan zakat dikelola BAZNAS agar semua lembaga 
yang bergerak di bidang pengelolaan zakat dapat terpantau dengan cara 
setiap lembaga harus melaporkan pengelolaannya ke BAZNAS. Laporan 
pelaksanaan tugas oleh BAZNAS kepada Presiden dan DPR, laporan demikian 
adalah bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan tugas BASNAS. Kedua, adanya subordinasi LAZ kepada BAZNAS, 
namun dalam upaya pengaturan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan 
masyarakat merupakan mekanisme perlindungan Negara terhadap 
masyarakat dari terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat. Ketiga, 
kesewenang-wenangan dalam perizinan pengelolaan zakat oleh pemerintah. 
Keempat, kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memperoleh izin.

Dalam kerangka institusional Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, 
BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam 
pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat 
hingga kabupeten/kota (pasal 15) di mana BAZNAS di setiap tingkatan dapat 
membentuk UPS (Unit Pengumpul Zakat) disetiap instansi pemerintahan 
hingga ketingkat kelurahan (pasal 16). Dengan BAZNAS sebagai pemegang 
tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat 
dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya 
merupakan aktifitas membantu BAZNAS (pasal 17). Dengan menjalankan 
fungsi ganda sebagai regulator (menyelenggarakan fungsi perencana, 
pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aktifitas pengelolaan 
zakat nasional) dan sekaligus sebagai operator (menyelenggarakan fungsi 
pelaksanaan dari aktifitas pengelola zakat nasional), Undang-Undang No. 23 
Tahun 2011 memberi penguatan signifikan kepada BAZNAS yaitu ditetapkan 
sebagai satusatunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat 
nasional (pasal 6), kegiatannya merupakan tugas pemerintahan sehingga 
berhak mendapat pembiayaan dari APBN dan ditambah dengan hak amil 
(pasal 30), serta berhak membentuk organisasi pendukung yaitu BAZNAS 
provinsi dan kabupaten/kota serta UPZ di setiap instansi pemerintahan 
hingga tingkat kelurahan (pasal 16). Kelahiran Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 memicu kontroversi yang tajam dikalangan pegiat zakat nasional, 
khususnya antara pihak pemerintah dan masyarakat sipil. Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2011 menciptakan rekor, menjadi undang-undang syariah 
pertama yang digugat MK oleh masyarakat Muslim sendiri. Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2011 diklaim para penduduknya sebagai produk legislasi 
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yang baik, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diklaim tidak melakukan 
sentralisasi pengelolaan zakat nasional ke pemerintah melalui Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS). Sentralisasi diperpanjang sebagai tafsiran yang 
salah, tidak ada kata dan istilah sentralisasi dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2011. Namun jika melihat pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 
secara jelas disebutkan bahwa yang memiliki kewenangan pengelolaan 
zakat nasional hanya BAZNAS. Hal ini merubah secara mendasar sistem 
desentralisasi zakat nasional di bawah pasal 8 Undang-Undang No. 38 Tahun 
1999 di mana pengelolaan zakat nasional tidak hanya dilakukan pemerintah 
(BAZ) tetapi juga masyarakat sipil (LAZ).

. 

Penutup

Pelaksanaan politik hukum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia tetap mempertahankan dengan 
sistem sukarela, Politik Islam diartikan sebagai aktivitas politik sebagian 
umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas 
berkelompok dan dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat politik hukum islam sangat berperan, dan pengelolaan 
zakat nasional sepenuhnya di pegang oleh pemerintahan melalui BAZNAS 
yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional melalui fungsi 
regulator (menyelenggarakan fungsi perencana, pengendalian, pelaporan, 
dan penanggungjawaban dari aktivitas pengelolaan zakat nasional) maupun 
fungsi operator (menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dari aktivitas 
pengelola zakat nasional).

Politik Islam diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang 
menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. 
UndangUndang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara drastis 
merubah rezim zakat nasional dengan mesentralisasi pengelolaan zakat 
nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat 
Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional 
meliputi fungsi regulator maupun fungsi operator
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POLITIK HUKUM ISLAM DALAM 
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 
INDONESIA

--- Irham Dongoran ---

13

Negara Indonesia merupakan salah satu negara bekas jajahan colonial 
belanda. kekayaan alam, budaya dan kejayaannya (Gold, Glory, 
dan Gospel) merupakan dasar dan semboyan yang menjadi pemicu 

kolonialisme dan imperialisme berlangsung dilancarkan oleh para penjajah 
eropa hingga 350 tahun (1400 hingga 1750an), salah satu dampak dari 
penjajahan ini adalah banyaknya peninggalan-peninggalan colonial yang 
masih eksis di Negara Indonesia seperti Infrastruktur dan lainnya. Disamping 
itu sistem hukum Negara yang berbentuk hukum barat (Eropa Continental) 
juga merupakan salah satu warisan penjajahan yang sampai saat ini masih 
lebih mendominasi sebagai hukum Negara Indonesia.

Oleh karena itu para pemikir dan ahli hukum Islam bercita-cita dan 
berupaya untuk mempositivisasi hukum Islam dan menjadikannya sebagai 
bagian dari hukum nasional atau Negara, dengan melalui perantara KHI ini 
keinginan itu terwujud walaupun belum semua aspek hukum Islam dapat 
tercover didalamnya. 

Menurut Yufi Wiyos Rini536 penduduk Indonesia yang mana penduduknya 
mayoritas islam bercita-cita dan berharap pelibatan bahkan pemberlakuan 
hukum islam sebagai hukum yang integral dalam hukum nasional. Terutama 
setelah adanya undang-undang tahun  1974 tentang perkawinan, juga 
undang-undang  tentang Tentang peradilan Agama nomor 9 Tahun 1989 
yang merupakan penegasan intitusi hukum Islam dan sistem peradilan Islam 
dengan sistem hukum Indonesia. Apabila  peradilan negeri memiliki KUHP 
yang menjadi referensi dalam pemutusan perkara maka kaum muslimin 
juga berharap memiliki adanya buku hukum sebagai bahan rujukan 
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dalam memutuskan perkara di Peradilan Agama, Oleh karena itu mereka 
memutuskan hukum Islam dalam kompilasi yang kemudian dijustifikasi 
dengan adanya inpres No 1 tahun 1991.

Kompilasi hukum (KHI) Islam salah satu produk hukum Islam yang yang 
diunifikasi yang kemudian diupayakan untuk dilegislasi sebagai aturan-
aturan hukum yang bersifat keIslaman dan keindonesiaan, dibentuk dalam 
berbentuk bab-bab dan fasal-fasal yang disaring dari berbagai kitab-kitab 
fikih madzhab yang empat. Lalu bagaimana peran politik hukum Islam 
didalamnya?

Politik Hukum Islam

Dalam pengerartian leksikalitasnya, politik merupakan kata yang 
berasal dari kata “politic” yaitu sesuatu yang menunjukkan sifat pribadi atau 
perbuatan yang diartikan “acting or judging wisely, well judged, prudent”. 
dalam bahasa Latin Politik juga telah dikenal dengan istilah politicus, dan 
bahasa Yunani yaitu politicos yang keduanya berasal dari kata “polis” 
yang diartikan dengan kota.537 Dalam penuturan Abdulkadir B. Nambo 538 
menyebutkan bahwa juga menjadi suatu transliteral atau menjadi serapan 
bahasa Indonesia, yaitu istilah “politik” yang memiliki artian semua hal dan 
tindakan berupa kebijaksanaan, siasat tentang pemerintahan dalam suatu 
Negara, tipu muslihat dan kelicikan serta digunakan juga dalam perihal 
akademik yaitu istilah ‟ilmu pengetahuan politik”.

Menurut Miriam Budiardjo539 ada lima wilayah ontology ilmu politik, 
yaitu: 1. Negara atau  state, yang merupakan suatu wilyah tertinggi dalam 
kekuasaan yang sah yang dipatuhi rakyatnya. 2. Kekuasaan atau Power, 
yang dimaksud dengan kekuasaan disini adalah kemampuan seseorang atau 
sekelompok orang  untuk mempengaruhi orang lain agar tunduk kepada 
keinginannya. 3. Pengambilan keputusan atau decision-making, yaitu 
membuat pilihan di antara beberapa alternatif keputusan mulai dari sebuah 
proses sampai keputusan itu dicapai. 4. Kebijaksanaan umum (public 
policy), yaitu cara yang dilakukan dalam memilih tujuan dan cara untuk 
mencapai tujuan. Dan dihak yang membuat kebijakan mempunyai kekuasaan 
untuk melaksanakannya; 5. Pembagian (distribution) nilai yaitu hal yang 
nilai baik atau benar, hal yang diinginkan, hal yang berharga dan penjatahan 
dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat, yang pada galibnya kerap tidak 
merata dan akhirnya melahirkan konflik. 

Jazim Hamidi540 mendefinisikan Politik Hukum sebagai sebuah ‘kebijakan’ 
yang oleh negara ditempuh melalui lembaga negara begitu juga pejabat yang 
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diberikan wewenang untuk menetapkan hukum yang perlu diamandemen, 
diubah, dipertahankan, diatur, atau dikeluarkan supaya dengan kebijakan 
itu pelaksanaan kenegaraan dapat berjalan baik dan tertib, sehingga tujuan 
negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.

Imam Syaukani541 memaknai politik hukum sebagai  salah satu kebijakan 
dasar dalam penyelenggaraan sebuah negara, dalam bidang yang terkait 
tentang hukum yang telah telah berlaku, akan berlaku dan yang sedang berlaku 
dalam masyarakat demi untuk menggapai sebuah tujuan Negara yang dicita-
citakan bersama. Maka segala kebijakan terkait tentang hukum tertentu 
mengandung nilai politik yang dimaksudkan untuk mengimplemetasikan 
sebuah kedamaian dan kemaslahatan dalam negara

Mahfud MD542 berpendapat bahwa politik hukum merupakan legal 
policy yang oleh pemerintah dilaksanakan secara nasional yang berisikan 
pembangunan hukum yang berintikan pembentukan serta pembaharuan 
materi-materi hukum supaya signifikan dengan kebutuhan tertentu, 
serta implementasi ketetentuan hukum yang sudah ada. Sementara 
Satjipto Rahardjo543 memaknai politik hukum sebagai segala upaya untuk 
menentukan sebuah pilihan terkait tentang tujuan dan metode atau tata cara 
yang digunakan untuk menggapai tujuan hukum dalam masyarakat. Dan 
Menurut Padmo Wahjono 544 segala bentuk kebijakan dasar yang menentukan 
arah, bentuk serta materi hukum yang akan dibentuk adalah merupakan 
pengertian dari Politik Hukum.

Dari beberapa defenisi diatas penulis memahami bahwa Politik Hukum 
adalah sebuah upaya dan kebijakan Negara dalam menerapkan sebuah 
konsep, undang-undang dan peraturan-peraturan kepada warganya melalui 
aparat penegak hukum demi untuk mencapai sebuah keadilan, kedamaian, 
kemakmuran dan ketenteraman bersama dalam tubuh Negara itu.

Tujuan Politik Hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan. 
Pertama, sebagai suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat 
digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional 
yang dikehendaki. Kedua, dengan sistem hukum nasional itu diwujudkan 
cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.545

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa ada beberapa tujuan 
politik hukum. Pertama, menegakkan kepastian hukum dan mewujudkan 
keadilan dalam kehidupan bernegara. Kedua, merealisasikan kemanfaatan 
dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Ketiga, menjaga ketertiban 
dalam kehidupan bernegara. Keempat, merealisasikan hukum praktis, 
efektif, dan penyempurnaan hukum dalam kehidupan bernegara. Kelima, 
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menyeimbangkan terlaksananya hak dan kewajiban selaras dengan HAM. 
Keenam, memastikan terimplementasikannya nilai dasar Pancasila dan 
Pembukaan UUD 1945. Ketujuh, memberikan perlindungan hukum dalam 
bingkai HAM. Kedelapan, memastikan eksistensi kekuasaan negara demokratis 
dan konstitusional. Kesembilan, menyeimbangkan struktur, pembagian, dan 
pembatasan kekuasaan negara. Kesepuluh, memutuskan berbagai aspek 
dalam peraturan perundang-undangan. Kesebelas, mewujudkan negara 
yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi serta keadilan sosial. 546

Sementara Kata hukum Islam sebagai term yang popular di Indonesia 
tidak ditemukan dalam kepustakaan hukum dalam Islam, yang biasa 
digunakan adalah syariat Islam, hukum syara’ dan fiqhi.547 Perkataan hukum 
dari segi bahasa dari akar kata حكم yang berarti “mencegah” atau“menolak”, 
mencegah ketidakadilan, kezaliman  dan  penganiayaan disebut hukum.548  
Sedangkan  pengertia.  hukum  menurut  bahasa  ialah  menetapkan  sesuatu 
atau  meniadakannya.549 Apabila  kata hukum  dihubungkan dengan  kat 
Islam,maka  huku Islam  berarti seperangkat peraturan  berdasarkan wahyu 
Allah  dan  sunna Rasul tentang  tingkah  laku  manusia  untuk  mukallaf yang 
diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama 
Islam.550

 Dalam pada itu, hukum Islam dimaksudka  disini yaitu hukum perdata 
Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, yang sekaligus 
merupakan hukum terapan bagi pengadilan agama. Dengan demikian hukum 
Islam mencakup hukum syaria dan juga hukum fikih, Karena arti syariat dan 
fikih terkandung didalamnya.551

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber 
utamanaya adalah wahyu Allah, sehingga mempunyai konskuensi atau 
pertanggungjawaban di akhirat kelak Untuk itu hukum Islam dapat berupa 
hukum yang secara langsug berasal dari wahyu (syari‘ah) atau hukum yang 
merupakan hasil ijtihad para mujtahidin (fiqh), yang kedua inilah yang lebih 
banyak. 552 dalam kaitannya dengan konteks ke-indonesiaan hukum Islam 
bisa dimaknai dalam perspektif fikih (amali) dan Qonun atau Taqnin yang 
merupakan peraturan-peraturan yang disahkan oleh otoritas pemerintah 
yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber hukum 
Islam lainnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Politik Hukum Islam adalah upaya 
kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup 
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dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinnekaan 
(Pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula 
atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (Ingtegritas), 
artinya terlayaninya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan goncangan 
dan keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai2 esensial yang 
mengandung sifat keragaman Maka hukum yang mengabdi kepentingan ini 
tidak harus berujud satu unifikasi hukum, tetapi berujud satu kodifikasi 
hukum yang mengandung unifikasi hukum, dalam bidang hukum tertentu 
(yang netral dari keyakinan agama) dan mengandung diferensiasi hukum 
dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama.553 Dalam 
term ini terlihat bahwa kerukunan adalah aspek yang menjadi prioritas yang 
harus dikedepankan dalam penerapan hukum Islam sehingga usaha dalam 
mewujudkan pemberlakuan hukum yang bernilai keislaman jangan sampai 
menimbulkan konflik sosial.

Menurut Ismail Sunny Pengertian Politik Hukum Islam di Indonesia 
adalah proses penerimaan hukum Islam sebagai sumber hukum oleh 
Negara. Kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia dibagi 
ke dalam dua periode, yaitu (1) periode penerimaan hukum Islam sebagai 
sumber persuasive; (2) periode hukum Islam sebagai sumber otoritatif.554 
Namun pengertian ini lebih kepada dimensi historis dalam menggambarkan 
perjalanan hukum Islam ketika masuk ke dalam tata hukum Indonesia. Jadi 
Politik Hukum Islam Di Indonesia adalah kebijakan hukum (legal policy) 
yang akan atau yang telah dilaksakan secara nasional oleh pemerintah 
Indonesia. Unsur-unsur politik hukum Islam Indonesia terdiri atas empat 
komponen. Pertama, pembangunan hukum. Kedua, pembaharuan hukum. 
Ketiga penegakan hukum, pembinaan aparat penegak hukum.555

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang telah mendapatkan 
justifikasi yuridis dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, merupakan salah satu 
bentuk politik hukum Islam di Indonesia. Politik hukum ini kurang sempurna 
karena tidak melalui legislasi badan legislatif, bahkan diakui Kompilasi 
Hukum Islam merupakan jalan pintas dalam penetapan dan mempositifkan 
hukum Islam, sebab penyusunan rancangan undang-undang tentang 
hukum perdata Islam untuk diajukan kepada badan legislatif tidak mungkin 
dilakukan saat itu.556

Menurut teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional 
Indonesia masa lalu, dan masa mendatang bahwa hukum Islam ada dalam 
hukum nasional Indonesia, baik dalam hukum tertulis maupun tidak 
tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek.557 Teori 
ini menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional 



250 Politik Hukum Islam

Indonesia itu ialah: 1) ada dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional 
Indonesia. 2) ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui 
adanya dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status 
sebagai hukum nasional. 3) ada dalam hukum nasional dalam arti norma 
hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum 
nasional Indonesia. 4) ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama 
hukum nasional Indonesia.558

Jika menelaah kembali defenisi Politik Hukum adalah sebuah upaya 
dan kebijakan Negara dalam menerapkan sebuah konsep, undang-undang 
dan peraturan-peraturan kepada warganya melalui aparat penegak hukum 
demi untuk mencapai sebuah keadilan, kedamaian, kemakmuran dan 
ketenteraman bersama dalam tubuh Negara itu, maka Politik Hukum Islam 
dapat dimaknai dengan upaya dan kebijakan pemberlakuan hukum yang 
bernuansa Islami ke dalam hukum Negara baik berupa integralisasi hukum 
Islam ke dalam hukum Negara, atau kemandiriannya yang diakui adanya dan 
kekuatan serta wibawanya oleh Hukum Nasional dan diberi status sebagai 
Hukum Nasional. atau norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai 
penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia dan sebagai bahan utama 
dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Politik Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis 
yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan 
tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah 
buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan 
hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Adapun pengertian 
Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum 
yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa 
dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan 
dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.559 

Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun 
secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum 
tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan 
pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan 
adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan 
seharihari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk 
menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya.560
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Menurut Mahfud MD, KHI adalah Sebuah karangan yang berupa 
kumpulan materi-materi yang diambil dari kitab-kitab fiqh yang ada, namun 
KHI disusun dengan bahasa hukum (Legal drifting) berupa bab, pasal, dan 
ayat, yang lebih menyerupai kodifikasi dari pada kompilasi. Menurt beberapa 
personal dari perumusnya, KHI merupakan unifikasi dan pempositifan 
hukum Islam di Indonesia, yaitu mempositifkan hukum Islam secara 
sistematis dalam kitab hukum. Isi dari KHI terdiri dari tiga buku pertama 
tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku 
III tentang Perwakafan. Sesuai dengan tema utama Kompilasi Hukum Islam 
yaitu mempositifkan Hukum Islam di Indonesia 561

KHI merupakan hasil proyek pembangunan hukum Islam melalui 
yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 
dan Depag RI. Kekuasaan hukum diperoleh dengan impres No.1 tahun 
1991 sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat diberlakukan di Peradilan 
Agama.562 Di masa sebelum ada KHI terdapat disparitas keputusan peradilan, 
karena tidak adanya kitab hukum yang positif dan unikatif. Akibatya terjadi 
penyelenggaraan fungsi peradilan yang sewenang-wenang dalam pergulatan 
dan pertarungan kitab-kitab fiqh. Hal ini merupakan dasar pemikiran 
dibetuknya KHI.563 Akan rumit untuk menentukan sebuah keputusan hukum 
apabila masing-masing orang dalam persidangan mengajukan argumentasi 
fikihnya sehingga kepastian dalam memutuskan hukum tidak memiliki acuan 
yang tetap, dalam hal ini KHI dibuat sedemikian rupa untuk menyamakan 
persepsi penerapan hukum dan sebagai jembatan penyebrangan ke arah 
memperkecil pertentangan dan dan pembantahan khilafiyah.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar umat Islam 
Indonesia pada pemerintahan orde baru. Umat Islam di Indonesia akan 
mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif 
yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. 
Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam 
lembaga-lembaga peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan 
oleh masalah fikih dapat diakhiri.564

Legislasi KHI

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada 
konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama 
tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang 
Penunjukan  Pelaksanakan  Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui 
yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum 
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Islam. Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan : 1. bahwa sesuai 
dengan fungsi pengaturan Mahakamah Agung Republik Indonesia terhadap 
jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya 
di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum 
Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama; 2. guna 
mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan 
tugas, singkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan 
hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim 
proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan 
Departemen Agama Republik Indonesia.565  

Adapun Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah: 

1. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan 
bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam 
penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, 
yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi 
pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya; 

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 
No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 
Tahun 1991; 

3. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas 
nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 
22 Juli 1991 No.3694/EV/ HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh 
Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 
1991 tanggal 10 Juni 1991.Berdasarkan dasar hukum atau landasan 
kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini mempunyai 
kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi 
para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan 
perkara.566

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan 
yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini.567 Menurut 
M.Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian 
akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. 
Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas 
penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam 
masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada  
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dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan 
dan pengembangannya.568 

Legislasi seharusnya melalui badan legislatif (Tidak hanya esekutif). 
Namun pada pencetus KHI saat itu menggunakan jalan pintas.569 hal ini di 
akui tiada rotan akarpun jadi tanpa melalui  RUU yang harus di ajukan kepada 
badan legislatif. Karna proses yang sangat panjang yang harus di tempuh 
mulai dari perumusan  RUU sampai kepada pembahasan di DPR. Dengan 
pertimbangan faktor iklim politik, psikologis yang lebih besar kendalanya 
sedangkan disatu sisi kehadiran dan keberadaan Peradilan Agama secara 
konstitusional telah diakui semua pihak namun di sisi lain Peradilan Agama 
belum mempunyai sebuah kitab hukum perdata (perdata Islam) sebagai 
rujukan. Karna tidak mungkin akan mewujudkan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata Islam dalam jangka waktu singkat, jika jalur yang di tempuh 
melalui saluran formil perundang-undang yang di tentukan pasal 5 a (1) jo 
pasal 20 UUD 1945.570

Dengan pertimbanga-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan 
kebutuhan yang sangat mendesak, dicapailah kesepakatan antara Menteri 
Agama dan Ketua Mahkamah Agung untuk menempuh jalur terobosan 
singkat. Oleh karna itu, cita-cita untuk memiliki hukum positif undang-
undang perdata Islam melalui jalur formil kenegaraan, dilakukan dalam 
bentu kompilasi. Kemudian dibentuk panitia penyusunan KHI dengan SKB 
Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.571 

KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua 
Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) 
dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi 
Hukum Islam merupakan hasil konsensus (ijma’) ulama dari berbagai 
golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang 
kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.572

Peyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi 
hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama, 
tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik 
tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasarkan 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum 
Islam (Alquran dan Sunnah), khusunya ayat yang teksnya berhubungan 
dengan substansi KHI. Dalam penyusunan KHI, secara substansial dilakukan 
dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni Alquran dan Sunnah, 
dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.573 
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Proses perumusa materi KHI terseut dilakukan beberapa langkah, 
yaitu pertama menyiapkan masail (daftar pertanyaan) yang diajukan 
kepada berbagai ormas dan lebaga-lembaga Islam termasuk Majlis Tarjih 
Muhammadiyah dan Bahsul Masail NU, hal ini mendapat respon positif dari 
ormas-ormas Islam tersebut. Kedua membahas buku fiqh-fiqh empat mahzab 
yang dimintakan kepada sejumlah IAIN di Indonesia. Ketiga, menelusuri 
kembali sejarah yurisprudensi Islam dan Keempat, mejadikan studi 
perbandingan dengan hukum yang berlaku di tiga negara seperti Maroko, 
Turki dan Mesir. Pemilihan 3 negara tersebut sebagai sasaran studi banding 
karena Maroko dikenal dengan madzhab Maliki, Turki dikenal dengan negara 
sekuler dan Mesir di pilih karena berada di antara Maroko dan Turki.574 

Pendekatan yang digunakan dalam perumusan KHI juga ditetapkan 
oleh proyek sebagai pembatasan dan patokan pendekatan berfikir, analisa 
dan pengkajian, dalam perumusan materi pasal-pasal KHI tersebut. Patokan-
patokan tersebut di antaranya adalah: pertama, bahwa sumber usaha yang 
digunakan adalah al-Qur’an dan sunnah, agar terlepas dari ikatan pendapat 
Madzhab dalam kitab fiqh. Dalam mengkaji al-Qur’an dan sunnah tersebut 
digunakan pendekatan yang tradisional, praktis dan aktual untuk mendapat 
rumusan hukum yang matang (matury law) yang tidak sekedar mengambil 
nash secara literal dalam perumusan hukum, karna al-Qur’an dan sunnah 
bukanlah kitab hukum. Kedua, pendekatan experimental terhadap alQur’an 
dan sunnah di jadikan dasar pembenaran penurunan tekstual secara 
kontekstual, yaitu mereka merujuk kepada turunnya ayat-ayat al-Qur’an 
secara exsperimental yang berkaitan lagsung dengan permasalahan yang 
timbul. Pendekatan exsperimental ini digunakan dalam perumusan KHI 
untuk mendukung kontekstual berdasarkan teks nash tersebut. Syariah 
dianggap fleksibel terutama masalah dhanny dan qath’i untuk mendapatkan 
rumusan hukum yang fleksibel dan sesuai dengan tuntunan permasalahan 
aktual yang ada serta di mungkinkan adanya pembahasan masalah baru 
yang belum terdapat dalam nash secara eksplisit perumisan KHI ini juga 
mengutamakan pemecahan problema masa kini. 

Ketiga, unity dan variaty, yaitu adanya satu dalam keragaman. Maka KHI 
dapat dikatakan sebagai suatu fiqh dengan madzhab sendirinya terlepas dari 
madzhab-madzhab yang ada dan berbeda dengan yang lain, karena KHI di 
susun sesuai dengan kondis Indonesia. Keempat, pendekatan kompromi 
dengan hukum adat. Pendekatan ini terutama untuk mengantisipasi 
perumusan nilai-nilai hukum yang sudah di jumpai nashnya dalam al-Qur’an, 
namun nilai-nilai tersebut telah lebur berkembang sebagai norma adat  
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dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, maka 
turunlah  KHI sebagai kitab hukum Islam (perdata) di Indonesia.575

Proses legislasi pengukuhan formil KHI hanya melalui inpres, yakni 
inpres no.1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991. Setelah pernyataan berlakunya 
dikukuhkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama no.154 tahun 1991 
tanggal 22 juli 1991, maka tanggal 22 Juli, KHI resmi berlaku sebagai hukum 
untuk digunakan dan di terapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat 
yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan 
dengan bidang perkawinan, hibah, warisan dan wakaf.576 

Walau demikian kekuatan hukum yang terdapat dalam KHI tidaklah 
mengikat, melainkan hanya sebagai tawaran dan ide-ide yang menjadi 
pilar dalam peradilan Agama dan juga sebagai upaya untuk meminimalisir 
perbedaan atau khilafiyah yang ada di dalam masyarakat Indonesia.

Legislasi KHI bukanlah merupakan legislasi yang sempurna untuk 
suatu hukum (perundang-undang), karena undang-undang seharusnya 
dapat dilakukan melalui jalur legislasi dengan badan legislatif (pasal 5 
UUD). Setelah di tetapkan melalui legislasi, sebuah undang-udang berlaku 
mengikat bagi seluruh warga negara. KHI bukanlah sebuah undang-undang 
yang di proses melalui legislasi yang sempurna, maka KHI mempunyai posisi 
delimatis, yang tidak sesuai dengan harapan perumusannya.577 

Peran Politik Islam dalam KHI

Latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam didasarkan 
pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Proses 
penyusunan kompilasi ini berlangsung sejak tahun 1985. Berdasarkan UU 
No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi dorongan dan memacu 
lahirnya hukum materil yaitu Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Instruksi 
Presiden RI No.1 Tahun 1991 secara formal berlakulah Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan 
Peradilan Agama. Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan 
melalui beberapa jalur usaha, yaitu : jalur kitab, jalur ulama (wawancara), 
jalur yurisprudensi, jalur perbandingan, dan jalur lokakarya / seminar. 
Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah 
sebagai pedoman atau petunjuk para hakim Peradilan Agama dalam 
memutuskan dan menyelesaikan perkara (yang diatur dalam kompilasi, 
yaitu hukum perkawinan, perwakafan, kewarisan).578

Sesuai dengan tema utama Kompilasi Hukum Islam yaitu mempositifkan 
Hukum Islam di Indonesia, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak 
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dicapai dan di tuju, diantaranya; pertama, untuk melengkapi pilar Peradilan 
Agama. Menurut bustanul Arifin sebagai ketua Muda Mahkamah Agung 
urusan lingkungan Peradilan Agama saat itu dan sebagai pimpinan proyek 
KHI, bahwa ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi 
peradilan yakni adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan 
kekuasaan undang undang, adanya organ pelaksana dan adanya sarana 
hukum sebagai rujukan. Maka perumusan KHI bertujuan untuk menyediakan 
sarana hukum sebagai rujukan pengambilan keputusan atau penyelesaian 
masalah di Peradilan Agama. Kedua, menyamakan persepsi penerapan 
hukum. Ketiga, mempecepat proses taqribi bainal ummah yaitu KHI diharakan 
sebagai jembatan penyebrangan ke arah memperkecil pertentangan dan 
dan pembantahan khilafiyah terutama dalam bidang hukum perkawinan, 
hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Keempat, untuk menyingkirkan paham 
private affair, selama itu di sarankan bahwa nilainilai hukum Islam selalu 
di anggap merupakan urusan pribadi dan tidak perlu campur tangan orang 
lain, terutama penguasa (negara). Hal ini dapat di katakan sebagai Islamisasi 
ataupun pelembagaan nilai-nilai hukum Islam dengan justifikasi institusi 
Negara.579

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Politik Hukum Islam di 
Indonesia kebijakan hukum yang akan atau yang telah dilaksakan secara 
nasional oleh pemerintah Indonesia dan Unsur-unsur politik hukum Islam 
Indonesia terdiri atas empat komponen. Pertama, pembangunan hukum. 
Kedua, pembaharuan hukum. Ketiga penegakan hukum, pembinaan aparat 
penegak hukum, maka peran KHI dalam politik hukum adalah sebagai sarana 
untuk perumusan dan membangun hukum di peradilan agama serta sebagai 
jembatan untuk pembaharuan hukum sesuai dengan dinamika kehidupan 
masyarakat muslim Indonesia, serta upaya dalam penegakan hukum sesuai 
dengan apa yang telah tertera dalam syari’at Islam.

Dan sebagaimana diketahui bahwa tujuan politik hukum adalah untuk 
mewujudkan kedamaian dan kesatuan persefsi dan di masa sebelum ada KHI 
terdapat disparitas keputusan peradilan, karena tidak adanya kitab hukum 
yang positif dan unikatif, maka dengan eksistensi KHI ini akan terwujud 
persatuan antar umat Islam dalam perkara-perkara yang terkait dengan 
hukum perdata.
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Penutup

Politik Hukum Islam merupakan upaya kebijakan pemberlakuan hukum 
Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat dengan 
memperhatikan berbagai aspek dan dan dalam proses pemberlakuannya 
harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa 
atau nasional (Integritas), dan Politik Hukum Islam di Indonesia kebijakan 
hukum yang akan atau yang telah dilaksakan secara nasional oleh pemerintah 
Indonesia.

Legislasi kompilasi hukum Islam sebagai hukum nasional melalui 
perjuangan panjang, Latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam 
didasarkan pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. 
Proses penyusunan kompilasi ini berlangsung sejak tahun 1985. Berdasarkan 
UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi dorongan dan 
memacu lahirnya hukum materil yaitu Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan 
Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 secara formal berlakulah Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di 
lingkungan Peradilan Agama.

Proses kodifikasi dan unifikasi kompilasi hukum Islam yang dimodif dari 
berbagai sumber fikih madhzab yang empat dan dikondisikan dengan 
dinamika dan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga hukum yang 
terkandung di dalamnya bernilai keislaman dan keindonesiaan merupakan 
salah satu upaya realisasi politik hukum Islam di Negara Indonesia, walaupun 
tidak penuh minimal ada yang berbau keIslaman. Akar tidak ada rotan pun 
jadi, sebuah kaidah menyebutkan  ما لا يدرك كله لا يترك جله. 
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Hukum merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks,  meliputi 
kenyataan kemasyarakatan yang majemuk,  mempunyai banyak 
aspek,   dimensi,  dan fase.  Hukum berakar dan terbentuk dalam 

proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, 
budaya,  teknologi,  keagamaan,  dan sebagainya),  dibentuk dan ikut 
membentuk tatanan masyarakat,  bentuknya ditentukan oleh masyarakat 
dengan berbagai sifatnya,  namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat 
itu sendiri.

Jika diumpamakan benda,  hukum bagaikan permata  yang tiap 
sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat 
dan memandangnya.  Kompleksitas hukum menyebabkan hukum itu 
dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang,  sehingga lahirlah beberapa 
disiplin hukum disamping filsafat hukum dan ilmu hukum, yakni sosiologi 
hukum,  antropologi hukum,  perbandingan hukum,  logika hukum,  psikologi 
hukum, dan kini sedang tumbuh politik hukum.

Politik hukum merupakan suatu ilmu yang sangat dinamis yang memiliki 
tujuan-tujuan praktis tertentu dalam proses perumusan suatu produk 
peraturan perundang-undangan termasuk kemungkinan-kemungkinan 
dari dampak pemberlakuan atas produk hukum itu. Politik hukum dan 
proses legislasi saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya jika visi misi 
politik pembangunan hukum dan kandungan produk undang-undang atau 
Peraturan Daerah dalam proses legislasi menimbulkan polemik hukum,  
idealnya aspek yang terlebih dahulu dikritisi adalah sejauh mana produk 
itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 



262 Politik Hukum Islam

hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila haruslah menjadi paradigma 
politik hukum di Indonesia.

Politik hukum  dalam hubungannya dengan pembentukan hukum 
(rechtsvorming) dan penemuan hukum (rechtsvinding) bersifat  
praktisfungsional dengan cara penguraian yang theologiskonstruktif. Artinya 
sebagai sebuah disiplin hukum,  politik hukum memberikan landasan 
akademis terhadap proses pembentukan dan penemuan hukum yang lebih 
sesuai dengan konteks kesejahteraan,  situasi dan kondisi, kultur, nilai-
nilai yang berkembang di masyarakat dan memperhatikan pula kebutuhan 
masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Melalui proses seperti ini diharapkan 
produk hukum yang akan diimplementasikan di tengah masyarakat dapat 
diterima dan dipatuhi. 580

Salah satu produk hukum di Indonesia yang diberikan Negara melalui 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni 
pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Pemberlakuan ini merupakan kebutuhan 
dan keinginan masyarakat Aceh sejak lama, tercatat mulai zaman penjajahan 
hingga pasca orde baru, keinginan agar diberikan kebebasan menjalankan 
syariat Islam bagi masyarakat yang tinggal di Aceh, Produk tersebut tidak 
luput dari pro kontra, maka agar produk hukum tersebut dapat diterima oleh 
masyarakat Aceh,  produk hukum tersebut perlu dikaji dari sisi politik yang 
akan diterangkan di dalam tulisan ini.

Makna Politik Hukum dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh

Politik hukum secara etimologis merupakan terjemahan bahasa 
Indonesia, berasal dari bahasa Belanda “rechtspolitiek.” Istilah ini menurut 
Hence van Maarseveen sebaiknya tidak dirancukan dengan istilah 
politiekrecht atau hukum politik, karena keduanya memiliki konotasi 
berbeda.581 Kata recht dalam bahasa Indonesia berarti hukum. Kata hukum 
sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu hukm (kata jamaknya ahkam) yang 
berarti putusan (judgment, verdict, decision), ketetapan (provision), perintah 
(comment), pemerintahan (government), kekuasaan (authority, power), 
hukuman (sentence), dan lain-lain. Adapun kata politiek mengandung arti 
beleid. Kata beleid dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (policy). Dari 
penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara sederhana berarti 
kebijakan hukum.

Adapun definisi politik hukum secara terminologis dikemukakan oleh 
para ahli dalam rumusan yang berbeda. Padmo Wahjono dalam bukunya  
Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum582 mendefinisikan politik hukum 
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sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari 
hukum yang akan dibentuk. Terlihat bahwa definisi tersebut masih bersifat 
abstrak, sehingga dalam sebuah artikelnya di majalah Forum Keadilan yang 
berjudul “Menyelisik Proses Terbentuknya Undang-Undang,” Padmo Wahjono 
menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara 
tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam 
hal ini, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, 
penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.583 Dengan demikian, politik 
hukum menurut Padmo Wahjono hanya berkaitan dengan hukum yang 
berlaku di masa datang (Ius Constituendum).

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui 
badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-
peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk 
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk 
mencapai apa yang dicita-citakan.584 Pada buku yang lain berjudul Hukum dan 
Hukum Pidana dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan 
peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada 
suatu waktu.

Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto di atas 
mencakup pengertian yang sangat luas. Pernyataan “mengekspresikan 
apa yang terkandung dalam masyarakat” bisa ditafsirkan sangat luas dan 
dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonom, sosial, 
budaya, dan hankam, sedangkan pernyataan “untuk mencapai apa yang 
dicita-citakan” memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan 
dengan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).

Berbeda dengan pengertian sebelumnya Soedarto tidak hanya berbicara 
pada kurun waktu apa hukum yang diterapkan (ius constituendum), tetapi 
tampaknya sudah pula menyinggung kerangka pikir macam apa yang harus 
digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas 
memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan 
hukum tertentu dalam masyarakat.585 sebagai pakar sosiologi hukum terlihat 
bahwa Satjipto Rahardjo lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya 
dengan pendekatan sosiologis hal tersebut bisa dilihat dari pernyataannya 
bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan 
hukum tertentu dalam masyarakat. 

Menurut Satjipto Rahardjo terdapat beberapa pertanyaan mendasar 
yang muncul dalam studi politik hukum yaitu: (1) tujuan Apa yang hendak 
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dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana 
yang dirasakan paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) 
kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana 
perubahan itu sebaiknya dilaksanakan; dan (4) Dapatkah dirumuskan 
suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu memutuskan proses 
pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Menurut Abdul Halim Garuda Nusantara politik hukum nasional 
diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan 
atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. 
politik hukum nasional bisa meliputi: (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang 
telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah 
pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap 
usang, dan penciptaan ketentuan hukum yang baru yang diperlukan untuk 
memenuhi ketentuan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) 
penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan 
anggotanya; dan (4) meningkatkan kesadaran hukum persepsi kelompok 
pengambil kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan di 
atas, dipahami bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan 
negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang 
bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai 
tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan disini berkaitan dengan 
adanya strategi yang sistematis terperinci,  dan mendasar titik dalam 
merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, 
politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, 
tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 
dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang 
dicita-citakan.

Apabila dilihat dari segi dimensi dan objek kajiannya,  William 
Zevenbergen586 mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab 
pertanyaan,  peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan 
hukum.  perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik 
hukum (Legal Policy). 

Menurut Bagir Manan,  sebagaimana dikutip oleh Kotan Y. Stefanus587 
dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan 
Negara, bahwa politik hukum terdiri dari, Pertama,  politik hukum yang 
bersifat tetap (permanen).  Ini berkaitan dengan sikap ilmu hukum yang 
akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan 
hukum.  Bagi bangsa Indonesia,  politik hukum yang bersifat tetap,  antara 
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lain: (a)  terdapat satu sistem hukum yaitu sistem hukum nasional; (b) Tidak 
ada hukum yang memberi hak istimewa kepada warga negara tertentu 
berdasarkan pada suku, ras dan agama. Kalaupun ada perbedaan semata-
mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan 
persatuan bangsa; (c) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan 
masyarakat.  Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam 
pembentukan hukum sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam 
pembentukan hukum; (d) Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya 
diakui sebagai sub sistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan 
dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.  Kedua, Politik hukum yang 
bersifat temporer, yaitu kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu 
sesuai dengan kebutuhan. 

Karakteristik politik hukum nasional adalah kebijakan atau arah yang 
akan dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan 
hukum nasional. Arah pembangunan hukum nasional merupakan kristalisasi 
kehendak rakyat.  Untuk itu perlu dilihat tahapan sasaran dalam RPJMN III  
Pembangunan hukum periode 2015- 2019,  diarahkan pada (a)  menciptakan 
penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b)  meningkatkan 
kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa, dan (c) 
meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.588

Makna politik hukum dalam pemberlakuan syariat Islam di Aceh dalam 
konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hal yang 
tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya selalu menarik untuk dikaji dan 
dibahas secara mendalam. Adapun politik hukum yang dimaksud disini adalah 
kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum (legal policy) 
baik yang akan, maupun yang sedang dan telah berlaku,  yang bersumber 
dari nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat untuk mencapai tujuan 
negara yang dicita-citakan.

Pembangunan hukum dalam konteks pemberlakuan syariat Islam di 
Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,  sejatinya diarahkan 
untuk mewujudkan struktur,  substansi, dan budaya hukum yang sesuai 
dengan kebutuhan lokal serta sejalan dengan tujuan hukum nasional.  Dari 
aspek politik hukum pembangunan hukum Aceh dan di seluruh Indonesia, 
mesti berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas 
prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat 
bangsa Indonesia yang bersatu, sebagaimana tertuang dalam pembukaan 
UUD 1945.589 Lebih lanjut pemberlakuan syariat Islam di Aceh mesti bekerja 
dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita 
masyarakat Indonesia, sebagaimana tertuang secara eksplisit di dalam alinea 
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keempat Pembukaan  UUD 1945 yang didasarkan dasar negara Pancasila.590

Konstatasi di atas, dirasakan benar pada tataran idealita hukum karena 
terkait dengan ekspektasi dan cita  hukum nasional, Adapun pada tataran 
realita, masih terdapat beberapa permasalahan sehingga pemberlakuan 
syariat Islam di Aceh belum sepenuhnya sesuai harapan. dari sisi substansi 
hukum, beberapa Qanun591   yang telah berlaku belum sepenuhnya efektif 
karena sarat dengan kontroversi.  Demikian pula dari sisi struktur hukum, 
kelembagaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana penegakan hukum 
masih perlu diperbaiki. kesadaran hukum masyarakat masih perlu 
ditingkatkan dengan sosialisasi secara menyeluruh agar syariat Islam di 
tanah Serambi Mekah itu dapat diimplementasikan secara totalitas (kaffah). 
Bahkan pada gilirannya, pemberlakuan syariat Islam di Aceh diharapkan 
dapat menjadi model bagi pemberlakuan syariat Islam di daerah lain.

Hukum Pidana Islam Pasca-Otonomi Aceh

Jika ditelusuri lebih  jauh tentang sejarah Aceh akan tampak bahwa 
dalam pandangan orang-orang Aceh tentang hukum Islam dan hukum 
Adat tidak dapat dipisahkan, adat dan agama telah menjadi dua unsur yang 
dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau. 
Hal ini, menurut Taufik Abdullah, setidaknya ada empat tonggak sejarah 
penting yang membentuk kesadaran masyarakat Aceh dan kecenderungan 
kulturalnya ini, sebagai berikut: 592

1. Proses Islamisasi;
2. Zaman keemasan Sultan Iskandar Muda;
3. Orang melawan Belanda  1873- 1912;
4. Revolusi Nasional,  1945- 1949.

Dalam proses Islamisasi, tidak dapat memungkiri bahwa Aceh menjadi 
salah satu wilayah yang pertama-tama menganut Islam dan berkenalan 
dengan agama ini, yang menjadi kerajaan yang bercorak Islam. di masa 
Sultan Iskandar Muda, syariat Islam  diterapkan secara sungguh-sungguh 
dan melandasi kehidupan rakyat Aceh, sehingga dikenal ungkapan “adat 
bak Po Teumeurehom, Hukom bak Tengku Syiah Kuala,” yang menunjukkan 
Sultan Iskandar Muda dan Tengku Syiah Kuala (ulama)  sebagai perpaduan 
antara adat (praktik hidup)  dan hukum (syariat).  Di masa penjajahan 
Belanda, sekali lagi memperlihatkan Islam merasuk dalam kehidupan rakyat 
Aceh secara keseluruhan, karena selama 40 tahun ini merupakan perang 
paling lama dan paling merugikan Belanda. 
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Pada periode inilah terkenal hikayat Perang Sabil yang membuat orang 
Aceh rela mati syahid untuk mengusir Belanda. Periode Revolusi Nasional 
dan penggabungan wilayah nusantara di bawah naungan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI)  menegaskan keberhasilan rakyat Aceh mengatasi 
sentimen “ke-aceh-an” jadi pendukung paling hebat berdirinya Republik 
Indonesia. Tengku Daud Beureueh 1949 menyatakan: “Kesetian rakyat 
Aceh terhadap pemerintah RI bukan dibuat-buat serta diada-adakan, tetapi 
kesetiaan yang yang tulus dan ikhlas yang keluar dari lubuk hati nurani 
dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti.”  memasuki era reformasi 
dan perdamaian Helsinki,  Aceh kemudian mendapatkan status otonomi-
nya untuk menerapkan syariat Islam,  termasuk hukum pidana, yang 
membedakannya dengan hukum di wilayah lain.  Penerapan syariat Islam 
ini secara utuh ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh 
yang merevisi undang-undang ini.

Kedua undang-undang ini kemudian menjadi legitimasi bagi penerapan 
syariat Islam di Aceh sebagai hukum materiil yang mengembangkan dan 
mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam,  mengembangkan dan 
menyelenggarakan kehidupan adat,  dan mengembangkan peran serta 
kedudukan ulama dalam penerapan kebijakan daerah.  dengan kewenangan 
ini,  sekitar 13 Qanun syariat Islam telah ditetapkan di Aceh,  termasuk 
Qanun Jinayat sejak dinyatakan sebagai wilayah syariat, penegakan Qanun 
Jinayat di Aceh mengalami fluktuasi  dan dinamika yang sangat beragam.  pro 
dan kontra penegakan yang tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya 
memunculkan kelompok-kelompok yang mendukung,  tidak  mendukung,  
dan kelompok yang tidak peduli dengan syariat Islam di kalangan masyarakat 
Aceh.  syariat Islam juga ditetapkan dengan berbagai level,  mulai dari tingkat 
yang terendah sampai tingkat provinsi,  untuk sejumlah delik pidana,  seperti 
pelaku khalwat,  atau mesum,  peminum khamar dan Judi.593

Pada tahun 2003,  DPR Aceh mengesahkan tiga Qanun syariat sekaligus, 
yaitu Qanun Nomor 12,  Nomor 13 dan Nomor 14,  masing-masing tentang 
Khamar,  Maisir (Judi),  dan Khalwat. setelah hukum pidana diterapkan di 
Aceh dengan sejumlah Qanun jinayat yang terpisah,  muncul inisiatif dari 
DPR Aceh untuk memodifikasikan aturan-aturan pidana tersebut ke dalam  
satu Qanun yang kemudian baru  disahkan pada  September 2014,  yakni 
Qanun No 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Qanun Nomor 12 Tahun 
2003, Nomor 13 Tahun 2003 dan Nomor 14 Tahun 2003 dinyatakan tidak 
berlaku lagi.  Qanun Hukum Jinayat merupakan qanun yang lebih banyak 
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mendapatkan perhatian,  baik di Aceh, di tingkat nasional,  bahkan dari 
komunitas internasional.  Qanun jinayat ini merupakan Qanun yang diusulkan  
oleh pemerintah Aceh sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan adanya Qanun tersebut, 
maka setiap pelanggaran pidana yang dicantumkan di dalam qanun akan 
diterapkan kepada seluruh warga Aceh. sementara bagi non- muslim di Aceh 
diberikan keleluasaan untuk memilih hukum pidana Islam sebagaimana 
dalam Qanun atau merujuk pada hukum nasional.

Hukum pidana di Aceh pada dasarnya lebih menyesuaikan dengan 
tatanan hukum dan masyarakat yang ada, di samping keberadaannya yang 
berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi hukuman 
dan tindak pidana,  tampak adanya penyesuaian dan karakter yang berbeda 
antara hukum jinayat di Aceh dan fiqih.  Hal yang paling tampak adalah tidak 
adanya pembedaan yang eksplisit antara tindak pidana yang termasuk dalam 
hudud atau qisas dan tindak pidana ta’zir. Di sisi yang lain, ada beberapa 
tindak pidana yang sebetulnya tidak termasuk di dalam hudud atau  ta’zir, 
namun juga dimasukkan ke dalam Qanun Jinayat Aceh, seperti perjudian, 
karena sejak awal praktik hukum pidana Islam di Aceh teelah memasukkan 
tindak pidana ini di dalam Qanun sebelumnya.

Di luar  itu,  terdapat pula persamaan hukuman antara hukum pidana 
Aceh dan hukum pidana Islam yang ditegaskan di dalam kitab-kitab fiqih, 
seperti khamar yang dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 40 kali,  
perzinahan yang dihukum dengan 100 kali cambukan.  Kemudian hukum 
pidana Aceh tampak berbeda dalam beberapa hal dengan fiqih,  yaitu ketika 
hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan fiqih, seperti dalam qadzaf  
yang di sanksi  dengan 80 kali cambukan di dalam Alquran , sementara dalam 
Qanun jinayat Aceh diberi sanksi dengan 30 kali cambukan.594

Qanun jinayat Aceh juga tidak membedakan tindak pidana perizinaan,  
sebagaimana diatur didalam Alquran dan Sunnah. Qanun Aceh hanya 
menegaskan satu bentuk hukuman,  yaitu cambuk 100 kali bagi pelaku 
zina, baik yang terkategori dengan zina muhsan ataupun ghayru muhsan. 
terjadinya perbedaan antara sanksi yang ada dalam Qanun dengan fiqih 
karena penerapan syariat Islam di Aceh masih dalam tahap pembelajaran 
dan sosialisasi yang diharapkan pada masa mendatang terjadi perubahan 
yang lebih baik lagi.
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Islam, Aceh, dan Masyarakat Global

Sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan syariat Islam di Indonesia, 
Aceh akan menjadi contoh bagi daerah lain tentang “ kepantasan” Islam 
menjadi bagian yang mengatur sistem kehidupan sosial dan pemerintahan 
di daerah. Keberhasilan Aceh akan menjadi stimulus bagi daerah lain di 
Indonesia dalam merencanakan dan memprogramkan penerapan syariat 
Islam di daerah mereka. Namun bisa juga berlaku sebaliknya, jika Aceh gagal 
menunjukkan relevansi aspek sosialnya dengan kehidupan sosial masyarakat 
dan perkembangan zaman, daerah lain di Indonesia juga akan belajar dari 
kegagalan Aceh tersebut dan menjadikannya alasan bahwa Islam bukanlah 
pilihan yang tepat untuk diterapkan dalam konteks masyarakat modern saat 
ini.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah formula yang dapat menjadikan Islam 
yang diterapkan di Aceh menjadi sebuah model bagi daerah lain di Indonesia 
dan dunia islam lainnya. Formula ini tidak lahir dengan sendirinya, namun 
diperlukan sebuah ijtihad yang dilatari oleh berbagai pemahaman keilmuan 
yang mendalam dan menyeluruh. Pemahaman ini akan diperoleh dengan 
sebuah pendekatan yang luas bukan hanya pada bidang ilmu keagamaan, 
sebagaimana yang dipahami selama ini, namun juga pada ilmu ”umum” 
yang tampak tidak memiliki relevansi dengan amalan hukum Islam, padahal 
sesungguhnya berkaitan erat bahkan menentukan kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat Islam.

Al-Yasa’ Abu Bakar,  mantan kepala Dinas syariat Islam Provinsi Aceh,  
dalam ceramah pengukuhan guru besar di IAIN ar-Raniry Banda Aceh,  
menegaskan perlunya pelaksanaan pemahaman fiqih dalam konteks 
lokal Aceh. ia mengakui bahwa apa yang telah dikembangkan oleh ulama 
klasik adalah ajaran yang sesuai untuk masa itu.  Bahwa terjadi perbedaan 
antara sanksi yang ada dalam Qanun dalam fiqih (Alquran dan Sunnah) 
karena penerapan Syariah Islam di Aceh masih dalam masa percobaan dan 
sosialisasi, di masa depan Qanun Jinayat tersebut akan mengalami perubahan. 
Adapun pemahaman agama dan Pengamalan Islam yang dilaksanakan saat 
ini merupakan pemahaman baru yang perlu disesuaikan dengan kondisi 
perkembangan masyarakat sekarang. Ia menawarkan empat prinsip dalam 
positifikasi hukum Islam dalam konteks Aceh. Pertama, Ketentuan yang 
akan dituliskan bersumber pada Alquran dan sunnah Rasulullah.  Kedua, 
Penafsiran dan pemahaman atas dasar Alquran dan Sunnah harus dikaitkan 
dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat)  masyarakat Aceh khususnya 
atau dunia Melayu umumnya serta aturan yang berlaku dalam wilayah 
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negara Indonesia.  Ketiga, Penafsiran dilakukan dengan berorientasi pada 
masa sekarang dan masa depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
sedang membangun serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern 
seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM, kesetaraan gender, serta 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Keempat, Perlu dipertimbangkan 
prinsip ushul al-muhafazatu ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi 
al-Jadid al-aslah “tetap memakai ketentuan lama yang masih baik serta 
berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan 
lebih unggul.” 595

Prinsip di atas dimaksudkan untuk menjadikan Islam sebagai agama 
yang dipraktikkan dengan tidak melanggar kebajikan universal yang telah 
diyakini oleh manusia di berbagai negara di dunia. Hal ini bisa saja dilakukan 
mengingat apa yang ada dalam Islam sesungguhnya juga tidak bertentangan 
dengan HAM, gender, demokrasi dan sebagainya.  Islam memiliki celah yang 
dapat dipakai untuk menarik sebuah prinsip yang dapat dibawa kepada 
pemahaman yang lebih luas dan egaliter serta menjamin adanya kebebasan 
dan kesetaraan antar manusia.  Ruang ini perlu diperlebar dan digunakan 
dalam menyusun perundang-undangan untuk menghindari kesalahan dan 
kekeliruan yang dapat melahirkan perdebatan dan kontroversi sebagaimana 
terjadi belakangan ini.

Prinsip lain yang perlu diperhatikan adalah pemahaman bahwa Islam 
yang benar bukan Islam yang hanya diyakini. Yusni Saby  mengatakan 
Islam yang benar adalah Islam yang menyebarkan cinta,  kasih sayang,  
penghormatan kepada orang lain, semangat bekerja menuntut ilmu, dan 
sebagainya. Sementara Islam dalam tatanan amalan adalah beragama 
hanya didasari pada ada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar 
tanpa melihat korelasi dan relevansinya dalam kehidupan nyata dan 
hubungannya dengan kehidupan sosial yang lebih besar dan luas.  Bila ini 
terjadi,  sesungguhnya telah hilang dan yang ada adalah pengikutnya, yakni 
orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam, namun tidak memahami 
dan melaksanakan Islam sebagaimana misi Islam yang disebarkan oleh 
Rasulullah SAW.

Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, aspek di atas belum 
diperhatikan dengan baik.  Akibatnya,  berbagai kebijakan yang telah 
berkembang justru menimbulkan masalah dan menghangatkan kontroversi 
di kalangan masyarakat luas. hal ini bukan hanya terjadi dalam masyarakat 
Aceh dan Indonesia,  namun juga masyarakat internasional.  Kejadian ini 
tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi  kehidupan masyarakat Aceh 
secara keseluruhan. Sebab,  setelah tsunami 2004,  keterlibatan bangsa asing 
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di Aceh tidak dapat dielakkan. dengan mengerdilkan diri dan mengasingkan 
diri dari pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan yang lebih luas.  
Aceh akan terisolasi dan kembali pada sebuah daerah yang tertutup dan tidak 
membangun peradaban. Karena itu,  apa yang dilakukan dalam penerapan 
syariat Islam harus sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat yang 
menuju pada masyarakat yang kosmopolit.  Hanya dengan demikian,  Islam 
di Aceh akan benar-benar menjadi Islam sesungguhnya, bukan sekedar Islam 
mazhab Aceh.

Pro dan Kontra Positifikasi Hukum Islam di Aceh

Sebelum menjelaskan aspek positifikasi hukum Islam di Aceh 
modern, sedikit menyinggung “nasib” Islam pada masa penjajahan sampai 
kemerdekaan Indonesia.  pada masa penjajahan Belanda di Aceh yang 
dimulai pada tahun 1873,  pemikiran Islam yang sebelumnya berkembang 
pesat mulai melemah.  para ulama mulai terfokus untuk mengorganisasi 
masyarakat dalam melawan penjajahan Belanda. Kondisi ini memadamkan 
pemikiran kritis dan filosofis dalam wacana keagamaan di Aceh.  Para ulama 
dan masyarakat lebih mementingkan kajian-kajian yang sifatnya praktis dan 
memberikan semangat juang kepada masyarakat untuk berani mengambil 
resiko yakni kematian syahid dalam membela agama dan negara, hal ini 
berlangsung hingga kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pasca kemerdekaan Indonesia keinginan untuk menjadikan Islam 
sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Aceh mulai 
muncul dipelopori oleh Daud Beureuh (1899-1987) yang dapat dimasukkan 
sebagai aktor dibalik keinginan menerapkan syariat Islam di Aceh.  Saat 
itu sebagai bagian  dari  Negara Kesatuan Republik Indonesia keinginan 
tersebut harus mendapat persetujuan dari pemerintahan pusat di Jakarta, 
namun keinginan tersebut tidak terwujud hingga akhirnya Daud Beureueh 
menyatakan bergabung dengan DI/TII di bawah pimpinan Kartosowiryo 
di Jawa Barat untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) dan 
menyatakan memisahkan diri dari Indonesia yang merupakan cikal bakal 
pertama mulanya tuntutan penerapan syariat Islam di Aceh.

Kesempatan emas untuk mewujudkan keinginan tersebut dimulai sejak 
runtuhnya Orde Baru Pada tahun 1998. Pada tahun tersebut pemerintahan 
Indonesia lebih demokratis. Khusus Aceh dikeluarkan Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, kemudian dikeluarkan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam. dalam undang-undang ini keumuman yang 
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terdapat pada undang-undang sebelumnya lebih dipersempit diantaranya 
dengan menetapkan Peraturan daerah di Aceh disebut Qanun dan pengakuan 
Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari sistem pengadilan di Indonesia. 
Undang-undang ini pula kemudian menjadi dasar lahirnya beberapa Qanun 
pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang saat itu pemerintahan Aceh dipimpin 
oleh Gubernur Abdullah Puteh yang mendeklarasikan pemberlakuan syariat 
Islam di Aceh.

Selain dalam bentuk Qanun ada juga Peraturan Gubernur keputusan 
Gubernur Peraturan Bupati/ walikota dan lain sebagainya yang berkaitan 
dengan penerapan syariat Islam.596 Dukungan terhadap pemberlakuan 
syariat Islam ini didasari oleh keinginan mengembalikan Islam ke kejayaan 
yang pernah dicapai pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Dukungan yang besar terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh 
umumnya dilakukan dari orang yang secara langsung terlibat dalam 
organisasi Islam.  Kelompok ini karena mendominasi hampir semua elemen 
masyarakat, bahkan Pemerintah Aceh telah membentuk lembaga resmi 
seperti Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, lembaga 
keulamaan seperti Insafuddin, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis 
Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan lainnya.

Namun demikian tidak dipungkiri masih ada elemen masyarakat 
yang menolak penerapan syariat Islam di Aceh, meskipun tidak langsung 
nampakkan kontroversinya. Beberapa kelompok yang menolak formalisasi 
syariat Islam di Aceh bisa dibagi dalam dua bentuk penolakan,  Pertama, 
Kelompok yang tidak sepakat menjadikan Islam sebagai sebuah agama 
pemerintahan,  kelompok ini terdiri atas sebagian akademisi kampus dan 
beberapa LSM yang bergerak dalam isu perempuan dan HAM.  Mereka 
menganggap penerapan syariat Islam seperti yang dilaksanakan di Aceh 
sudah melangkahi UUD 1945, karena  sebagai satu negara kesatuan,  
tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia, 
pengkhususan Aceh yang menerapkan syariat Islam adalah sebuah kesalahan 
yang dilakukan pemerintah.  Alasan lain,  penerapan syariat Islam di Aceh 
adalah kebijakan Jakarta untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Jadi,  pada  
pada dasarnya tidak ada syariat Islam sebagai sebuah formulasi religius yang 
diberikan pemerintah kepada Aceh Yang ada hanyalah sebuah taktik untuk 
meredam persoalan pemberontakan di Aceh.

Meskipun negara telah memberikan kewenangan untuk melaksanakan 
syariat Islam di Aceh khususnya hukum jinayat yang sejalan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 dan kemudian diikuti penguatannya dengan undang-
undang serta aturan organik lainnya seperti Qanun Nomor 7 Tahun 2013 
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tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayat, kelompok ini ini menganggap bahwa hukuman cambuk 
bertentangan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Bahkan muncul pernyataan 
yang tidak berdasar yaitu pernyataan bahwa syariat Islam tidak sesuai  dan 
bertentangan dengan konstitusi Indonesia. 597

Begitu juga dengan kontroversi pemberlakuan hukum rajam mendapat 
respon keras saat pengesahan Rancangan Qanun Jinayat dan Qanun Hukum 
Acara Jinayat pada tanggal 14 September 2009 Aceh periode 2004-2009, 
pengesahan ini dilakukan tepat lima hari sebelum kekuasaan mereka di 
parlemen berakhir. Pengesahan ini berbuntut panjang disebabkan salah 
satu pasal didalamnya mengatur masalah rajam karena rajam dianggap 
bertentangan dengan HAM dan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh DPRA dianggap 
inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yaitu UUD 
1945,598 namun akhirnya pasal mengenai rajam tersebut tidak dicantumkan 
dalam Qanun Jinayat.

Kelompok kedua adalah mereka yang menolak bentuk formalisasi seperti 
yang dilaksanakan saat ini. dalam tataran kebijakan penerapan syariat Islam 
oleh negara mereka sepakat,  meskipun  mengakui disana ada sebuah proses 
politik pemberian oleh pemerintah dipandang sebagai sebuah peluang bagi 
masyarakat Aceh untuk menegakkan nilai Islam. Namun demikian mereka 
tidak sepakat dengan apa yang terjadi saat ini dengan qanun-qanun yang 
tidak logis dan hanya mengurus masalah privat masyarakat.  kelompok 
ini antara lain terjadi atas sebagian akademisi kampus dan aktivis ormas 
keagamaan di Aceh,  mereka menawarkan wacana-wacana alternatif untuk 
menjadikan Islam lebih baik seperti Islam yang lebih menjamin kehidupan 
masyarakat yang egaliter dan berkeadilan.  satu hal yang selalu disampaikan 
kelompok ini adalah bagaimana melihat Islam bukan hanya dalam tatanan 
hukum hukum privat namun juga dalam dimensi sosial yang lebih luas dan 
dimensi moralitas. Kelompok ini bahkan telah memiliki kelompok kerja 
sebagai sebuah wadah yang memperjuangkan aspirasi mereka, misalnya 
Acehnese Solidarity for Humanity (ASOH) dan Jaringan Masyarakat Sipil 
Peduli Syariat  (IMPS).
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Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Dalam Konfigurasi Politik 
Hukum Nasional

Indonesia adalah negara hukum yaitu mendasarkan semua tatanan 
kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu hukum. Dalam suatu  
tatanan hukum tersebut terdapat suatu sistem hukum.  Sistem hukum yang 
dianut di Indonesia merupakan Mix Law System yang mana disamping 
berlakunya hukum perundang-undangan juga berlaku hukum Islam,599 
eksistensi hukum Islam termanifestasi di dalam konstitusi negara Indonesia 
yang lazim dikenal dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 
yang merupakan hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan 
bernegara guna terwujudnya suatu pemerintahan yang adil dan rakyat yang 
sejahtera.  Dalam kaitan kehidupan berbangsa dan bernegara konstitusi 
mengatur kehidupan beragama,  yaitu sebagaimana tercantum pada alinea 
keempat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 
“Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dasar hukum Islam dalam UUD 1945 adalah pada Pasal 29 ayat 1 dan 
perubahannya.  Hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum 
nasional di Indonesia. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak 
dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan 
yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam,  Begitu juga 
dengan umat-umat lainnya, peraturan perundang-undangan tidak boleh 
bertentangan dengan hukum agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi 
umat masing-masing agama bersangkutan.

Dasar hukum dan pengakuan pemerintah untuk pelaksanaan syariat 
di Aceh, didasarkan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah 
Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Produk hukum dari penerarapan syariat Islam di Aceh dapat ditemukan 
dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa syariat Islam yang 
dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah,  syariah,  dan akhlak.  Syariat Islam 
tersebut meliputi ibadah, ahwal asy-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah 
(hukum perdata),  jinayah (hukum pidana),  qadha (peradilan),  tarbiyah  
(pendidikan),   dakwah,  syiar dan pembelaan Islam. 

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh sejatinya tidak bertentangan dengan 
politik hukum nasional.  politik hukum nasional sangat menghargai nilai-
nilai lokal dalam rangka memberlakukan peraturan peraturan hukum yang 
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sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. sasaran akhir dari politik hukum 
nasional adalah tercapainya tujuan dan cita-cita negara yang didasarkan atas 
prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat 
bangsa Indonesia yang bersatu,  sebagaimana tertuang dalam pembukaan 
UUD 1945. Syariat Islam di Aceh mesti bekerja dalam sistem hukum 
nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia,  
sebagaimana tertuang secara eksplisit di dalam alinea keempat Pembukaan 
UUD 1945. Penguatan sistem hukum yang  berlandaskan syariat Islam di Aceh 
harus dilakukan secara bertahap menyeluruh dan beriringan.  pembenahan 
substansi hukum harus dilakukan bersama-sama dengan pembenahan 
struktur hukum sarana dan prasarana serta budaya hukum masyarakat.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan adanya undang-undang 
keistimewaan Aceh menegaskan bahwa pembangunan hukum Islam di 
Provinsi Aceh searah dan sejalan dengan bingkai politik hukum nasional.  
pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak bertentangan dengan politik hukum 
nasional,  justru sebaliknya merupakan bagian dari strategi pencapaian 
tujuan dan cita-cita negara dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh 
Indonesia, meskipun beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi 
dalam pemberlakuan syariat Islam di Aceh baik secara internal maupun 
eksternal harus dijadikan sebagai peluang untuk membangun sistem hukum 
berlandaskan kepada syariat Islam yang lebih baik sehingga sejalan dengan 
politik hukum nasional. 
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DINAMIKA POLITIK HUKUM
FORMALISASI SYARIAT ISLAM 
DI INDONESIA

--- Mulizar ---

15

Indonesia dalam kawasan dunia Islam ialah fenomena keislaman khusus 
yang memiliki perbandingan dengan dunia Islam yang lain, baik dari sisi 
kenegaraan ataupun keadaan masyarakatnya. Karenanya, para periset 

dunia Islam merasa belum lengkap bila tidak menyertakan Indonesia dalam 
proyek penelitiannya. Terdapat banyak perihal yang membuat Indonesia 
wajib diperhitungkan, serta karenanya layak, selaku objek kajian Islam di 
tingkatan internasional. Terlebih dengan terdapatnya wilayah yang diberikan 
otonomi spesial semacam Aceh yang dikala ini melaksanakan syariat islam 
di daerahnya. Sebagaimana kita tahu kalau Indonesia berpenduduk muslim 
terbanyak di dunia, sebab di tengah- tengah kehidupan kebanyakan muslim 
ini, seluruh perkara kenegaraan, kebangsaan, serta kemasyarakatannya 
tidak dilandaskan kepada sesuatu mengerti keagamaan (keislaman). Malah, 
yang dijadikan pemikiran hidup (way of life) serta pandangan hidup negeri 
merupakan Pancasila, beberapa nilai dasar yang digali dari bumi Indonesia 
sendiri yang pada tingkatan tertentu dapat jadi“ titik temu” (kalimat sawa) 
antar kalangan warga Indonesia.

Di dalam tatanan negeri hukum( rechtstaat) yang berdasar Pancasila ini, 
warga muslim Indonesia mengamalkan sebagian hukum ajaran agamanya 
serta sebagian yang lain wajib tunduk kepada“ hukum negeri” yang diadopsi 
dari Barat. Pasti saja secara simplistis bisa diasumsikan kalau sejauh 
sejarahnya, perjuangan menegakkan syariat Islam di daerah negeri Pancasila 
ini tetap hadapi masa- masa ketegangan( tension) serta bargaining of power 
yang lumayan meletihkan, baik dengan elemen bangsa yang lain ataupun 
dengan negeri. 
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Dialektika syariat Islam dengan kekuasaan politik negeri Pancasila 
juga tidak pelak lagi terjalin selalu, sebagaimana rakyat aceh yang dalam 
sejarahnya sangat memperjuangkan syariat Islam dalam kehidupan yang 
dari masa orde lama, orde baru, serta berakhir pada masa saat ini yang 
telah memperoleh persetujuan dari pusat pemerintahan Indonesia. Dari 
mari menarik buat didiskusikan menimpa politik hukum apa yang terdapat 
dibalik bermacam peraturan perundang- undangan bermuatan syariat 
Islam. Setelah itu bagaimana dinamika konfigurasi politik antara bermacam 
pemerintahan, yang sempat berkuasa di Indonesia, sudah memberlakukan 
syariat Islam? bagaimana kenyataan politik hukum formalisasi syariat Islam 
di Indonesia? Pada daerah inilah politik hukum sesuatu negeri memegang 
peranan berarti apalagi kadangkala menghegemoni dalam memastikan 
pemberlakuan syariat Islam. 600 tulisan ini membahas terkait seputar potret 
dinamika politik hukum dalam formalisasi syariat islam di indonesia yang 
menimbulkan polemik sampai saat ini.

Dinamika Politik Hukum Syariat Islam di Indonesia

Pasca Indonesia merdeka, diskursus negeri Islam serta formalisasi 
syariat Islam jadi isu yang tetap aktual. Dari waktu ke waktu, terdapat saja 
sebagian umat Islam Indonesia yang mewacanakan serta memperjuangkan 
gagasan negeri Islam serta formalisasi syariat Islam. Keadaan ini sudah 
menempatkan kelompok Islam politik601 itu pada posisi berhadapan negeri. 
Upaya- upaya pendirian negeri Islam serta formalisasi syariat Islam di 
Indonesia sudah ditempuh lewat bermacam metode, semacam lewat proses 
legislasi buat menciptakan Undang- Undang serta Peraturan Wilayah, hingga 
pemberontakan serta pemakaian cara- cara kekerasan( violence). Dengan 
kata lain, upaya- upaya itu sudah dicoba, baik secara konstitusional ataupun 
inkonstitusional.602 

Perjuangan memformalkan syariat Islam melalui jalur konstitusional di 
Indonesia sebagian hadapi kesuksesan. Sebagai contoh, berbagai peraturan 
perundang- undangan yang telah diterbitkan antara lain Undang- Undang 
No 1 pada Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 7 pada 
Tahun 1989 tentang Majelis hukum Agama, Inpres No 1 Tahun 1991 tentang 
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam( KHI), Undang-Undang No 13 
pada Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang 
No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang- Undang No 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No 11 pada Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh, dan lain- lain. Semacam telah disinggung di 
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atas, jika pemberlakuan syariat Islam di Indonesia sangat tergantung pada 
politik hukum pihak penguasa dalam membenarkan karakteristik dan 
coraknya. Politik hukum ialah suatu pernyataan kehendak penguasa negara 
mengenai hukum yang berlaku di wilayah kekuasaannya, dan mengenai arah 
perkembangan hukum yang dibangun. Dengan kata lain, politik hukum yakni 
kebijakan hukum (legal policy) yang hendak maupun telah dilaksanakan 
secara nasional oleh penguasa negara.603 

Upaya membedah konstruksi politik hukum suatu negara tidak cukup 
cuma menekuni apa yang tertulis dalam teks- bacaan resmi, hendak tetapi 
harus mengaitkan faktor- faktor lain di luar hukum. Pembuatan hukum 
tidaklah bersifat otonom, artinya hukum mesti dipengaruhi oleh visi politik 
pembuatnya, kultur masyarakat dan kepentingan- kepentingan ekonomi, 
politik, sosial budaya, agama, dan lain- lain. Tidak cuma itu, hukum lahir 
tidak hampa nilai maupun dalam kondisi kekosongan hukum sebelumnya.604 
Keberadaan hukum di tengah- tengah kehidupan masyarakat, dengan 
demikian, tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan, dan tidak bebas 
kekuasaan (no value- gratis, no interestfree, no power- gratis). Hukum 
senantiasa dipenuhi dan diliputi dengan nilai- nilai tertentu sesuai dengan 
kehendak pembuatnya (negara). Terlebih secara generik, arti hukum sendiri 
yakni penimbunan dan formulasi dari nilai- nilai tersebut. Bagaimanakah 
dengan syariat Islam (hukum Islam)? Akankah konsepsi politik hukum di 
atas berlaku atasnya? Syariat Islam secara substantif ialah dimensi integral 
dari ajaran agama Islam. Sebagai ajaran agama, syariat Islam berasal dari 
Allah swt dan bersumber langsung kepada Alquran dan Sunnah. Dengan 
demikian, syariat Islam bukan produk politik. Namun, dalam bentangan 
sejarah Islam, tidak tidak kerap ditemui, sebagai upaya mempraktikkan 
dan memberlakukan syariat Islam di dalam suatu wilayah politik tertentu, 
keberadaan syariat Islam membutuhkan legitimasi kekuasaan politik, 
terlebih dibahasakan dengan formulasi dan modifikasi politik tertentu, 
semacam dengan tata cara legislasi.  

Dalam konteks semacam ini, walaupun secara tekstual bisa disimpulkan 
kalau penegakan hukum Islam tidak butuh lewat keputusan politik ataupun 
legalisasi penguasa, namun dalam batas tertentu, hukum Islam bisa dikatakan 
selaku produk politik pula. Apalagi legitimasi ini bisa jadi kebutuhan sebab 
besarnya khasiat untuk kepastian hukum serta kekuatan dalam hukum 
positif.605 Bermacam peraturan perundang-undangan yang muat syariat 
Islam yang bermunculan di Indonesia ialah hasil konvensi ataupun kompromi 
bermacam kekuatan politik cocok dengan konteks sosial politik pada dikala 
pembentukannya.
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Bila memandang sejarah yang terdapat, upaya mendirikan negeri Islam 
serta memformalkan hukum Islam dalam hukum negeri sudah dicoba oleh 
umat Islam di Nusantara jauh saat sebelum masa kolonialisme bangsa-
bangsa Eropa. Dikala itu, umat Islam sudah memainkan kedudukan dominan 
dalam politik di kerajaan Islam nusantara. Dikala itu, hukum Islam dengan 
gampang diimplementasikan dengan sokongan para penguasa Muslim.

Potret Syariat Islam di Indonesia dalam Kekuasaan Politik 
Pemerintah Era Reformasi 

Reformasi telah membuka jalan bagi demokrasi dan islamisasi 
ruang publik. Gelombang demokrasi pasca jatuhnya rezim Soeharto 
memungkinkan semua kalangan, termasuk kelompok fundamentalis Islam, 
berani menyuarakan aspirasinya secara lebih terbuka dan vulgar. Di antara 
aspirasi terkuat sebagian Muslim adalah munculnya Syariah ke ruang 
publik.606 Munculnya berbagai kelompok Islam, antara lain kelompok Islam 
seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ), Forum Komunikasi 
Ahlus Sunnah wal-Jama’ah (FKAWJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan 
lain-lain , tunjukkan ini. . Kelompok-kelompok ini mendesak dikeluarkannya 
kembali tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan hukum Islam bagi 
pemeluknya” dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945 tahun 2002. Tuntutan 
ini didukung oleh partai-partai Islam di parlemen, seperti Partai persatuan 
pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Nahdlatul 
Ummah (PNU). Perjuangan melalui parlemen ini akhirnya gagal, karena 
tidak didukung oleh kekuatan politik mayoritas di parlemen. Kegagalan 
ini tidak mengherankan. Yang mengherankan adalah tidak ada pergolakan 
politik yang signifikan setelah penolakan ketujuh kata tersebut, namun hal 
ini menunjukkan bahwa tuntutan penerapan syariat Islam di tingkat pusat 
oleh berbagai kelompok Islam tidak mewakili aspirasi sebagian besar umat 
Islam di Indonesia.607

Di era Reformasi, meski gagasan negara beragama (Islam) ditolak dalam 
proses amandemen UUD 1945, formalisasi syariat Islam justru dilakukan 
secara masif oleh pemerintah pusat dan daerah. Fakta ini melanjutkan 
fenomena akomodasi kepentingan Islam di akhir Orde Baru. Bedanya, 
sekarang ini dilakukan di era demokrasi dimana kekuasaan pemerintah 
tidak dominan dalam menentukan segala sesuatu, dan saat demokratisasi 
dilaksanakan di daerah melalui otonomi daerah. Berbagai peraturan 
perundang-undangan bernuansa syariah yang bermunculan antara lain: 
UU Pengelolaan Zakat, UU Pengelolaan Haji, UU Wakaf, berbagai regulasi di 
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bidang ekonomi syariah, UU Jaminan Produk Halal, UU Pemerintahan Aceh, 
dan Regulasi. Peraturan daerah bernuansa syariah.

Perkembangan Islam Kultural Dan Formalisasi Syariat Islam Di 
Indonesia

Sebutan Islam politik ataupun Islamisme kerapkali dilawankan dengan 
Islam kultural. Islam politik dimengerti selaku Islam yang ditampilkan selaku 
basis pandangan hidup yang menjelma dalam wujud partai politik, ataupun 
Islam yang berupaya diwujudkan dalam kelembagaan politik formal (negeri). 
Sebaliknya Islam kultural merupakan Islam yang cuma bergerak di bidang 
dakwah, pembelajaran, seni, serta lain- lain tanpa ikut serta dalam politik.608

Sebagian besar Muslim Indonesia terkategori Islam kultural yang 
tumbuh paling utama pada masa Orde Baru. Berbeda dengan Islam politik, 
golongan Islam kultural menjauhi ideologisasi Islam. Suasana politik Orde 
Baru yang tidak menunjang perkembangan Islam politik menimbulkan 
gerakan Islam kultural dengan lahirnya intelektualisme serta aktivisme baru. 
Diawali pada 1970- an, gerakan ini meningkatkan format Islam yang lebih 
mencermati substansi daripada wujud. Garapan mereka terdiri dari 3 daerah 
utama: update pemikiran keagamaan, Reformasi politik/ birokrasi, serta 
transformasi sosial secara luas.609 Komunitas yang sangat nampak sampai hari 
ini selaku kekuatan Islam kultural merupakan Nahdlatul Ulama ( NU) serta 
Muhammadiyah. 2 organisasi Muslim terbanyak di Indonesia ini menunjang 
wujud Indonesia selaku bukan negeri agama dengan Pancasila selaku dasar 
negeri serta UUD 1945 selaku konstitusinya. Penerimaan Pancasila selaku 
asas tunggal terjalin di masa Orde Baru. NU serta Muhammadiyah pula sudah 
mengundurkan diri dari politik instan di masa Orde Baru. Mereka saat ini ini 
tidak lagi tercantum kelompok Islam politik.

Dalam pertumbuhan berikutnya, Presiden Soeharto selaku kekuatan 
politik utama di Indonesia dikala itu mulai merasakan kalau ABRI mulai 
jenuh membagikan sokongan kepadanya. Militer, bagi Vatikotis, telah mulai 
menginginkan terdapatnya pergantian kepemimpinan nasional. Perihal ini 
merupakan akibat dari ketidakpuasan- ketidakpuasan yang terbangun di 
golongan militer, spesialnya menyangkut aspek kronisme yang dibentuk 
oleh bundaran kecil dekat istana. Merasa kalau pendukung utamanya telah 
mulai merasa tidak aman dengan kepemimpinannya, Soeharto mulai melirik 
kekuatan Islam. Hingga bertemulah 2 kepentingan yang tadinya kerap 
bertentangan.610

Pertemuan kedua kepentingan tersebut menghasilkan sikap politik 
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para penguasa yang tanggap dan akomodatif terhadap kepentingan politik 
umat Islam. Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya prinsip oleh umat 
Islam semakin memuluskan Suharto untuk meyakinkan penentang kekuatan 
Islam bahwa kelompok Islam tidak lagi menjadi ancaman.611 Pada akhir 
pemerintahan Orde Baru dan era Reformasi, seiring dengan meningkatnya 
budaya masyarakat Islam yang tidak memperjuangkan negara Islam, 
pemerintah melakukan formalisasi hukum Islam secara besar-besaran. Harus 
diakui bahwa penguatan posisi Islam disebabkan oleh pergeseran strategi 
politik umat Islam. Umat   Islam tidak lagi eksklusif dengan mengelompokkan 
diri ke dalam partai-partai Islam. Tujuan politik mereka adalah menjadi 
Islam substantif, bukan lagi Islam simbolik. Aktivis politik Islam dan umat 
Islam telah menempatkan diri pada posisi inklusif.612

Fenomena maraknya formalisasi syariat Islam di periode akhir Orde 
Baru serta di masa Reformasi pasti menggembirakan kelompok Islam politik 
tetapi pula merisaukan kelompok yang lain. Fenomena ini mengundang 
kewaspadaan mengingat tidak terdapatnya batas sejauhmana negeri 
mengurus perkara agama di Indonesia. Sepanjang ini, cuma dikemukakan 
kalau negeri Indonesia yang berasas Pancasila tidaklah negeri agama, namun 
pula bukan negeri sekuler. Kekhawatiran terhadap condongnya negeri 
ke arah sektarianisme layak diungkapkan mengingat tidak terdapatnya 
batas itu. Bagaimanapun, Indonesia disepakati selaku negeri“ seluruh buat 
seluruh” sehingga tidak boleh terdapat penindasan ataupun pengingkaran 
terhadap eksistensi kelompok minoritas seraya keberpihakan kepada 
kelompok kebanyakan. Pengungkapan kekhawatiran itu memanglah sempat 
diungkapkan, misalnya oleh kelompok Kristen kala ulasan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama 1989. Sesungguhnya keberatan 
mereka terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut tidak berkaitan 
dengan subtansinya. Hendak namun, perihal itu lebih terpaut dengan perilaku 
traumatis mereka terhadap Islam politik di masa kemudian. Ketiadaan 
konsep yang merata menimpa posisi agama (tidak cuma Islam) dalam negeri, 
bertepatan dengan tumbuhnya atensi negeri terhadap Islam belum lama ini, 
memperparah kekhawatiran kelompok- kelompok minoritas, paling utama 
Kristen, menyangkut tempat mereka dalam Republik ini di masa depan.613

Penutup

Pelaksanaan ataupun formalisasi syariat Islam di Indonesia hadapi 
pasang surut cocok model ikatan negeri serta agama yang diterapakan oleh 
bermacam pemerintahan yang sempat berkuasa di Indonesia. Pemerintahan 
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kerajaan-kerajaan Islam yang berupa negara agama pasti dapat dengan 
bebas mempraktikkan syariat Islam. Sedangkan Pemerintahan kolonial 
Belanda serta pemerintahan militer Jepang yang tidak beragama Islam 
sudah menghalangi pelaksanaan syariat Islam di golongan penguasa serta 
penduduk pribumi cocok kepentingan kolonialisme. Pemerintahan Republik 
Indonesia, yang mendasarkan diri pada Pancasila serta bukan ialah negeri 
agama ataupun negeri sekuler, sudah melaksanakan formalisasi syariat Islam 
dengan bermacam dinamikanya.

Formalisasi syariat Islam terjalin lumayan massif di akhir-akhir Orde 
Baru serta di masa Reformasi bersamaan dengan meningkatnya komunitas 
Islam kultural. Formalisasi syariat Islam oleh negeri sehingga jadi hukum 
negeri nyatanya lebih dipengaruhi oleh ikatan negeri serta Islam. Perihal 
ini terpaut sifat perjuangan pihak Islam serta kepentingan pihak penguasa. 
Dari segi sifat perjuangan Islam, kala Islam cenderung berwatak resmi, 
yang diperjuangkan oleh kelompok Islam politik, formalisasi susah dicoba 
sebab pelembagaan syariat Islam hendak dikira selaku batu loncatan buat 
membentuk negeri Islam. Perihal ini hendak mengingkari bukti diri politik 
Indonesia yang mendasar, ialah ke- bhinneka- an serta persatuan nasional. 
Negeri Islam dikhawatirkan hendak menganaktirikan masyarakat non 
Muslim. Tetapi, apabila Islam cenderung berwatak kultural, yang lebih 
mencermati substansi daripada wujud negeri, sehingga tidak mempersoalkan 
dasar negeri Pancasila serta kebhinnekaan, formalisasi syariat Islam lebih 
gampang dicoba serta lebih massif, paling utama di akhir Orde Baru serta di 
masa Reformasi ini. Perihal ini sebab Islam kultural tidak dikira mengganggu 
negeri Pancasila yang membandingkan status seluruh anak bangsa. Dari 
segi kepentingan pihak pemerintah, formalisasi syariat Islam paling tidak 
memiliki tujuan politis, administratif, serta kontesktualisasi syariat Islam.

Memandang keadaan Indonesia yang majemuk, revitalisasi Islam kultural 
butuh dicoba. Islam sebaiknya berkiprah dalam rangka pembangunan 
sistem sosial- politik yang cocok dengan prinsip- prinsip nilai- nilai politik 
Islam, semacam keadilan, musyawarah, egalitarianisme, serta partisipasi, 
tidak sangat menonjolkan ataupun mensakralkan simbol- simbol ataupun 
kelembagaan- kelembagaan Islam yang sesungguhnya bertabiat duniawi( 
profan) itu. Prinsip- prinsip nilai politik Islam di atas pasti lebih bisa diterima 
oleh segenap elemen bangsa Indonesia, serta cocok dengan visi Islam, ialah 
rahmatan lil‘ alamin.

Butuh diadakan“ konvensi yang dinegosiasikan”( negotiated settlement) 
di golongan para elite religio- politik negara ini menimpa gimana negeri 
serta agama wajib berhubungan secara pas. Mengingat Indonesia bukan 
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negeri sekuler serta menjamin penerapan agama oleh penduduknya, batas 
sejauhmana negeri mengurus perkara agama di Indonesia wajib jelas. Tanpa 
suatu model ataupun rumusan yang diterima secara nasional, proses silih 
pengaruh negeri serta agama bisa berlangsung nyaris tanpa batasan. Serta bila 
itu yang terjalin, hingga hendak timbul ketegangan- ketegangan, mengingat 
Indonesia merupakan suatu negeri dengan satuan sosial keagamaan yang 
sangat bermacam-macam. 
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TRANSFORMASI HUKUM ISLAM 
KE DALAM UNDANG-UNDANG 
PERKAWINAN

--- Sangkot Azhar Rambe ---

16

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di 
semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Ikatan suami istri 
yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi 

keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu 
pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara.614 Dalam era globalisasi, 
kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial 
semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak 
dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.615 

Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan 
dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang 
mengatur perkawinan dan keluarga.616 Keinginan ini sudah muncul pada 
masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan seterusnya sampai 
pada masa kemerdekaan. Harapan memiliki hukum perkawinan tertulis 
tersebut baru dapat terwujud pada awal tahun 1974, dengan disahkannya 
Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan  No.1/1974

Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan 
sejarah yang cukup panjang dimulai sejak masuknya islam ke Indonesia 
sampai akhirnya terbentuklah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
adapun tahapan-tahapan sejarah itu sebagai berikut:
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Masa Kerajaan Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu 
kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada abad ke 13 M, 
Kerajaan Samudra Pasei di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi’i . 
Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan 
Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi 
memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya 
yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan 
dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan. 
Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum 
Islam Mazhab Syafi’i.617 

Masa Penjajahan

Pada masa kedatangan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) 
di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat 
sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa 
pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang 
disebut dengan Compendium Freiyer, mengikuti nama penghimpunnya.618 
Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam 
untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa). Ketika 
pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur 
berubah terhadap hukum Islam.

Pada Konggres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 
1928 di Yokyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera 
disusun undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan 
mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah. Pada permulaan 
tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan 
Ordonansi Perkawinan tercatat (onwerpordonnantie op de ingeschrevern 
huwelijken) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan 
berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu 
pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang 
diputuskan oleh hakim.619 Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut 
hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam 
dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi 
tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-
hal yang bertentangan dengan hukum Islam.



291Transformasi Hukum Islam ke Dalam Undang-Undang Perkawinan

Masa Awal Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya 
perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 
Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat 
beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan 
Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan 
UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha 
mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan 
kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian 
bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas 
istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN 
mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.620 

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar 
Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana 
undang-undang perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk 
Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka 
lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan 
pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga 
Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep 
RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini 
mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip 
dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga 
hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana 
Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah 
perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan 
poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas 
minimum usia calon pengantin.621 

Masa Menjelang Lahirnya UU Perkawinan

Kelahiran Undang-undang perkawinan bermula dari kesadaran 
kaum perempuan Islam akan haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi 
pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan 
hukum. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 
kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas 
tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan 
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umat Islam.Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan 
rakyat (volksraad).622 

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri 
Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklan Panitia 
Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat 
Islam. Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada 
Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan 
penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk DPR. 

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundangkan 
RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut 
menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian DPR hasil pemilihan 
umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.Segala 
upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan 
yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu 
tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan 
lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972  
menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-
Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi 
Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya 
menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan 
kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang 
Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa 
yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel 
pada tanggal 11 Februari 1973.623 

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan 
sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, 
pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada 
DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.
RUU inimempunyaitigatujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum 
bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, 
perkawinan hanya bersifat judge made law. Kedua, untuk melindungi hak-
hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum 
wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan 
zaman.

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut 
disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. 
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Pemandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-
wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, 
Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, 
banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Usul 
tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa 
pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI itu tidak 
sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan 
dengan norma agama yang dianut. Menurut Hasan Kamal, setidaknya tedapat 
11 pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam (fiqih munakahat), yaitu 
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 dan (2), Pasal 37, Pasal 46 ayat (c) 
dan (d), Pasal 62 ayat (2) dan (9).624 

Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan 
umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan. Jawaban dari 
pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973. Pada 
intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan 
kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut. Secara bersamaan, 
untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-
lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dan Fraksi 
PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain:

1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau 
ditambah.

2. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka alat-alat pelaksanaannya 
tidak akan dikurangi atau dirubah, tegasnya UU No. 22 tahun 1946 dan 
Undang-undang No. 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.

3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin 
disesuaikan dengan Undang-undang ini, dihilangkan (didrop).

4. Pasal 2 ayat (1) dari rancangan Undang-undang ini disetujui untuk 
dirumuskan sebagai berikut:
a. Ayat (1): perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
b. Ayat (2): tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-

ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.625 

Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR 
terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) 
pasal, seperti dicatat sebelumnya.626 Sedang rancangan semula yang diajukan 
pemerintah ke DPR yaitu terdiri dari 73 pasal.
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Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan 
yang menyangkut KHI ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu secara khusus 
bagaimana pengertian kompilasi itu sendiri. Istilah “kompilasi” diambil 
dari perkataan “compilare” yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-
sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar 
berserakan dimana-mana. Bagaimana pengertian kompilasi menurut 
hukum? Kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku 
kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat 
hukum, atau juga aturan hukum.627 

Yang menjadi tolak ukur sejarah lahirnya KHI yaitu pada saat Setelah 
Indonesia merdeka, pada saat itu ditetapkanlah 13 kitab fikih diantaranya:

1. Al-Umm
2. Fathul Mu’in.
3. I’anah.
4. Iqna.
5. Bajuri.
6. Qurratul Uyyun
7. Minhaj at-Taalibin oleh Imam an-Nawawi
8. Al-Majmu ‘Syarh al-Muhazzab
9. Al-Muhazzab oleh Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Yusuf bin Abdullah 

al-Fairuzabdi asy-Syirazi (w.476H/1083M).
10. Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Mazhab oleh Abu al-Ma’al al-Juwaini.
11. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh Alfaz al-Minhaj oleh Imam Syamsuddin 

Muhammad bin Ahmad ar-Ramli (w. 1004 H).
12. Ad-Durar al-Manzumah fi al-Aqdiyah wa al-Hukumat
13. Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala al-Khatib oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad 

al-Bujairimi (w. 1221 H/ 1086M).
 Sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat 

Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 
1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih 
yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil 
menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul 
persoalam krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para 
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hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan 
yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang 
mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia 
untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di 
Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. 
Secara material memang telah ditetapkan 13  kitab yang dijadikan rujukan 
dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi’i. Akan 
tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman 
keputusan hakim. Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan 
gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan 
ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain 
hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum 
maupun oleh masyarakat.

2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari’ah menyebabkan hal-hal:
a. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum 

Islam itu (maa anzalallahu).
b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari’at itu 

(Tanfiziyah).
c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-

jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 
dan perundangan lainya

3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam 
diberlakukan, yaitu:
a. Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri,
b. Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al-

Ahkam Al-Adliyah dan 
c.  Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.628 
Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana 

Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung 
RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul 
dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi 
para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras 
anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka 
terumuslah KHI yang ditindaklanjuti dengan keluarnya instruksi presiden 
No.1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi 
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Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang 
Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti 
dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi 
besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat 
ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan 
agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah 
sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan 
menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam 
Indinesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima 
oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa 
indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat 
Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.629 

Asas-asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Semua asas-asas hukum perkawinan yang telah disebutkan,diadopsi 
oleh KHI. Sebagai satu asas yang terpenting dalam perkawinan menurut 
islam,asa kesukarelaan diadopsi dan dapat dilihat dalam pasal 16 KHI Buku 
I tentang Perkawinan:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan 

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa 
diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
Dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 memperkuat adanya asas kesukarelaan 

ini,yang menyebutkan:
1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah 

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua 
saksi nikah.

2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon 
mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.630 

3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu 
persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat 
dimengerti.
Bab V UU No.1 tahun 1974 hanya mengatur perjanjian perkawinan 

secara umum. Ketentuan itu dianggap kurang memadai sesuai ketentuan 
semangat zaman dan perkembangan emansipasi yang telah mengatarkan 
pola hidup perkawinan dalam persamaan derajat dalam batas-batas kodrat 
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alamiah. Juga sehubungan dengan telah dilembagakan kedudukan harta 
bersama dalam perkawinan,KHI menganggap perlu untuk menjabarkan 
lebih lanjut aturan perjanjian perkawinan: bentuk taklik talak,perjanjian lain 
asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan yang 
lain meliputi permasalahan:

1. Hal yang menyangkut kedudukan harta bersama dalam perkawinan.
2. Tentang perjajian perkawinan dalam poligami:mengenai tempat 

kediaman,waktu giliran dan biaya rumah tangga.
Jika diperhatikan dengan seksama,materi pasal-pasal dalam Bab XII 

secara tersirat dan tersurat telah dilenturkan makna ar-rijal qawwamun ala 
an-nisa:

1. Terwujudnya tujuan cita-cita sakinah,mawadah,rahmah menjadi 
kewajiban dan tanggung jawab bersama(pasal 77 ayat 3)

2. Penghapusan dikriminasi kategoris atas pemeliharaan dan pendidikan 
anak-anak dengan asas tanggung jawab bersama (pasal 77 ayat 3).

3. Penghapusan diskriminasi normatif dalam pelaksanaan hak dan 
kewajiban berdasar atas persamaan.

4. Menyeimbangkan harkat derajat suami isteri secara fungsional berdasar 
atas kodrat dasar alamiah dan biologis dalam acuan.
 Asas-asas perkawinan yang lain adalah: 1) Persetujuan, 2) Kebebasan 

memilih; 3) Kemitraan suami-isteri; 4) Untuk selama-lamanya; 5) Monogami 
terbuka (Karena Darurat); 6. Kesukarelaan.

Proses Politik Penyusunan UU Perkawinan

Pada akhir tahun 1950 dengan surat penetapan Menteri Agama RI 
Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950. Dibentuk panitia penyelidik 
peraturan dan hukum perkawinan,talak rujuk yang diketuai oleh Mr.Teuku 
Moh.Hasan,tetapi panitia ini tidak dapat bekerja semestinya karena banyak 
hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Setelah mengalami 
beberapa perubahan,pada tanggal 1 april 1961 dibentuk sebuah panitia yang 
diketuai oleh Mr.Noer Persoetjipto. Kemudian,pada tahun ini Musywarah 
kesejahteraan Keluarga dan Konferensi BP4 pusat tahun 1962 berturut-
turut setiap tahun hingga tahun 1973,serta seminar hukum oleh PERSAHI 
pada tahun 1963,mendesak kepada pemerintah untuk membahas kembali 
UU Perkawinan yang sudah lama diajukan kepada DPR RI. Selanjutnya dalam 
ketetapan Nomor XXVII tahun 1966,MPRS pun menghendaki pemerintah 
untuk segera mengesahkan UU Perkawinan.
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Pada tanggal 29 Januari 1972,Ikatan Sejuta Wanita Indonesia (ISWI) 
mendesak pengurusnya untuk memperjuangkan kembali keberlakuan 
UU Perkawinan kepada seluruh warga Negara Indonesia. Pada tanggal 11 
Februari 1973,HMI membicarakan kembali Hukum Perkawinan Umat Islam 
di Indonesia dalam acara sarasehan yang dielenggarkan di Jakarta dan 
menharapkan agar pemerintah segera mengajukan kembali RUU kepada DPR 
RI untu dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai UU yang diberlakukan 
unutk seluruh warga negara Indonesia. Kemudian,pada tanggal 22 
Februari,Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Islam Indonesia 
juga mendesak pemerintah,agar dibahas kembali oleh DPR RI.631 

Selanjutnya,dalam Amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor 
R.02/PU./VII/1973,pemerintah menyampaikan UU Perkawinan yang terdiri 
dari VI BAB dan 73 pasal kepada Pimpinan DPR RI. Keterangan Pemerintah 
tentang RUU Perkawinan ini disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada 
tanggal 30 Agustus 1973. RUU ini memunculkan reaksi dari masyrakat 
sehubungan dengan adanya beberapa pasal dalam RUU tentang Perkawinan 
yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang Religius dan 
bertentangan dengan norma Agama yang dianut.

Pemandangan umum atas RUU tentang Perkawinan ini diberikan oleh 
wakil-wakil fraksi pada tanggal 17-18 September 1973. Kemudian,jawaban 
pemerintah diberikan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 02 September 
1973,yang isinya mengajak semua pihak,terutama anggota DPR RI untuk 
mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat 
dalam RUU tentang Perkawinan. Diluar sidang diadakan pendekataan 
(lobbying).antara Fraksi-fraksi dan Pemerintah. Lalu,Fraksi ABRI dan Fraksi 
PPP mencapai suatu konsensus sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah Perkawinan tidak 
akan dikurangi atau diubah.

2. Sebagai konsekuensi dari point pertama itu,hal-hal yang telah ada dalam 
UU Nomor 22 tahun 1964 dan UU Nomor 14 tahun 1970 tetap dijamin 
kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.

3. Hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam dan tidak 
mungkin disesuaikan dengan UU Perkawinan yang dibahas di DPR RI itu 
akan dihilangkan.
Setelah mengalami perubahan atas amandemen yang masuk dalam 

panitia kerja,RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada 
tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan pada sidang paripurna DPR RI 
untuk disahkan menjadi UU. Pada hari itu juga RUU tentang perkawinan itu 
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disahkan oleh DPR RI setelah dibahas selama lebih kurang 3 bulan. Pada 
tanggal 2 Januari 1974 diUndangkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974 tambahan LN Nomor 3019/1974.  UU 
No.7/1989 tentang Peradilan Agama Dan UU No.50 Tahun 2009 dan UU No. 
38 Tahun 1991 tentang Pengolahan Zakat.

Substansi Hukum Islam dalam UU No. 50 Tahun 2009 Peradilan 
Agama

Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Perkembangan 
peradilan Agama di Indonesia masa kemerdekaan, khususnya pada masa 
Orde Baru, sangat berarti ketika diundangkan dan diberlakukannya UU No. 
14 Tahun 1970 dan UU No. 1 Tahun 1974 dan mencapai puncaknya ketika 
UU No. 7 Tahun 1989 diundangkan dan diberlakukan. UU No. 14 Tahun 1970 
memberikan tempat kepada peradilan agama sebagai salah satu peradilan 
negara dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. UU No. 1 Tahun 1974 
memperbesar kekuasaan peradilan agama khususnya dibidang perkawinan. 
Sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 memperkokoh kedudukan peradilan agama.

Namun demikian, selama berlakunya UU No. 7 tahun 1989 dalam konsep 
pemberlakuannya belum mencapai sempurna. Terdapat beberapa kendala 
yang mempengaruhi kekuasaan peradilan agama. Kendala-kendala tersebut 
antara lain: Pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 Penjelasan Umum UU No. 7 tahun 
1989 angka 2  Pasal 86 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 12 PP No. 
28 tahun 1977. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan 
dan kewenangan peradilan agama masih belum independen, yakni berada 
dibawah bayang-bayang pengadilan Negeri.

UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Pertama dan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama lahir 
dari adanya tuntutan sosial ditengah maraknya pasar transaksi berdasarkan 
praktik ekonomi syari’ah dan didorong pula oleh adanya Kebijakan Perbankan 
Oktober (Pakto) taggal 27 Oktober 1988, yang berisi liberalisasi perbankan 
guna membuka peluang bisnis seluas-luasnya untuk memobilisasi dana 
masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan, juga dengan 
adanya keyakinan dikalangan umat Islam yang tidak menghendaki bunga 
bank yang telah diharamkan oleh MUI rejak tanggal 16 Desember 2003. 
Sedangkan hukum yang harus diterapkan dalam sengketa ekonomi syari’ah 
ini harus pula berdasarkan syari’ah (hukum) Islam. Disinilah fungsi hukum 
untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat (yang 
mengharamkan bunga bank) yang dapat dipergunakan sebagai sarana 
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untuk memberi arah untuk perubahan. Maka UU No. 3 Tahun 2006 dan UU 
No. 50 Tahun 2009 inilah sebagai jawaban atas desakan masyarakat untuk 
menemukan payung hukum apabila terjadi sengketa ekonomi syari’ah.

Perkembangan paling signifikan kewenangan peradilan agama dapat 
kita lihat dalam Pasal 49 yang berbunyi:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; 
wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah.”
Inilah perkembangan paling baru dari kewenangan peradilan agama 

sejak diundangkannya UU No. 3 tahun 2006.

Transformasi Hukum Islam Kedalam UU Perkawinan dan 
Kompilasi  Hukum  Islam

Transformasi Hukum Islam kedalam UU Perkawinan dan Kompilasi 
HukumIslam (KHI) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan
a. Menurut UU No.1/1974 yaitu:

Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:
Pasal 3:“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

c. Kedua pasal tersebut terdapat didalam Q.S. Ar-Rum [30]:21 yaitu:

 َب
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
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demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir”. (Q.S. Ar-Rum [30]:21)

Kalimat/kata Sakinah (tentram), Mawadah, dan rohmah (kasih dan 
sayang), yang tercantum didalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 semuanya terkadung didalam 
Al-qur’an surat Ar-Rum ayat 21.

1.  Syarat dan Rukun Perkawinan
a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 14:“ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
1) Calon Suami;
2) Calon Isteri;
3) Wali nikah;
4) Dua orang saksi dan;
5) Ijab dan Kabul.”

b. Syarat dan Rukun perkawinan terdapat dalam Al-Hadits yaitu:

لا نكاح إلا بولي وشأ هدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل 

فان نشأ حوأ فالسلطأ ن ولي من لا ولي له       

“Tidak sah nikah(akad nikah),kecuali dengan adanya wali dan dua 
orang saksi yang adil,dan apabila pernikahan tanpa adanya syarat 
tersebur,hukumnya batal,maka apabila seeorang yang menjadi 
walinya itu tidak mau mengatakan kehendaknya,maka hakimlah 
yang menjadi walinya,bagi yang tidak ada walinya” (H.R. Ibnu 
Hibban dari ‘Aisyah)
Dalam Hadits tersebut menyebutkan bahwa tidak sah Nikah tanpa 
Akad atau Ijab qobul,wali,dan 2 orang saksi.

2.  Tentang Wali Nikah yaitu: wali Nikah Nasab dan Hakim
a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 20 ayat 1 dan 2:
1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2) Wali nikah terdiri dari:

a) Wali nasab
b) Wali hakim.
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Hal ini terdapat dalam Al-Hadis yaitu:

لا تنكح المراة إلا بأ ذ ن وليها أو ذى الرأي من أهلها أوالسلطأ ن 

“Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya,atau 
orang cerdik dari kalangan keluarganya atau penguasa”

فالسطأن ولي من لا ولي له

“Maka Hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang 
tidak ada walinya.” (HR.Ahmad,Abu Dawud,Ibnu Majah dan Nasa’i)
Dari kedua hadits tersebut menyatakan bahwa seseorang bisa 
menjadi wali untuk perempuan yang akan menikah yaitu bisa berupa 
wali Nasab dan Wali Hakim sesuai apa yang tertera didalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal 20 ayat 1 dan 2 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Tentang Waktu Iddah seoarng perempuan
a. Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 153: Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu 
tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 
sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak 
haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

b. Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:228:
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“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan 
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak 
merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 



303Transformasi Hukum Islam ke Dalam Undang-Undang Perkawinan

menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang 
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan 
tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 
isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan (janda) 
harus menunggu masa iddah nya yaitu selama 3 kali quru’ ada yang 
menyebutkan bahwa selama 3 kali haid atau bersuci kurang lebih selama 90 
hari sesuai dengan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

Demikianlah perjalanan panjang dan perjuangan yang belum berakhir 
bagi Hukum Islam (termasuk perkawinan) agar diterima dalam Undang-
undang perkawinan yang berlaku dan diterapkan di peradilan sebagai 
lembaga yudikatif dalam pengaplikasian serta pelaksanaan hukum di 
Indonesia ini.

Penutup

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
sebagai hukum Islam di Indonesia melalui proses yang cukup panjang dari 
masa sebelum masa kemerdekaan hingga kemerdekaan. Sehingga konsep 
undang-undang tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak. Namun sebelum 
lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum 
Islam di Indonesia telah muncul undang-undang lain tetapi kehadirannya 
mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan sehingga perlu adanya 
berbagai perbaikan. Berangkat dari berbagai perbaikan undang-undang 
tersebut maka menjelmalah sebuah undang-undang yakni Undang-Undang 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dan dalam pembahasan diatas secara singkat telah dibahas tentang apa 
dan bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan keberadaannya di Indonesia. 
Kompilasi adalah merupakan sebuah kumpulan dari berbagai pendirian 
dan pendapat hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran yang sudah 
terseleksi dengan baik. Dengan menetapkan materinya dalam kompilasi, kita 
sudah menetapkan pilihan bahwa materi hukum tersebut itulah yang sudah 
dianggap terbaik. Pendapat tersebut telah kita kukuhkan sebagai pendapat 
resmi, sebutlah sebagai Hukum Islam Indonesia. Penetapannya dilakukan 
melalui suatu kesepakatan, karenanya bagaimanapun harus kita terima 
sebagai hasil karya bangsa Indonesia.
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POLITIK HUKUM WAKAF TUNAI DI 
INDONESIA

--- Nikmah Dalimunthe ---
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Strategi ekonomi yang tak asing dan sering diperbincangkan dewasa 
ini yakni suatu upaya yang dilakukan oleh perkumpulan orang 
dengan menghimpun dana kontribusi umat Islam dalam bentuk yang 

biasa disebut dengan wakaf. Dana wakaf yang dimaksud pada persoalan ini 
disebut dengan wakaf tunai. Himpunan sumbangan dana yang diperoleh 
melalui masyarakat melalui sertifikat wakaf tunai tersebut selanjutnya 
diinvestasikan ke berbagai bentuk investasi, kemudian manfaat dari investasi 
tersebut disalurkan dan direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan umat 
yang membutuhkan atau yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, 
sedangkan dana pokok atau dana utamawakaf tunai ditujukan kembali 
kepada investasi yang lebih terperinci.

Menurut etimologi, wakaf yakni mencegah atau menahan melakukan 
sesuatu. Wakaf terdapat dalam kamus Al-Munjid yang menjelaskan 
perumpamaan mewakafkan rumah, artinya menahan rumah yang dimilikinya 
dari suatu manfaat yang dapat ia peroleh secara pribadi demi (kepentingan) 
agama Allah Ia mewakafkannya dari sesuatu, yang artinya ia mencegahnya 
dari sesuatu)632

Banyak selaki para ulama yang berpendapat tentang definisi dari 
wakaf dalam terminologi, wakaf memiliki 25 arti lebih, walaupun demikian 
yang sering dan lazim digunakan adalah menahan dan mencegah. Arti dari 
wakaf ini banyak mempengaruhi para mujtahid dalam menetapkan definisi 
wakaf.633
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Definisi wakaf

Berdasarkan terminologi wakaf maka penulis dapat memaparkan 
sebagai berikut: Pendapat dari Abu Hanifah sebagian ulama madzhab Hanafi: 
“Menahan benda yang statusnya tetap milik waqif (orang yang mewakafkan 
hartanya), dan menyedekahkan manfaat benda untuk jalan kebaikan”.634 
Maka penulis mengemukakan bahwa, barang yang diwakafkan tidak harus 
lepas dari hak milik pewakaf, dan barang yang  diwakafkan dapat diambil 
dan dimiliki kembali serta dapat juga diperjual-belikan. Sebab Abu Hanifah 
berpendapat, bahwa wakaf tidak bersifat mengikat seperti halnya transaksi 
pinjam meminjam. Singkatnya bahwa kepemilikan benda atau benda yang 
diwakafkan tetap hak pewakaf dan berada pada kepemilikan pewakaf, 
sehingga yang disedekahkan yakni manfaatnya saja.

Sebagian dari pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa, 
“Menjadikan benda yang dimiliki sebagai benda yang manfaat, baik disewakan 
yang kemudian hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang membutuhkan 
atau yang berberhak menerimanya, dengan penyerahan berjangka waktu 
sesuai dengan kehendak si waqif”.635 pemilik harta mempertahankan harta 
yang dimilikinya untuk kemudian tidak dibelanjakan demi kebutuhan 
dirinya sendiri serta dimanfaatkan untuk jalan berbuat kebaikan, dengan 
barang wakaf tetap berada dalam kepemilikan orang yang berwakaf. Dan 
hal memiliki jangka waktu tertentu sehingga tidak dapat disyaratkan adanya 
kekekalan636 Wakaf menurut sebagian besar pendapat madzhab Maliki yakni 
tidak memutuskan hak nilai kepemilikan terhadap benda yang diwakafkan, 
tetapi hanya sekedar memutus pemanfaatan saja.

Wakaf menurut Pendapat madzhab Syafi’iy adalah “Menahan harta yang 
dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari 
penguasaan waqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh 
agama”.637

Dari berbagai definisi tersebut, maka kalangan Syafi’iy beranggapan 
bahwa benda yang diwakafkan telah lepas dari hal nilai kepemilikan pewakaf 
dan dengan kata lain barang tersebut sudah menjadi milik Allah, bagi orang 
yang berwakaf tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat untuk 
pribadinya dan harus menyerahkan pemanfaatannya untuk kemaslahatan 
umat. Pendapat Wahbah Zuhaili definisi yang dipegang oleh dua sahabat 
imam Hanafi (Abu Yusuf dan Muhammad) serta yang diikuti madzhab 
Hambali yang dianggap lebih sahih (ashah).638 

Wakaf menurut mazhab Hambali yakni “Menahan kebebasan pemilik 
harta untuk membelanjakan harta yang dimilikinya yang memiliki nilai 
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manfaat disertai dengan kekekalan zat benda dan memutus semua hak 
wewenang atas benda itu, sedangkan kemudian manfaatnya digunakan 
dalam hal kemashlahatan demi mendekatkan diri kepada Allah”.639

Dari  penjelasan  tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Harta benda yang diwakafkan tidak terkait dari hak milik oarang yang 

berwakaf kecuali pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiah;
2. Harta benda yang diwakafkan harus bersifat kekal, kecuali pendapat    

Malikiah yang berpendapat bahwa boleh mewakafkan sesuatu, walau 
kemudian barang atau benda tersebut akan habis dengan sekali pakai, 
seperti makanan;

3. Yang digunakan atau yang disedekahkan hanyalah manfaatnya saja.
Pada umumnya pengertian wakaf di negara Indonesia lebih kepada 

artian yang diungkapkan oleh kelompok mazhab Syafi’i. Lebih jelas lagi 
bahwa definisi wakaf terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977 pasal 1 (1) yang berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang 
atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaaannya 
yang berupatanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya 
untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 
ajaran agama Islam”.640

Wakaf  Tunai

Pengertian wakaf tunai secara istilah sebagaimana yang telah 
dipaparkan oleh Dian Masyitah, dan kemudian dipopulerkan oleh A. Mannan, 
salah seorang pemikir cerdas yang berasal dari Bangladesh dengan  istilah  
cashwaqf.641 Wakaf tunai yang dipopulerkan oleh A. Mannan menciptakan 
sebuah lembaga atau dapat disebut badan yang memiliki nama Social 
Investment Bank Limited (SIBL) yang terletak di Bangladesh. Lembaga 
tersebut mulai memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai (cash  waqf  
certificate) pertama kalinya pada sejarah perbankan. Bank SIBL tersebut 
melaksanakan penggalangan dana dari orang-orang yang berada pada tingkat 
ekonomi menengah keatas untuk kemudian dikelola dan keuntungan yang 
didapat dari pengelolaan tersebut  disalurkan kepada rakyat yang miskin.

Menurut hemat penulis, A. Mannan mempopulerkan kegiatan transaksi 
wakaf tersebut dengan Cash Waqf (wakaf tunai) karena pembayaran dana 
wakaf yang dilakukan biasanya berbentuk tunai, bukan dengan menyicil atau 
menunda di waktu berikutnya.
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Mengenai kegiatan mekanisme dan operasional wakaf tunai pada 
transaksi wakaf tunai, orang yang berwakaf merupakan orang yang 
melakukan transaksi wakaf dengan melakukan pembelian Sertifikat Wakaf 
Tunai. Sertifikat tersebut boleh diatas dinamakan pada anggota keluarga yang 
masih hidup atau dapat juga anggota keluarga yang telah meninggal dunia. 
Pemilik wakaf mensyaratkan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan 
dana wakaf tunai tersebut untuk tujuan tertentu yang sifatnya bermanfaat 
untuk kemaslahatan, apakah itu untuk pendanaan kegiatan pendidikan, 
pendanaan di dunia kesehatan, pendirian fasilitas keagamaan serta dapat 
membantu rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nadzir wakaf 
kemudian menginvestasikan dana tersebut ke berbagai portofolio investasi.

Beberapa bentuk  investasi  yang  dapat dijalankan yakni berupa:
1. Keuangan syariah, seperti halnya produk perbankan syariah apakah itu 

berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang memiliki kinerja 
yang baik.

2. Mendanai berbagai kegiatan industri dan perusahaan-perusahaan serta  
mendirikan badan usaha, dana wakaf dapat diinvestasikan melalui 
pembelian saham pada berbagai perusahaan, pihak yang menerima 
wakaf akan mendapatkan manfaat yang besar dengan pembagian 
deviden perusahaan yang mendapatkan laba tinggi.

3. Pendanaan kredit mikro yang bertujuan untuk mengatasi permaslaahan 
pengangguran di masyarakat dan dapat menciptakan calon pengusaha 
baru yang berkepribadian mandiri, dana wakaf dapat  dipinjamkan 
kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah, dengan syarat 
usaha tersebut memiliki potensi yang menguntungkan.
Biasanya wakaf tunai diproduktifkan melalui kegiatan pengembangan 

sebuah proyek seperti peternakan, pengembangan industri atau pertanian. 
Program wakaf tunai dapat dirancang kemudian diaplikasikan dengan 
produk keuangan modern. Wakaf tunai dapat dihimpun dan diberdayakan 
melalui produk lembaga keuangan saat ini. Semua itu tergantung kebijakan 
dari nadzir wakaf tunai yang harus selalu memiliki ide dan program kreatif 
dan inovatif pada program wakaf tunai. Sehingga demikian itulah wakaf tunai 
ini mempunyai prospek cerah dan dapat menjanjikan.

Bila kita cermati dari sisi perhimpunan dana, wakaf tunai ini dapat 
dikelola dengan bank atau lembaga keuangan modern, seperti yang telah 
diperlihatkan oleh Dompet Dhuafa Republika yang bekerjasama dengan 
Bank Internasioanl Indonesia bahwa mereka telah membuktikan bahwa 
mereka telah sukses melaksanakan program wakaf tunai dengan sangat 
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baik. Jika di tinjau penyaluran dana atau distribusi, dana wakaf juga dapat 
dimanfaatkan melalui model investasi yang beragam yang tentunya harus 
sesuai dan seiring dengan tuntunan jaman, misalnya proyek perindustrian, 
peternakan,  perkebunan, dan sebagainya.

Perbedaan Wakaf Tunai dengan Sedekah

Bisa saja timbul pertanyaan, mengapa muncul gagasan wakaf tunai? 
Apakah dengan sedekah saja tidak cukup?, Secara sepintas dapat diamati 
tidak ada perbedaan yang signifikan antara sedekah dengan wakaf tunai. 
Keduanya seakan memiliki kesamaan, yaitu kegiatan infak yang dikeluarkan 
oleh umat muslim di jalan Allah. jika kita analisakan lebih jauh, maka kita 
dapat melihat adanya beberapa perbedaan yang signifikan antara sedekah 
dengan wakaf tunai. Beberapa perbedaan antara wakaf tunai dan sedekah 
dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Kegiatan berwakaf dapat di laksanakan dengan benda yang mempunyai 
zat yang memiliki sifat kekal  seperti bengunan, tanah, benda-benda 
bergerak seperti uang (wakaf tunai) atau juga kendaraan dengan syarat 
keaslian dari zat-nya tidak mengalami perubahan dan bersifat kekal. 
Sedangkan sedekah dapat menggunakan benda yang kekal dan dapat 
juga tidak menggunakan benda yang kekal. Dalam hadits   Rasulullah 
SAW bersabda: “Sesungguhnya Umar telah mendapatkan  sebidang 
tanah di Khaibar. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: 
“Apakah perintahmu kepadaku ada hubungannya dengan tanah yang 
saya dapat ini? Jawab beliau: jika engkau suka, tahan lah tanah itu dan 
engkau sedekahkan manfaat daripadanya. Maka dengan petunjuk beliau 
itu, Umar bersedekah terhadap manfaatnya dengan perjanjian tanah 
tersebut tidak akan dijual, dan tidak pula diberikan dan tidak pula 
diwariskan”.

2. Berwakaf bukanlah sama halnya seperti berderma atau bersedekah  
biasa pada umumnya.  Pahala berwakaf lebih banyak dan manfaatnya 
cukuplah luas terhadap diri seorang yang berwakaf lebih besar. Hal 
demikian dikarenakan dampak dari berwakaf terus-menerus berjalan 
selama barang wakaf itu masih digunakan manfaatnya. Demikian halnya 
terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan pembuka untuk kemajuan 
yang seluas dan besar dampaknya, serta dapat menghambat potensi 
kerusakan.  Ini dapat disaksikan di negeri-negeri Islam pada masa 
dulu, dengan  adanya wakaf, umat Islam dapat maju dan berkembang. 
Bahkan sampai sekarang telah beratas-ratus bahkan beribu-ribu  tahun  
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masih  juga utuh dan kekal. Dalam hal ini terdapat sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:“Apabila mati seorang 
manusia, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalanya itu) 
kecuali tiga perkara, sedekah jariyah  yang  mengalir  terus   pahalanya   
(wakaf),  mengembangkan  ilmu   pengetahuan   dan    anak    saleh    yang  
mendoakan ibu   bapaknya”.

Wakaf Tunai dalam Lintasan Sejarah

Wakaf tunai yakni wakaf berbentuk uang tunai, belum pernah 
dipraktekkan dalam kehidupan di zaman Rasulullah dan pasa Sahabat. Di 
dalam sejarah Rasul dan para sahabat, kita hanya pernah mendapati kasus 
kegiatan wakaf berupa tanah dan juga sumur seperti pada kasus Umar bin 
Khatthab. Dari kesemua hadits Nabi yang menceritakan mengenai wakaf, 
kita dapat mengetahui bahwa wujud dari benda yang diwakafkan lebih 
banyak menceritakan tanah dan bangunan sebagai benda wakaf.642 Namun 
sebagaimana yang telah dikutip oleh Daud Ali, bahwa Muhammad bin Hasan 
Assyaibani, salah seorang sahabat yang dekat dengan Abu Hanifah memiliki 
pendapat yang membperolehkan adanya wakaf dengan uang.643 Hanya saja 
ketika pada masa itu masih sangat jarang diterapkan di dalam kegiatan 
agama. Yang ada, orang-orang pada masa itu kebanyakan menggunakan 
tanah sebagai benda untuk berwakaf.

Dosen Universitas Padjajaran Bandung, Dian Masyitah berpendapat 
bahwa istilah wakaf tunai (cashwaqf) baru saja dikenal setelah dipopulerkan 
oleh seorang pemikir dari negara Bangladesh, A.Mannan. Kemudian sejak 
itulah di dunia islam dikenal dengan istilah wakaf tunai, termasuk di kalangan 
umat  Islam Indonesia.644

Masyitah juga mengatakan bahwa wakaf tunai sudah cukup lama 
ditemukan dan dikenal pada masa kedudukan dinasti Ottoman (Utsmaniyah) 
dan di negeri Mesir. Tetapi Masyitah tidak memaparkan lebih banyak kegiatan 
wakaf uang pada era dinasti Utsmaniyah yang di praktekkan di negara 
Mesir. Menurut Syafii Antonio, dalam rekaman sejarah, cash waqf ternyata 
telah dipraktekkan pada masa sejak awal abad ke-2 Hijriyyah.645 Beliau 
berpendapat dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 
bahwa Imam Azzuhri (wafat 124 H) yang merupakan seorang ulama terkenal 
dan juga sebagai peletak dasar  tadwin al hadits mengutarakan fatwa, 
diutamakannya wakaf dinar serta dirham yang bertujuan untuk pendirian 
sarana dakwah, kegiatan sosial dan yang paling utama pendidikan umat 
Islam. Adapun caranya yakni dengan memanfaatkan uang tersebut sebagai 
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modal usaha yang kemudian  menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
Dari apa yang telah dipaparkan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

kegiatan wakaf uang memang sudah pernah dilaksanakan oleh para ulama 
salaf, namun masih jarang dilakukan. Hal demikian dikarenakan umat Islam 
pasa masa itu masih banyak sekali yang berwakaf dengan bangunan dan 
tanah. Kegiatan wakaf uang baru saja dikenal luas oleh dunia keislaman 
setelah dipopulerkan oleh seorang pemikir muslim dari negara Bangladesh 
yakni A. Mannan.

Kendala Wakaf Tunai

Sistematika kegiatan wakaf tunai keliahatannya masih belum banyak 
mendapatkan respon oleh umat Islam di negara Indonesia. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kesadaran Pentingnya berwakaf
Jumlah umat islam di Indonesia menempati persentase sekitar 80% dari 
keseluruhan warganegaranya. Tentu hal ini adalah modal yang benar-
benar sangat berharga. Akan tetapi, masih banyak umat Islam yang 
belum terbuka pola fikirnya akan pentingnya melaksanakan kegiatan 
infak demi kemajuan umat Islam di Indonesia. Hal demikian bisa jadi 
dikarenakan mereka belum sadar dampak dari prospek wakaf tunai bagi 
kemajuan dan juga kesejahteraan umat islam. Besarnya pahala wakaf 
yang akan terus mengalir walaupun pewakaf telah meninggal dunia. 
Padahal menurut Mustafa Edwin Nasution, seorang akademisi yang 
berasal dari Universitas Indonesia mengemukakan pendapat bahwa 
jika 20 juta rakyat Indonesia menyisihkan 10% uang yang dimilikinya 
untuk berwakaf Rp. 1.000 perhari = Rp. 30.000 perbulannya, dengan 
demikian tentu akan terkumpul Rp. 20 miliar/ hari atau Rp. 7,2 triliun 
pertahun. Karena hal itulah tugas dari semua lapisan umat Islam yakni 
adalah menyadari bahwa sangat besar manfaaat yang didapat dari ikut 
berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan dana wakaf.

2. Sosialisasi
Sangat banyak sekali masyarakat yang belum mengenal kegiatan 
wakaf tunai. Hal demikian dapat kita maklumi mengingat wacana 
dari kegiatan wakaf tunai adalah termasuk hal baru. Kebanyakan 
dari mereka menganggap bahwa wakaf hanya dapat diperoleh dari 
bangunan, tanah atau juga benda tidak bergerak lainnya. disamping 
itu uang dalam padangan sebagian besar orang tidak diperbolehkan. 
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Nyatanya di  Indonesia hal demikian sudah seperti hal yang wajar, 
Karena madzhab  Syafi’iy yang dipegang oleh umat Islam Indonesia tidak 
banyak  memberikan kesempatan bagi benda bergerak sebagai benda 
untuk diwakafkan.
Madzhab Syafi’iy lebih menekankan benda untuk berwakaf adalah 
pada bangunan dan juga tanah atau benda lain yang dianggap kekal. 
Sebab itulah. Sebab itulah pengenalan mengenai wakaf tunai memang 
perlu untuk digencarkan lagi. Tujuannya adalah untuk memotivasi 
masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan wakaf tunai. 
Lembaga zakat yang berstatus sebagai nadzir wakaf memang sangat 
perlu untuk mensosialosasikan mereka supaya umat muslim Indonesia 
sadar akan pentingnya berwakaf tunai. Saat ini banyak sekali cara untuk 
bersosialisasi, apakah melalui media cetak, tausiah, seminar, elektronik, 
sosial media dan lain sebagainya. Dengan sosialisasi yang terus-menerus 
dan intens tentu akan membuat umat islam menjadi sadar akan potensi 
dan manfaat besar yang didapatkan dari kegiatan wakaf tunai.

3. Manajemen.
Dapat diakui selama ini zakat, infak dan sedekah serta wakaf belumlah 
dikelola profesional dengan managemen yang baik. Padahal jika 
diamati secara jernih potensi yang dapat diperoleh dari amal kebaikan 
sungguh besar, dengan demikian sudah sepantasnya pihak pengelola ZIS 
dilaksanakan secara profesional. Harus disyukuri bahwa belakangan ini 
lembaga-lembaga zakat, infak dan sedekah serta wakaf tela melakukan 
pembenahan managemen. Para sarjana yang diharapkan memiliki pola 
fikir lebih maju direkrut untuk ikut andil dalam membantu. Dompet 
Dhuafa Republika dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya sebagai 
contoh telah banyak merekrut para tenaga muda yang berpotensi 
memiliki managemen yang lebih baik.

Analisis Hukum Islam Tentang Wakaf Tunai-Wakaf Tunai Menurut 
Al-Qur’an

Dalil Al-Qur’an yang memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan 
dapat dijakian sebagai dasar umum amalan wakaf yang masuk dalam 
kategori perbuatan terpuji. Disamping itu kebaikan tersebut seyogyanya 
ditujukan pada kegiatan amal seperti infak harta di jalan kebaikan. Sebab 
itulah terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang lebih relevan dijadikan sebagai 
dasar hukum dari wakaf. pendapat dari jumhur fuqaha selain madzhab 
Hanafi, wakaf hukumnya adalah sunnah dan termasuk ke dalam akad infak 
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yang disunnahkan. Di antara ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur’an yang 
dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

Q.S. Ali Imran[3]: 92:

َ ِبٖه  ّٰ
 الل

َّ
ِان

َ
ْيٍء ف

َ
ْوا ِمْن ش

ُ
ۗ َوَما ُتْنِفق

َ
ْون بُّ حِ

ُ
ا ت ْوا مَِّ

ُ
ى ُتْنِفق ِبرَّ َحتّٰ

ْ
وا ال

ُ
َنال

َ
ْن ت

َ
ل

َعِلْيٌم - ٩٢
“Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan 
sebagian harta yang kamu senangi”.

Ayat demikian merupakan satu bentuk anjuran dari Allah SWT supaya 
kaum muslimin menginfakkan harta yang disenanginya. Menginfakkan atau 
mengorbankan harta yang kita senangi merupakan satu bentuk pengorbanan 
yang cukup besar dari seorang muslim untuk agama Allah. Disini kegiatan 
berwakaf merupakan bentuk pengorbanan harta yang kita cintai. Wakaf tunai 
menggunakan uang atau juga surat berhafga merupakan satu bentuk dari 
model wakaf yang dianjurkan oleh ayat ini. Dengan berwakaf tunai seseorang 
dapat digolongkan sebagai seseorang yang mengorbankan hartanya di 
jalan Allah. Singkatnya, wakaf tunai hukumnya adalah sunnah dan memang 
sangat-sangat dianjurkan dalam agama Islam karena sangat besar dampak 
mashlahatnya.

Q.S Al-Baqarah [2]: 267:

َن  ْم ّمِ
ُ
ك

َ
ْخَرْجَنا ل

َ
ٓا ا َسْبُتْم َومَِّ

َ
ٰبِت َما ك ْوا ِمْن َطّيِ

ُ
ْنِفق

َ
َمُنْوٓا ا

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
يٰٓا

 ُتْغِمُضْوا 
ْ

ن
َ
ٓا ا

َّ
ِخِذْيِه ِال

ٰ
ْسُتْم ِبا

َ
 َول

َ
ْون

ُ
 ِمْنُه ُتْنِفق

َ
ِبْيث خَ

ْ
ُموا ال ا َتَيمَّ

َ
ْرِضۗ  َول

َ
ا

ْ
ال

ِنيٌّ َحِمْيٌد - ٢٦٧
َ
َ غ ّٰ

 الل
َّ

ن
َ
ُمْوٓا ا

َ
ِفْيِهۗ  َواْعل

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 
lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Di dalam ayat ini terdapat anjuran pada kaum beriman  untuk 
menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Salah satu yang menjadi 
jalan untuk berinfak harta adalah wakaf tunai. Sebab itulah tak ada alasan 
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untuk melarang kegiatan wakaf tunai. Wakaf tunai yang menjadi sebuah 
jenis transaksi wakaf modern yang pada awalnya tidak dilakukan oleh umat 
Islam. Selama kegiatan transaksi modern tersebut memiliki kandungan 
kemaslahatan untuk umat Islam, maka tidaklah dilarang dan bahkan malah 
dianjurkan untuk dilakukan.

Wakaf Tunai dalam Tinjauan Hadits

Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut: 
“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar 
bertanya kepada Rasulualla SAW: apakah perintahmu kepadaku berhubung  
dengan  tanah  yang  saya  dapat  ini?. Jawab beliau: jika engkau  suka,   
tahanlah   tanah   itu  dan   engkau  sedekahkan manfaatnya. dengan petunjuk 
beliau, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan  perjanjian tidak akan di 
jual tanahnya, tidak pula diberikan dan tidak pula diwariskan”.

Dalam Hadits diatas menyebutkan bahwa Umar peroleh  ketentuan  
sebagai berikut:

1. Harta yang diwakafkan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain,  
apakah dengan diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan. Harta 
wakaf pada hakikatnya adalah milik Allah setelah pewakaf   menyerahkan 
benda wakafnya;

2. Harta wakaf terlepas dari milik waqif (orang yang berwakaf);
3. Tujuan wakaf haruslah jelas dan juga termasuk amal kebaikan dan 

kemashlahatan menurut pandangan Islam;
4. Harta wakaf boleh dikuasakan pada pengawas yang memiliki hak    ikut 

harta wakaf sekedar memenuhi kepentingan dan tidak berlebihan;
5. Harta wakaf dapat berupa tanah, dan benda lainnya yang tahan lama, 

tidak mungkin musnah setelah dimanfaatkan.
Wakaf tunai berbentuk wakaf modern yang dipopulerkan dan 

dikembangkan umat Islam. Hadirnya wakaf tunai ialah sebagai tuntutan 
zaman yang berakibat pada transaksi keuangan menjadi modern. Sehingga 
dengan itu hukumnya juga sama seperti wakaf tanah dan bangunan yakni 
sunnah.

Rasulullah SAW dan para sahabat juga pernah mewakafkan masjid, 
sumur, tanah, kuda dan kebun. Beberapa contoh wakaf yang dilaksanakan di 
masa Rasulullah SAW: “Dari  Anas berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke  
Madinah  dan  menyuruh untuk membangun masjid, maka beliau bertanya: 
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Wahai bani Najjar,  kalian mempercayakan kebun   kalian  ini   kepadaku?. 
Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali 
kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengambil alih kebun itu dan 
menjadikannya sebagai masjid. (H.R. Bukhari).

Di zaman Rasulullan dan para sahabat, pada umumnya benda yang 
digunakan untuk berwakaf ialah berbentuk tanah dan bangunan. Di era 
modern, umat manusia tidak dapat terlepas dari transaksi baru seperti 
kegiatan wakaf tunai yang harusnya mendapat dukungan dari perbankan. 
Sehingga demikian wakaf tunai dianjurkan dalam dunia Islam. Hadits-hadits 
yang telah dipaparkan diatas mengganjurkan untuk berwakaf dan preaktek 
kehidupan Rasulullah dan para sahabat tentu menjadi contoh untuk 
melakukan perbuatan amalan wakaf. Wakaf tunai tentu merupakan salah 
satu bentuk kegiatan wakaf yang dianjurkan. Maka hukumnya ialah sunnah 
dan sudah barang tentu menjadi anjuran dalam Islam.

Wakaf Tunai Menurut Ulama Madzhab

Untuk mendalami analisa mengenai hukum wakaf ini, sebaiknya terlebih 
dahulu menganalisa pendapat dari para ulama tentang benda wakaf. Benda 
yang digunakan untuk berwakaf menurut para fuqaha serta hukum positif 
dalam beberapa hal relatif sama, yaitu benda yang dipergunakan untuk 
berwakaf haruslah bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu 
yang dapat diperjual belikan, tahan lama, baik bendanya maupun manfaatnya, 
manfaatnya dapat diambil oleh si penerima wakaf (mustahiq).646 

Madzhab Hanafi mengeluarkan pendapat bahwa benda yang diwakafkan 
harulah berbentuk harta yang berharga berupa iqar (tanah atau bangunan). 
Menurut sebagian besar dari mereka tidaklah sah jika wakaf benda yang 
bergerak, dikarenakan syarat dari kebolehan berwakaf yakni kekekalan dari 
benda yang diwakafkan dan hal tersebut tidak dapat terealisasi terhadap 
benda bergerak karena dapat mengakibatkan rusaknya zat dari benda 
tersebut. Mereka diperbolehkan berwakaf benda yang bergerak ketika 
mengikuti yang tidak bergerak Atau jika adat kebiasaan telah berlaku dengan 
wakaf  benda bergerak misalnya  mewakafkan  buku  atau perangkat jenazah.

Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mewakafkan senjata dan juga 
kuda karena ia merupakan benda yang bergerak dan adat kebiasaan tidak 
memberlakukan zatnya sebagai benda yang diwakafkan. Sedangkan menurut 
Abu Yusuf dan Muhammad, boleh mewakafkannya. Secara garis besar 
madzhab Maliki menetapkan sayarat bagi benda yang hendak diwakafkan 
yakni berupa benda milik pribadi yang memang tak akan pernah tercampur 
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dengan hak sesama muslim. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa 
menggunakan binatang sebagai benda yang diwakafkan jika untuk dikendarai 
atau dimanfaatkan untuk keperluan lain yang memiliki nilai kemashlahatan. 
Bukan hanya itu kalangan mereka juga memperbolehkan makanan sebagai 
benda yang dapat diwakafkan, serta dirham dan dinar. Pendapat madzhab 
Maliki inilah yang lebih relevan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam 
memperbolehkan wakaf uang.

Pada zaman dahulu agama Islam menggunakan mata uang dirham 
dan dinar. Sedangkan dewasa ini, umat Islam telah menggunakan berbagai 
macam mata uang. Sehingga dengan demikian wakaf tunai hukumnya 
diperbolehkan, bukan hanya itu bahkan wakaf uang memang dinajurkan dan 
hukumnya sunnah. Sedangkan madzhab Syafi’i lebih menekankan pada sifat 
kekekalan manfaat dari benda yang diwakafkan tersebut, baik harta wakaf itu 
berupa benda tidak bergerak, benda bergerak maupun benda  milik bersama.

Dalam kitab Tuhfatuththullab dinyatakan bahwa barang yang manfaatnya 
bersifat kekal, maka sah pula diwakafkan dan sah juga wakaf barang tidak 
bergerak, barang bergerak dan barang milik bersama. Disamping itu madzhab 
Hambali memberikan syarat bahwa benda yang diwakafkan harus diketahui 
kepemilikannya dan yang dapat diperjual belikan dan bisa dimanfaatkan 
secara adat contohnya disewakan.647

Sebagian fuqaha berpendapat mengenai wakaf seperti madzhab 
Maliki dan pendapat Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang 
memperbolehkan wakaf dengan dirham dan dinar atau juga uang. Dengan 
begitu wakaf tunai selayaknya untuk disejajarkan dengan wakaf tanah  dan 
juga wakaf bangunan dalam tinjauan hukumnya yaitu sunnah dan dianjurkan 
untuk dilaksanakan demi kemaslahatan.

Politik Hukum Wakaf Tunai di Indonesia

Menurut penjelasan undang-undang, yakni Undang-undang pokok 
Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 49 ayat 1 huruf b dan c, Instruksi Presiden 
nomor 1 tahun  1991 dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977. Jika 
mengamati bunyi pasal 49 ayat 1 huruf b dan c UUPA nomor  5 tahun 1960, 
maka dapat diketahui bahwa benda yang diwakafkan itu  meliputi tanah 
milik serta tanah bukan milik, seperti halnya tanah hak guna pakai, dan 
sebagainya.648

Dengan lahirnya undang-undang seperti di atas, wakaf benda yang 
bergerak masih belum terlalu populer, sehingga belum terlalu dibahas. 
Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 215 ayat 
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4 menyebutkan bahwa benda yang diwakafkan merupakan segala benda 
apakah benda tersebut bersifat bergerak atau tidak bergerak yang memiliki 
kekuatasn bukan hanya sekali pakai dan memiliki nilai mashlahat menurut 
ajaran Islam.

Kita dapat menemukan adanya aturan mengenai perwakafan pada UU 
nomor 41 tahun 2004. Pasal 28 dan 29 menyebutkan dengan cukup jelas 
mengenai wakaf tunai dan wakaf uang. Yang kemudian disusul dengan PP no. 
42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf. Sementara itu Departemen 
Agama pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama RI no. 4 tahun 2009 
tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Bahkan Presiden juga ikut 
serta melahirkan Gerakan Nasional Wakaf Uang pada tanggal 8 Januari 2010. 
Pada masa jabatannya Bapak Presiden SBY menyatakan gerakan Nasional 
Wakaf Uang yang merupakan satu bentuk terobosan baru dan juga sebagai 
tafsir yang sangat luas mengenai wakaf. Beliau sempat menyatakan bahwa 
dengan digulirkannya kegiatan wakaf dalam bentuk uang akan semakin 
banyak lagi umat Islam yang beribadah berwakaf.

Wakaf Tunai Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Untuk lebih menegaskan argumentasi mengenai diperbolehkannya 
melaksanakan wakaf tunai, maka penulis memaparkan fatwa MUI tentang 
wakaf  tunai, pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) telah menetapkan fatwa mengenai wakaf tunai yang dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf uang (cash waqf) merupakan bentuk wakaf yang dilakukan 
seseorang, kelompok orang atau lembaga ataupun badan hukum yang 
berbentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-
surat berharga;

2. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh);
3. Wakaf uang hanya dapat disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan 

secara syariat Islam;
4. Jumlah pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh 

untuk dijual, diwariskan atau dihibahkan.

Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa wacana wakaf tunai ini 
tergolong masih baru di negara Indonesia. Sudah sangat lama masyarakat 
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Indonesia terbiasa dengan berwakaf menggunakan tanah dan juga 
bangunan. Akan tetapi karena wakaf tunai dewasa ini sudah cukup popular 
di dunia Islam, maka umat Islam Indonesia juga tidak ingin ketinggalan 
untuk mencoba berwakaf dengan uang. Pendapat berbagai pakar ekonomi, 
wakaf dengan memakai uang ini lebih mudah dan praktis dari pada berwakaf 
dengan tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Saat  ini tanah wakaf bisa 
dibilang langka dan sudag sangat jarang.

Apalagi jika ada di kota-kota besar tentu harganya pun menjadi selangit. 
Nilai sebidang tanah dan properti semakin melambung dan tinggi, sehingga 
umat Islam mengalami kesulitan ketika ingin berwakaf dengan tanah. 
Dengan kemudahan wakaf uang, maka masyarakat dapat dengan mudah 
membelanjakan uangnya untuk diwakafkan di jalan agama Allah untuk 
kemashlahatan.

Politik hukum wakaf tunai, dalam hal ini terdapat penjelasan  undang-
undang, yaitu Undang-undang pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 
49 ayat 1  huruf b dan c, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, dan 
InPres nomor 1 tahun 1991. Jika memperhatikan bunyi pasal 49 ayat 1 huruf 
b dan c UUPA nomor 5 tahun 1960, maka dapat diketahui  bahwa benda 
wakaf tersebut meliputi tanah milik serta tanah bukan milik, seperti tanah 
hak guna pakai, dan sebagainya.

Pada saat lahirnya undang-undang di atas, wakaf benda bergerak masih 
belum begitu popular, sehingga tidak terlalu banyak dibahas. Sementara itu 
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 4 disebutkan bahwa benda 
wakaf merupakan segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak 
yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut 
ajaran Islam. Pemerintah cukup tanggap dalam penanganan wakaf.

Daftar Pustaka

Ali, Daud. Sistem Ekonomi Islam:Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press, 2001.
Ansari, Zakaria Al-.Tuhfatutthullab. Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, 

1957.
Fikri, Ali. al-Mu’amalat al-Maaliyyah wa al-Adabiyyah. Kairo: Mustafa alhalabi, 

1938.
Haq, Faishal. Hukum wakaf dan perwakafan di Indonesia. Pasuruan: PT 

Garoeda Buana,1993.



321Politik Hukum Wakaf Tunai di Indonesia

Ibnu Najim, Zainuddin. al-Bahr Arraaiq. Kairo: Darul kutub al-Arabiyyah, 
1970.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ahkaamul waqf. Kairo: Maktabah Annashr, 1946.
Ma’luf, Louis. Al-Munjid. Beirut: al-Katulikiyyah, 1937.
Masyitah, Dian. “Wakaf Tunai”, Harian Pikiran Rakyat, Edisi 5 Agustus 2002.
Sabiq, Sayyid. Fiqhussunnah. Beirut: Darul Fikr, 1992.
Zahrah, Abu. Muhadlarat Fi al-waqf. Kairo: Darul Fikr al-Arabi, 1971.
Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Beirut: Darul Fikr, 2000.



322 Politik Hukum Islam

Tentang Penulis

Nikmah Dalimunthe, S.Ag., M.H. 
Perjalanan karir akademik penulis berawal pada tahun 1994-1999 di 

IAIN Sumatera Utara, penulis duduk di Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan 
Mazhab dan Hukum. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Sumatera 
Utara selanjutnya penulis menempuh pendidikan S2 di Universitas Sumatera 
Utara Fakultas Ilmu Hukum Jurusan Hukum Bisnis yang diwisuda tepatnya 
pada tahun 2010. Pada saat ini penulis sedang menjalani pendidikan S3 
di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tepatnya pada program studi 
Doktoral Hukum Islam. Saat ini penulis menjalani karir sebagai Dosen di 
UINSU (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) Fakultas Syariah dan 
Hukum.

Email penulis:  nikmahdalimunthe5@gmail.com.



POLITIK HUKUM PERBANKAN 
SYARIAH DI INDONESIA

--- Robi Krisna ---

18

Politik Hukum Islam (Siyasah Syar’iah) merupakan kebijakan syariah 
yaitu suatu doktrin Hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada 
penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syariah 

ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.649 Oleh karena 
itu, terdapat dua unsur dalam Siyasah Syar’iah yang berhubungan secara 
timbal balik, yaitu : (1) Pihak yang mengatur; (2) Pihak yang diatur. Jika 
dilihat dari dua unsur tersebut, maka ilmu ini identik dengan ilmu politik 
sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro; dua unsur penting dalam 
bidang politik yaitu Negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur 
masyarakat.650 

Dengan demikian pembahasan Politik hukum Perbankan Syariah di 
Indonesia, jika merujuk kepada definisi diatas maka yang dibahas adalah 
mengenai bagaimana proses menentukan atau menetapkan syariah dalam 
aktifikas perbankan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah 
pihak yang mengatur, kepada masyarakat sebagai pihak yang diatur yang 
dalam konteks ini adalah masyarakat pelaku ekonomi yang menggunakan 
jasa perbankan.

Politik hukum dalam disiplin hukum bergerak pada tataran etik dan 
teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum.651 Dalam 
hal ini, politik hukum berbicara pada tataran empiris-fungsional dengan 
menggunakan metode teleologis-konstruktif. Artinya, politik hukum dalam 
pengertian sebagai etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan 
penemuan hukum, lebih diarahkan untuk melihat sejauh mana hukum 
yang dibentuk memiliki nilai guna dan gerak dalam proses transformasi 
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masyarakat yang di inginkan. Agar produk hukum itu sesuai dengan apa 
yang di inginkan, proses yang melibatkan unsure-unsur yang mendukung 
terjaminnya proses tersebut harus diperhatikan, termasuk dalam hal ini 
adalah pengaruh ideology atau jaran-ajaran politik kendatipun kecilnya 
pengaruh tersebut. Dengan demikian, politik hukum merupakan sistem 
ajaran tentang hukum sebagaii kenyataan idiil dan riil. Artinya, secara teoritis 
bila dihubungkan dengan praktik policy making dan policy executing dibidang 
hukum, politik mengungkapkan policy evolution dan policy approximation 
serta policy recommendation.652

Fenomena undang-undang yang berdasarkan prinsip syariah merupakan 
dampak dari perubahan sistem politik kenegaraan dan pemerintahan. 
Banyaknya undang-undang yang bernuansakan hukum Islam di Indonesia 
pada era reformasi menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Indonesia 
yang mayoritas beragama Islam ini sangat besar dalam menjadikan hukum 
Islam sebagai hukum positif. Hal ini terjadi karena kebijakan politik dan 
hukum pemerintahan pada era ini memungkinkan terjadinya positivasi 
hukum Islam ke dalam tatanan hukum positif di Indonesia.

Membangun Tata Hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian 
Bangsa Indonesia dan sesuai dengan corak khusus sebagai salah satu 
aspek kebudayaan Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-
undangan di samping haruslah memenuhi asas dan norma tertentu, maka 
pembahasannya adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum yang mana 
kegiatannya dapat berupa perumusan aturan-aturan umum, yaitu dapat 
berupa penambahan ataupun perubahan atas aturan-aturan yang berlaku di 
Indonesia. Oleh karena itu, memahami dinamika positivasi hukum Islam di 
Indonesia harus dipahami pula tentang konsep pemberlakuan hukum Islam 
dalam konteks nation-state di Indonesia.

Dengan pola tersebut harapannya, maka masyarakat atau umat Islam 
harus lebih kreatif agar hukum Islam mampu menjadi hukum positif yang 
dilegalkan oleh seluruh elemen negara. Melalui positivasi tersebut, maka 
hukum Islam dapat dikodifikasikan menjadi hukum nasional dan dapat 
dilaksanakan di dunia modern. Kodifikasi tersebut juga harus selalu ditinjau 
kembali agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas secara ringkas 
bagaimana pembentukan hukum dan penemuan hukum perbankan syariah 
di Indonesia, dan sejauh mana hukum yang dibentuk memiliki nilai guna 
dan gerak dalam proses transformasi masyarakat dalam memanfaatkan 
perbankan syariah di Indonesia.
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Pembentukan hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam konteks negara Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari 
yang seharusnya dan berfungsi sebagai ideologi yang dijadikan sebagai 
guiding principle, norma kritik dan nilai yang memotivasi tiap tindakan dan 
pilihan yang diambil. Sebagai dasar dan ideologi suatu negara, Pancasila 
harus dijadikan paradigma dalam pembangunan hukum termasuk semua 
upaya pembaharuannya yang meliputi kerangka berpikir, sumber nilai dan 
orientasi arah. Sedangkan pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan 
sebagai program sosial politik yang menjadikan hukum sebagai alatnya dan 
harus bersumber darinya.653

Pancasila dapat menjadi pemandu politik hukum nasional dalam 
berbagai bidang. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik 
hukum berbasis moral agama. Sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” 
menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak 
asasi manusia yang nondiskriminatif. Sila “Persatuan Indonesia” menjadi 
landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa 
dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing. Sila “Kerakyatan Yang 
Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” 
menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah 
kekuasaan rakyat (demokratis). Sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia” menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat 
yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara ekonomis tidak 
ditindas oleh mereka yang kuat secara wewenang654

Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam 
yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar 
menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah 
yang mengandung unsur-unsur maisir, gharar dan riba. Selanjutnya 
didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran 
Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada 
bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam Al-Qur‟an maupun 
hadits Nabi Muhammad SAW655

Menurut Amiroeddin Sjarif undang-undang adalah peraturan umum 
dan formal yang dibentuk oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Undang-undang mengatur persoalan-persoalan pokok 
dalam rangka melaksanakan hukum dasar negara.656. Pada intinya semua 
pihak, baik dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan 
pemerintahan dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Prinsip ini berlaku di semua negara demokrasi.657
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Peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi utama yaitu 
mengatur dan mengikat secara umum. Adapun bentuk dari peraturan 
perundang-undangan merupakan putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan 
dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai 
kewenangan menurut peraturan yang berlaku. Menurut Bagir Manan fungsi 
peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok 
utama, yaitu:658

1. Fungsi Internal;  yaitu  fungsi peraturan perundang-undangan sebagai 
subsistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem 
kaidah hukum pada umumnya. Secara internal, peraturan perundang-
undangan menjalankan beberapa fungsi:
a. Fungsi Penciptaan Hukum

Penciptaan hukum (rechtschepping) yang melahirkan sistem kaidah 
hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa 
cara yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi), kebiasaan yang 
tumbuh sebagai praktik dalam kehidupan masyarakat dan negara 
dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis 
pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara 
umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui 
ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam 
pembentukan hukum.

b. Fungsi Pembaharuan Hukum
Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif 
dalam pembaharuan hukum (law reform) dibandingkan dengan 
penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Peraturan 
perundangundangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Peraturan 
perundang-undangan dapat pula dipergunakan menjadi sarana 
memperbaharui yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat. 
Tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-
undangan nasional yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan 
perkembangan baru. Di bidang hukum kebiasaan atau hukum 
adat, peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum 
kebiasaan dan hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan-
kenyataan baru. Pemanfaatan peraturan perundang-undangan 
sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum 
adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum 
tersebut sangat rentan terhadap perubahan.
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c. Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum
Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem hukum 
(empat macam sistem hukum), yaitu: ”sistem hukum kontinental 
(barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya Islam) 
dan sistem hukum nasional. Pluralisme sistem hukum yang berlaku 
hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus 
ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut 
tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum, terutama 
sistem hukum yang hidup sebagai suatu kenyataan yang dianut dan 
dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem 
hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai 
sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan 
yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum 
sepenuhnya digantungkan pada kebutuhan hukum masyarakat. 
Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, 
tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang 
bersangkutan.

d. Fungsi Kepastian Hukum
Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupakan suatu 
asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan 
hukum (rechtshandhaving, rechtsuitvoering). Telah menjadi 
pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat 
memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum 
kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu 
diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak 
semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, 
written).

2. Fungsi Eksternal
Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundangundangan 
dengan lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi eksternal ini dapat 
disebut sebagai fungsi sosial hukum. Dengan demikian, fungsi ini juga 
dapat berlaku pada hukum- hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum 
yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan 
oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan 
yang sudah disebutkan. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:
a. Fungsi Perubahan

Telah lama di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi 
perubahan ini yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan (law 
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as a tool of social engineering). Peraturan perundang-undangan 
diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat 
di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat “patrilineal” 
atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat “parental” 
melalui peraturan perundang-undangan perkawinan

b. Fungsi Stabilisasi
Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai 
stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, 
di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang 
terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas 
dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, 
pengaturan tata cara perniagaan, dan lain-lain. Demikian pula di 
lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi 
menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

c. Fungsi Kemudahan
Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai 
sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan 
perundang-undangan yang berisi ketentuan “insentif” seperti 
keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan 
tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal 
merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, 
tidak selamanya peraturan kemudahan akan serta merta 
membuahkan tujuan pemberian kemudahan

Umat Islam di Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang 
beroperasi sesuai dengan syariat Islam. K.H. Mas Mansur, Ketua Pengurus 
Muhamadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya 
tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa 
dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas 
riba.659 Kemudian muncul ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia 
sekitar tahun 1970-an. Gagasan ini dibicarakan pada seminar nasional 
hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan dalam 
seminar Internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu 
Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika pada tahun 1976.660

Setelah diadakan penelitian yang mendalam, usaha untuk mendirikan 
bank syariah sedikit ada kendala, yaitu tidak ada payung hukum yang 
mengatur tentang bank yang operasionalnya menggunakan prinsip bagi 
hasil. Kalau tetap diopersionalkan bank syariah itu, maka tidak akan sejalan 
dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan 
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yang berlaku pada waktu itu. Selain itu juga apabila lahir bank syariah ini 
maka akan dianggap oleh beberapa pihak ada keterkaitan dengan ideologi 
yang dianggapnya sebagai bagian dari konsep Negara Islam, oleh karena itu 
tidak dikehendaki oleh pemerintah.661

Pemberlakuan Hukum Islam di bidang muamalat khususnya perbankan 
syariah mempunyai arti tersendiri bagi umat Islam Indonesia. Sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, 
ketentuan hukum Islam di bidang muamalat belum dapat dikatakan diakui 
dalam tata hukum nasional. Namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1992 yang diikuti dengan PP Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank 
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat dengan beberapa peraturan 
dari Bank Indonesia, maka dapat dikatakan penerapan hukum Islam di bidang 
muamalat di Indonesia secara yuridis formal telah diakui eksistensinya.

Di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, tentunya hukum 
yang paling relevan dan baik dengan jiwa bangsa adalah hukum positif yang 
sesuai dengan agama yang dianut. Sebetulnya hukum ini telah lama hidup 
dalam bentuk hukum adat seperti separoan (bagi dua) dan sepertelon 
(bagi tiga) namun belum pernah dilegalkan secara tertulis, karena hukum 
tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah 
kezaliman. Kalau orangnya beragama Islam, maka hukum Islamlah yang 
berlaku baginya. Menurutnya orang Islam yang ada di Indonesia telah 
melakukan resepsi hukum Islam secara keseluruhan.662

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasangsurut 
seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. 
Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang 
berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, 
hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, 
baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan 
dukungan kekuatan sosial budaya itu.

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank 
bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 
keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang 
kekurangan dana. Sedangkan kata syariah dalam kaitannya dengan bank 
syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak 
bank dan pihak lain untuk menyimpan dan/atau menyalurkan dananya 
sesuai dengan hukum Islam.663
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Selain itu, Sudarsono berpendapat bahwa bank syariah adalah lembaga 
keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam 
lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-
prinsip syariah.664 Sehingga yang dimaksud dengan perbankan syariah 
adalah lembaga keuangan yang bekerja untuk menarik (mengumpulkan) 
sumbersumber keuangan yang berasal dari individu-individu masyarakat 
dan melaksanakan fungsinya dalam menjamin kebesaran dan pertumbuhan 
keuangan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan 
hadist.

Perbankan Syariah di Indonesia

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia 
adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat 
akte pendiriannya dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 milyar rupiah. 
Selanjutnya pada tanggal 3 November 1991 dalam sebuah acara silaturrahmi 
dengan Presiden Soeharto di Istana Bogor, terkumpul dana awal sebesar 
Rp. 106.126.382.000 atau hampir mencapai 107 miliar rupiah. Dengan 
terkumpulnya modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi 
beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.665

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan 
dari perkembangan perkembangan perbankan syariah di dunia internasional. 
Pertumbuhan perbankan syariah didunia internasional dimulai sejak tahun 
1970an, perbankan syariah telah muncul sebagai suatu kenyataan yang 
baru didalam kancah keuangan internasional. Bank-bank syariah dalam 
bentuknya yang sekarang untuk pertama kalinya didirikan di Dubai dengan 
nama Dubai Islamic Bank pada tahun 1973 oleh sekelompok pengusaha 
muslim dari beberapa Negara. Dalam waktu 10 tahun, sejak pendirian bank 
tersebut telah muncul lebih dari 50 bank yang bebas bunga. Diluar Negara-
negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Bank-bank tersebut 
telah didirikan pula di Denmark, Luxembourg, Switzerland, dan The United 
Kingdom. Tumbuhnya bank-bank tersebut karena kebutuhan akan jasa-jasa 
perbankan syariah makin banyak. Sekalipun baru tahun 1970an perbankan 
syariah dalam bentuknya yang sekarang ini muncul, tetapi praktik-praktik 
dasarnya dan asas-asasnya berasal jauh sebelum itu, yaitu berasal dari 
abad ke 7 atau 1400 tahun yang lampau, karena falsafah dan asas-asasnya 
telah digariskan didalam Al-Qur’an dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad 
SAW sebagaimana ternyata dari berbagai hadis Beliau. Asas-asas tersebut 
kemudian dipraktikan dan berkembang ditahun-tahun permulaan Islam 
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timbul. Pedagang-pedagang muslim telah tersebar diberbagai bagian dunia 
beradab, yaitu di Spanyol, Mediteranian, dan di Negara-negara Balkan. Para 
pemodal dan pengusaha Eropa kemudian telah mengambil dan menerapkan 
beberapa asas tersebut666 

Perkembangan perbankan syari’ah Indonesia yang demikian 
mengesankan sehingga mendapat predikat “the biggest and the fastest growing 
Islamic banking market in the world”. Namun demikian perkembangan 
perbankan syari’ah tersebut merupakan tantangan dan sekaligus amanah 
bagi seluruh stakeholders perbankan syari’ah untuk terus mengembangkan 
dan merumuskan berbagai sistem ekonomi dan perbankan yang sesuai 
dengan prinsip syari’ah. Upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi dan 
perbankan tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi baik pada tingkatan 
pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, alim ulama dan masyarakat.667

Ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak 
1970-an. Gagasan ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia 
dengan Timur Tengah pada 1974 dan dalam seminar Internasional yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Study Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan 
Yayasan Bhineka Tunggal Ika pada 1976. Setelah diadakan penelitian yang 
mendalam, usaha untuk ,mendirikan bank syariah sedikit ada kendala, yaitu 
tidak ada payung hukum yang mengatur tentang Bank yang operasionalnya 
memakai prinsip bagi hasil. Kalau tetap di operasionalkan bank syariah itu, 
maka tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang 
Pokok-pokok Perbankan yang berlaku pada waktu itu. Selain hambatan ini, 
lahirnya Bank Syariah ini dianggap oleh sementara pihak ada keterkaitan 
dengan faktor ideologi yang dianggapnya bagian dari konsep Negara Islam.668

Pada 1988 gagasan mengenai bank syariah muncul lagi dan gagasan ini 
muncul karena pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) 
yang berisi liberalisasi industry perbankan di Indonesia. Setelah adanya 
rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di 
Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut 
dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22-25 
Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas MUI ini dibentuklah kelompok 
kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hasil kerja dari kelompok 
ini adalah dibentuknya Bank Muamalah Indonesia dengan ditandatangani 
akta pendiriannya pada 1 November 1991 dengan total modal awal sebesar 
Rp. 106.126.382.000. Dana ini berasal dari presiden dan wakil presiden, 
juga dari 10 Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Muslim 
Pancasila, Yayasan Dakab, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais, Yayasan 
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Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Pada 1 Mei 1992 Bank Muamalat 
Indonesia mulai beroperasi.669

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan 
peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari 
peraturan perundang-undangan ini dapat diketahui bahwa tujuan 
dikembangkan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa 
perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan 
dual bangking system, mobilitas dana masyarakat dapat diserap secara luas, 
terutama daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh bank konvensional. 
Disamping itu, dengan dibukanya izin operasional bank syariah, maka 
membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan 
prinsip kemitraan, bukan hubungan formal antara debitur dan kreditrur 
sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional. 

Selain tujuan dibentuknya bank syariah sebagaimana tersebut diatas, 
juga diharapkan melalui bank syariah dapat meningkatnya partisipasi 
masyarakat dalam prose pembangunan industry perbankan, terutama 
dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat 
yang masih enggan berhubungan dengan bank, sebab bank dianggap 
mempraktikan riba dalam transaksi yang dilakukannya, padahal riba itu 
haram hukumnya dalam syariat Islam. Diharapkan, dengan lahirnya bank 
syariah ini masyarakat Islam yang tadinya enggan berhubungan dengan Bank, 
akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank syariah. Ikhtiar 
ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir 
secara ekonomis, berprilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidupnya.  

Saat ini Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
adalah undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia yang dibuat oleh 
pemerintah RI dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden. Yang 
dimaksud perbankan syariah oleh undang-undang ini adalah segala sesuatu 
yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya.

Kehadiran undang-undang ini didasarkan atas pemikiran: pertama, 
memaksimalkan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan 
ekonomi nasional. Salah satunya adalah mengintegrasikan sistem ekonomi 
berdasarkan syariah ke dalam sistem hukum nasional. Kedua, prinsip bagi 
hasil yang dikembangkan perbankan syariah dapat menciptakan iklim 
investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat berbagi dalam 
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memperoleh keuntungan maupun potensi risiko yang dapat timbul dari 
usahanya. Ketiga, perbankan syariah memerlukan pendukung vital berupa 
Undang-undang yang mengatur secara spesifik bagi pengembangan lembaga 
tersebut.670

Implikasi terpenting dari undang-undang ini bagi keberadaan dan 
pengembangan bank syariah adalah sebagai berikut: pertama, jaminan 
kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum menjadi landasan mendasar 
sekaligus penting bagi pelaku usaha, khususnya mereka yang menggunakan 
jasa perbankan syariah. Demikian pula, kepastian hukum demikian ini 
akan turut membantu para investor, baik lokal maupun asing, untuk turut 
menanamkan investasinya ke dalam perbankan syariah. Kedua, peningkatan 
dukungan pemerintah. Lahirnya undang-undang ini tentu akan semakin 
meningkatkan dukungan pemerintah yang lebih nyata dalam memajukan 
perbankan syariah. Tingkat dukungan pemerintah tersebut dapat berupa 
peningkatan sosialisasi kepada masyarakat luas yang belum memiliki 
pengetahuan yang memadai menyangkut perbankan syariah. Selain itu, 
dukungan pemerintah dapat diwujudkan dalam mengundang investor, baik 
dari dalam maupun luar negeri, untuk mengembangkan industri perbankan 
di tanah air.671 Ketiga, terintegrasinya peran BI dan DPS. Sebagai undang-
undang yang khusus mengatur perbankan syariah, undang-undang ini juga 
mengatur tentang masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada 
pada MUI dan direpresentasikan oleh DPS pada masing-masing Bank syariah 
dan Unit Usaha Syariah.

Secara yuridis, pembentukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah ini telah memiliki dasar hukum yang kuat. Secara 
umum, dapat disampaikan bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 
merupakan sumber yuridis konstitusional dari keseluruhan politik hukum 
nasional Indonesia, termasuk juga politik hukum pembentukan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan secara 
normatif merujuk pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah menjadi kata 
kunci yang penting dalam memahami eksistensi perbankan syariah. Dalam 
Undang-undang Perbankan Syariah ini penjelasan tentang prinsip syariah 
secara garis besar diuraikan dalam 2 (dua) pasal di tempat yang berbeda. 
Pertama, sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah 
yang berbunyi: “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Dari ketentuan 
tersebut terdapat 3 (tiga) istilah yaitu hukum Islam, fatwa dan lembaga yang 
memiliki kewenangan penetapan fatwa di bidang syariah. Kedua, tertera 
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dalam Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan yang sesuai 
dengan prinsip syariah antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung 
unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim. Dalam Bab II mengenai Asas, 
tujuan dan fungsi pada pasal 2 disebutkan “perbankan syariah dalam 
melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi 
ekonomi dan prinsip kehati-hatian”. Sebagai penjelasan Pasal 2 UU Perbankan 
Syariah tersebut diuraikan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip 
Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a) 
riba; b) maisir; c) gharar; d) haram; atau e) zalim.

Penutup

Pemerintahan dibawah pimpinan Soekarno disebut dengan 
pemerintahan orde lama, yang berlangsung mulai 1945 sampai 1965. 
Pada awal berkuasanya Soekarno, dengan lahirnya Piagam Jakarta maka 
hukum Islam itu menjadi hukum positif. Para pejuang legislasi hukum Islam 
pada awalnya mulai kehilangan arah dan mulai surut, dikarenakan tidak 
mampunya mempertahankan tujuh kata terakhir, sehingga sangat sulit 
mempertahankan dan memasukkan ke dalam bingkai konstitusi Negara. 
Namun dalam penataan hukum Islam, administrasi dan kelembagaan hukum 
Islam yang terpatri pada masalah perkawinan, rujuk, talak dan wakaf telah 
terarah dan terstruktur dengan baik dibawah pengawasan Menteri Agama 
walau tidak begitu sempurna. 

Dalam hal hukum keluarga Islam para ulama yang menjadi anggota 
parlemen telah menelurkan uu no. 22 tahun 1946 dan uu no. 32 tahun 1954, 
sehingga menjadi cikal bakal lahirnya pengkodifikasi hukum Islam dan 
hukum keluarg dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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POLITIK HUKUM SKB 3 MENTERI 
TENTANG JILBAB DITINJAU DARI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

--- Fajriawati ---

19

Negara hukum mempunyai rancangan yang dimana  dinamika telah  
lama menghadapi perbincangan antara negara dan kekuasaan. 
Negara hukum mengisayaratkan berlakunya asas legalitas dalam 

segala bentuk yaitu: perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam 
peraturan perundang- undangan, peraturan tersebut harus ada sebelum 
perbuatan yang dilarang itu berlaku.672

Berlakunya surat keputusan bersama 3 Menteri  pendidikan dan 
kebudayaan, menteri  dalam  Negeri dan Menteri Agama tentang pengunaan 
pakaian seragam sekolah menuai polemik Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) meminta SKB tiga menteri ini direvisi. Tujuannya supaya tidak 
menimbulkan polemic, kegaduhan dan ketidak pastian hukum. Dalam  SKB 
3 menteri  ada  berbunyi : pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh 
melarang mengunakan dengan seragam kekhususan tertentu karena dinilai 
memberikan perlindungan pelaksanaan agama dan keyakinan  masing- 
masing peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Sejumlah poin  
yang mengatur  tentang pakayan seragam pada. SKB 3  Menteri Nomor. 02/
KB/021, Nomor 025-199. tahun.2021 dan Nomor 219 tahun 2021 tentang 
pengunaan pakaian seragam dan atribut ,bagi peserta. didik, pendidik dan 
tenaga pendidik dilingkungan sekolah yang diselengarakan Pemerintah. 
Daerah. pada. jenjang. pendidikan Dasar dan. menegah.

Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada. 
peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik untuk. memilih mengunakan 
pakayan seragam dan atribut. Demikian isi Salinan SKB 3 Menteri. Tujuan 
dari pendidikan yang seharusnya  menjadi  tempat untuk mencetak generasi. 
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bangsa yang beriman dan bertakwa tampaknya  haya  akan menjadi agan- 
angan  saja  karena dalam SKB 3 menteri ini  akan membuat para peserta 
didik menjadi bebas dalam mementukan pilihan berpakayan tanpa ada  
aturan yang  mengikat dari sekolah

Menurut MUI aturan ini harus dibatasi dan pihak (peserta didik, 
pendidik dan tenaga kependidikan). yang berbeda agama, sehingga tidak  
terjadi  pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain. 
MUI menilai apabila pewajiban, perintah,persyaratan atau imbauan tersebut 
diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, pemerintah tidak 
perlu  melarang, sekolah dapat saja memendang hal ini bagian dari proses 
pendidikan Agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap anak peserta 
didik. 

 Sekolah yang memerintahkan atau menghimbau peserta anak  didik dan  
tenaga kependidikan agar mengunakan seragam dan atribut yang menutup 
aurat, termasuk  berjilbab, merupakan bagian. dari. proses pendidikan untuk  
mengamalkan.  ilmu dan keteladanan, pendidkan tidak hanya saja mentranfer 
ilmu pengetahuan tetapi menanamkan nilai-nilai dan pengalaman ilmu serta 
keteladanan. Ada enam putusan SKB 3 bersama antara  lain:

1. Keputusan. bersama ini mengatur.sekolah.negeri yang diselengarakan 
oleh pemda.

2. Peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik berhak  memelihara antara 
seragam dan atribut kekhususan agama atau tidak.

3. Sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang segaram dan atribut 
kekhususan agama.

4. Pemda dan kepala sekolah wajib mengatur yang mewajibkan atau 
melarang seragam dan atribut kekhususan  agama.

5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini maka 
diberlakukan  sejumlah sanksi  kepada pihak yang melanggar.

6. Perserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik beragama Islam di provinsi 
Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini.
Aturan  seragam ini tidak berlaku bagi propinsi aceh , aturan  seragam 

dilingkungan sekolah akan  membuat daerah  ataupun propinsi lin merasakan 
dianatirikan karena bukan  hnya  ada dia aceh. Islam menyebar merata 
diseluruh  derah dan propinsi, lalu mengapa  harus ada perbedaan perlakuan 
dalam SKB 3  Menteri ini. Secara logika bahwa setiap sekolah  mempunyai  
peraturan  dan system pembelajaran yang harus  dipatuhi oleh seluruh siswa 
dan pendidik yang pasti sudah disampaikan diawal siswa memasuki  sekolah  
yang di tuju dan jika  tidak setuju dengan aturan dari sekolah maka  sekolah 
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pun tidak akan memaksa calon siswa untuk  tetap bersekolah disekolah 
tersebut.

Keputusan SKB 3 menteri ini dapat di pastikan bahwa  sekolah tidak 
menjadi tempat untuk  menempa siswa untuk patuh dan taat pada aturan 
yang berlaku disekolah karena siswa akan dapat buat sesuka hati karena  
merasa ada payung hukum atas kebebasan yang mereka lakukan. Ini sangat  
berbahya karena  saat adap peraturan sekolah yang dirasa mengekang 
kebebasan siswa maka sanksi akan  berlaku bagi sekolah ataupun guru 
sebagai pendidik.

Politik  Hukum SKB 3 Menteri Tentang Jilbab

Politik hukum yang berarti keputusan, ketetapan, perintah, kekuasaan 
hukum, Menurut Mahfud MD: Politik Hukum adalah legal policy atau  
kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan 
perbuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan 
hukum maupun dengan  pengantian hukum lama dalam rangka mencapai 
tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang 
berlaku sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang kesemuanya 
bermaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945.673

Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas kebijakan dasar 
dan pernyataan kehendak pengusa negara yang mengandung politik 
pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan 
serta penegakan hukum menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan 
para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum 
yang akan dibentuk. Hukum yang berlaku diwilayahnya  dan mengarah 
perkembangan hukum yang dibangun serta untuk  mencapai tujuan negara   

Islam  telah memberikan kesepakatan aturan tentang berpakian dan 
itu menjadi petunjuk bagi kaum wanita muslimin untuk mengikuti apa yang 
diperintahkan oleh Allah SWT. Jilbab dan khimar (jilbab dan kerudung) 
adalah pakaian yang wajib di pakai oleh wanita muslimah yang telah 
baliqh apabila dia keluar dari rumahnya. Islam sangat memuliakan wanita  
muslimah karena para wanita ini diarahkan untuk mempunyai rasa malu dan 
menutup  diri.

Karena jilbab dianggap sebagai pakaian yang sesuai syari dan pakaian 
yang sesuai syari adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim 
karena  berpakaian dengan menutup aurat itu disamping wajib hukumya 
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bagi seorang  muslimah juga  merupakan ibadah sesuai dengan instruksi 
walikota  padang  Nomor 451.442/Binsos-ii/2005 dan merupakan kearifan 
lokal yang harus di hormati.  Kebijakan pemda setempat itu dijamin oleh 
konstitusi pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Negara berdasarkan 
atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan diayat (2) Negara menjamin hak 
warga Negara untuk melaksanakan Ibadah sesuai degan ajaran agama dan 
kepercayaan itu. Terlebih masyarakat minang yang memeiliki filosofi “Adat 
Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah” karena itu  Kebijakan Pemerintah 
Daerah Padang yang salah satu pointnya mewajibkan pemakaian jilbab bagi 
siswi yang menempuh pendidikan disekolah negeri di padang demikian  
penjelasan  ikhsan  mengambil kutipan dari  sumber (Portal Islam, Jumat 05 
Februari 2021)  

Sebagaimana  firman Allah SWT yang artinya:  Wahai Nabi, Katakanlah 
kepada Istri-istrimu, anak-anakmu prempuan dan istri-istri orang mukmin, 
“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka!” yang 
demikian itu supaya mereka  lebih mudah dikenal karena itu mereka tidak 
di ganggu dan Allah adalah  Maha  Pengampun lagi  Maha Penyayang (Q.S. Al 
Ahzab [33]: 59).

Dengan melindungi dan menjaga wanita muslimah berarti kita menjaga 
dan melindungi generasi penerus bangsa dari liberalisasi yang semakin 
merusak. Penerapan syariah Islam secara Kaffah dalam bingkai Daulah 
Khalifah yang mampu menyelamatkan generasi muda calon penerus 
peradapan dan generasi muda  akan menjadi generasi tangguh.

SKB 3 Menteri dalam Sistem Peraturan Perundangan-Undangan

Pasal 7 (1) dan pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tidak  terlihat 
jenis dari prodak hukum yang namanya peraturan bersama Menteri. Kata 
menteri sebagai mana yang tercantum dalam pasal 8 hanya mengisyratkan 
membentukan peraturan perundang-undang tunggal atas kementeriannya 
sendiri. Misalnya keputusan Menteri atau Peraturan Menteri atau Surat 
Edaran Menteri dan tidak  terkandung didalam peraturan Bersama Menteri 
sebagai produk perundang-undangan.

Peraturan bersama Menteri yang saat ini berlaku dan mempunyai 
kekuatan mengikat karena dipakai sebagai landasan operasional bagi  
pelaksanaan pemerintah dapat juga dikatakan kementerian yang diterbitkan 
peraturan Bersama Menteri tidak mempunyai dasar hukum dan dasar 
kewenangan karena secara khusus tidak mendapatkan pendelegasian  dari 
presiden. Menujukan masih banyak kelemahan-kelemahan dari SKB  Menteri. 
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Pendapat  C.S.T  Kansil, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-
menteri, tugas menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan 
(Fouvonir execulive).674 Dalam  membuat suatu keputusan/peraturan termasuk 
peraturan bersama menteri, selayaknya menteri mendapat pendelegasian 
kewenangan dari presiden. 

Dalam hal Surat Keputusan Bersama Menteri  aturan  ini merupakan salah 
satu bentuk peraturan sebagaimana dinyatakan pasal 8 ayat 1. UU No. 12 Tahun 
2011 yang dibentuk oleh dua atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang 
sama namun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing kementerian 
dalam menjalankan urusan dalam pemerintahan. Surat Keputusan Bersama 
termasuk katagori keputusan (beschikking). Walaupun sebenarnya SKB 
materi muatannya lebih bersifat  peraturan (regeling). Hal ini lah yang 
menjadi penyebab terjadinya keraguan di mata  umum.

Menurut Maria Farida Indrati S., suatu penetapan (beschikking) sifat  
normanya adalah individu, konkrit, dan sekali selesai, sedangkan norma dari 
suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat abstrak dan berlaku 
terus-menerus. Materi yang terdapat dalam surat keputusan bersama ini 
dapat di kategorikan sebagai suatu norma yang abstrak dan berlaku terus-
menerus sehingga dapat dikatakan bahwa SKB ini adalah suatu Peraturan 
(reguling).675

Menurut Bega Ragawino dalam bukunya Hukum Admistrasi Negara, 
hakikat dan kepastian hukum dalam menentukan adanya inisiatif suatu 
pemerintah adalah memastikan dalam tindakan tersebut adanya suatu 
prinsip legalitas hukum. Pelaksanaan tersebut terdapat suatu akibat yang 
secara makna mengarah pada suatu kepastian hukum. Tindakan kebebasan 
pemerintah tersebut sangat dimungkinkan oleh hukum dan memenuhi unsur 
dari diskresi pemerintah atau ermessen:

1. Dilakukan untuk kepentingan umum/kesejateraan umum.
2. Dilakukan atas inisiatif admistrasi negara itu sendiri.
3. Untuk menyelesikan masalah konkrit dengan cepat yang timbul secara  

tiba-tiba.
4. Tindakan  itu di mungkinkan oleh hukum.

Menurut Phillipus M. Hadjon berdasarkan freies ermesen yakni 
wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan 
untuk menyelesaikan masalah penting yang mendesak/tiba-tiba tetapi belum 
ada peraturannya. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tidak ada disebutkan 
secara terperinci terhadap kewenangan menteri dalam membentuk 
perundang-undangan.
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Undang-Undangan yang menyebutkan mengenai jenis perundang- 
undangan yang dapat dibentuk oleh menteri adalah pasal 8 Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011. Keputusan bersama Menteri dibentuk oleh satu 
kementerian, namun dalam prakteknya dikenal istilah peraturan bersama 
menteri. Pada peraturan bersama menteri tidak dikenal dalam praktek 
penyelenggara pemerintah, sebutan untuk aturan yang secara bersama 
dikeluarkan oleh kementerian yaitu Keputusan  Bersama Menteri.

Untuk keterangan atau interpretasi keputusan bersama menteri sebagai 
peraturan  perundang-undangan maka ada berapa hal yang dapat  di uji. 
Bahan yang diuji adalah ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan yang di 
ungkapkan oleh para ahli perundang-undangan maupun batasan pengertian 
tentang perundang-undangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 
12 Tahun 2011. Secara keseluruhan ciri-ciri atau unsur-unsur perundang- 
undangan dapat di identifikasikan sebagai berikut:676

1. Berupa keputusan atau peraturan terulis, jadi mempunyai bentuk dan 
format tertentu.

2. Dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang baik tingkatan 
pusat atau tingkatan daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan 
perundangan baik bersifat  atribusi maupun bersifat  delegasi.

3. Berisi aturan pola tingkah laku, pemberi wewenang atau penetapan 
sesuatu hal, jadi peraturan perundang-undangan bersifat mengatur, 
tidak bersifat penetapan.

4. Bersifat mengikat secara umum dan berdaya laku keluar artinya tidak  
ditujukan kepada seorang atau individu tertentu, tetapi berlaku bagi  
siapapun.
Peraturan SKB 3 menteri  bertujuan agar dapat diatur antara kementerian 

dapat menjalankan dengan bijaksana untuk mengatur keputusan tersebut. 
Dalam  mengatur pokok persoalan tidak hanya dalam pemerintahan tapi 
dapat melibatkan kementerian yang lain. Tujuan dari Keputusan bersama 
menteri cukup baik namun secara yuridis peraturan bersama menteri 
tidak mencerminkan suatu legalias karena keabsahannya. Peraturan 
bersama menteri tidak mempunyai Dasar hukum dan kewenangan, dalam 
mempublikasikan keputusan tersebut.
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Penutup

SKB 3 menteri aturan ini merupakan,,.salah satu bentuk peraturan 
sebagaimana.dinyatakan.pasal 8 ayat 1 UU 12/2011 yang dibentuk oleh dua.
atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama namun sesuai dengan 
tugas  dan fungsinya masing-masing keMenterian dalam menjalankan urusan 
dalam pemerintahan. Peraturan SKB 3  menteri agar dapat ditur antara 
kementerian dapat menjalankan dengan kebijasanaan untuk menagatur 
tersebut. Keputusan bersama menteri cukup baik namun secara yuridis 
peraturan bersama menteri tidak mencerminkan suatu.legalitas.karena.
keabsahan peraturan.bersama menteri  tidak mempunyai dasar hhukum dan 
kewenangan dalam mempublikasikan keputusan tersebut.
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POLITIK HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA

--- Halimatul Maryani ---

20

Beranekaragam pluralistik yang ada di Negara Indonesia, yang 
merupakan banyak ragam berbagai macam suku bangsa, etnis, 
golongan, ras, adat istiadat, serta agama yang berbeda dan kaya 

dengan budaya. Keanekaragaman  yang ada dalam masyarakat Indonesia ini 
sangat berpeluang untuk terjadinya suatu pernikahan yang berbeda agama, 
beda suku atau etnis, dan bentuk-bentuk perkawinan lainnya. Walaupun 
perkawinan ini sudah ada dalam peraturan perundang-undangan tentunya 
UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun masih ada beberapa pihak 
yang berasumsi bahwasanya undang-undang perkawinan ini perlu segera 
direvisi menurut pihak-pihak tertentu, disebabkan  UU No. 1 Tahun 1974 
ini telah lama dimana sebahagian beranggapan belum dapat memberikan 
solusi terhadap beberapa masalah tentang perkawinan khususnya pada 
zaman modern.  Oleh sebab itu, masih ada aturan  yang penting harus direvisi 
ataupun ditambahi, dan atau disempurnakan  yang terkait dalam UU No. 1 
tahun 1974 tentang perkawinan ini, sebagai contoh mengenai ketentuan-
ketentuan sanksi yang tegas khususnya bagi yang melanggar hukum 
perkawinan, seperti pelaku perkawinan ernis dan suku serta adat yang 
berbeda, termasuk perkawinan yang berbeda agama, perkawinan sejenis, 
perkawinan siri/di bawah tangan, dan termasuk juga perkawinan kontrak.

Sejalan dengan hal tersebut, maka ketentuan pokok dari semua 
ketentuan-ketentuan per-undang-undangan yang ada di Negara Indonesia 
tidak lain adalah Sila pertama dari Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa, 
dan sila pertama ini tentunya  berkaitan dengan  Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 yang menetapkan jaminan Negara terhadap pelaksanaan 
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dan ketentuan ajaran agama yang dianut masing-masing. Pada dasarnya 
masyarakat Indonesia ini bersifat heterogen dalam berbagai aspek, misalnya 
dalam aspek agama sudah jelas  ada dua kelompok  agama yang telah diakui 
di Negara Indonesia, yakni Agama Samawi677 dan juga Agama non Samawi.678

Ketentuan perkawinan sebenarnya sudah bagian integral dari syari’at 
Islam, di mana hal ini  tidak bisa terpisahkan dari dimensi akidah, akhlak 
yang islami. Berdasarkan konsepsi inilah bahwa hukum perkawinan dapat 
dimaknai sebagai pedoman untuk mewujudkan pelaksanaan dan tujuan 
perkawinan di lingkungan orang-orang muslim dengan harapan dapat 
memiliki nilai yang transcendental, 679 secara sakral untuk mewujudkan 
kehidupan yang tentram, rukun, damai sesuai dengan prinsip-prinsip dan 
tujuan perkawinan sesuai dengan syari’at Islam. Karena syari’at Islam ini 
merupakan sistem hukum Ilahi yang tentunya mengatur hubungan antara 
manusia dengan Tuhan sang pencipta (Khaliq) dikenal dengan sebutan “ 
kaidah ibadah”, serta yang mengatur hubungan antara manusia dengan 
sesamanya, seterusnya hubungan manusia dengan alam, dan lain-lainnya 
dinamakan “kaidah mu’amalah”.

Ruang Lingkup Politik Hukum

Sebelum mengkaji mengenai politik hukum Islam, sebaiknya akan 
dipahami terlebih dahulu tentang apa itu politik hukum. Secara etimologis, 
istilah politik hukum berasal dari asal kata terjemahan dari Bahasa Belanda 
yakni “recht politiek” jika dipilah itu ada dua kata, “recht” dan “politiek”. 
Recht  artinya hukum.  Dalam kamus Bahasa Belanda  kata “politiek” ini sama 
dengan “beleid” dalam arti kebijakan (policy). Oleh sebab itu politik hukum 
dapat juga dipahami dengan arti “kebijakan hukum”. Dalam bahasa Indonesia 
kebijakan artinya adalah rangkaian konsep serta asas yang menjadi pokok 
(garis besar) suatu rencana untuk melaksanakan pekerjaan, cara bertindak, 
dan kepemimpinan, dalam artian politik hukum.680 Maka politik hukum 
diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari 
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara 
bertindak dalam bidang ilmu hukum.

Politik hukum disebut juga dengan (legal policy) merupakan arah 
kebijakan hukum  yang dibuat Negara secara resmi tentang hukum yang akan 
diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mewujudkan tujuan negara 
(destination country), diantaranya cakupan ruang lingkup pembentukan, 
penerapan, dan pelaksanaan perundang-undangan. Hukum bukanlah 
diartikan sebagai suatu lembaga yang  otonom, akan tetapi hukum itu 
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tetap berada pada posisi dan kedudukan yang terkait dengan sektor-sektor 
kehidupan yang lain di lingkungan masyarakat. 

Politik hukum itu selalu berhubungan dengan masalah politik itu sendiri 
atau politik hukum itu sendiri681, masalah  sosial, ekonomi, budaya, keamanan 
dan pertahanan, ilmu pengetahuan,  dan teknologi, serta hubungan-hubungan 
dalam skala internasional. Maka pelaksanaan politik hukum harus merujuk 
pada materi-  materi dari kenyataan sosial meliputi tatanan yang ada di 
daerah, secara nasional, aerta dalam skala internasional. Politik hukum juga 
merupakan kebijakan dasar (basic policy) penyelenggara negara dibidang 
hukum yang akan berlaku untuk masa depan, sedang berlaku saat ini, dan 
sudah berlaku di masa yang lau, tentu titik awalnya berasal dari nilai (value) 
yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan tujuan suatu 
negara. Berdasarkan konsep Negara Hukum,  maka hukum ini akan menjadi 
aturan sebagai rujukan untuk meraih cita-cita bersama yang tentunya 
menjadi titik pangkal dari kesepakatan dan kekuatan politik, dengan kata lain 
hukum tidak boleh bertentangan kepada kepentingan-kepentingan politik 
sektarian682 dan primordial,683 akan tetapi untuk seluruh warga negara dari 
negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu hukum tentu dapat diterapkan 
untuk semua keadaan, agar dapat berkorban kepada cita-cita politik dalam 
bingkai negara. 

Sama halnya dengan uraian sebelumnya bahwa politik meliputi 
pembentukan undang-undang (formation of laws), penerapan undang-
undang (application of the law), dan pelaksanaan atau eksekusi. Dengan 
demikian politik hukum tidak berhenti kalau sudah selesai dibuat undang-
undang oleh lembaga pembuat undang-undang. Terkadang dan bahkan 
kebanyakan undang-undang yang diciptakan masih memerlukan kebijakan 
pemerintah melalui keputusan presiden (kepres), disamping lembaga 
birokrasi yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan publik. 
Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa setiap produk hukum berupa 
peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu evaluasi dalam rangka 
upaya melakukan revisi dan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat 
atau aspirasi dari masyarakat yang dapat dilakukan oleh lembaga pembuat 
undang-undang (legislative review) melalui fungsi pengawasan terhadap 
pelaksanaan pemerintah. Selain itu juga ada lembaga yang disebut “judicial 
review”. 
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Politik Dalam Pandangan Islam

Merujuk pada ruang lingkup politik hukum di atas, maka kajian politik 
hukum akan cenderung menggambarkan pengaruh politik terhadap hukum, 
dan dalam perspektif lebih luas dapat digambarkan dalam skema berikut;

Gambar 1. Ilustrasi Mengenai Politik Hukum di Indonesia

Berkaitan dengan skema ini, maka kerangka berpikir terbentuknya 
peraturan perundang-undangan terkait dengan islam di Indonesia setidaknya 
terdiri atas enam komponen, seperti konstitusi yang dijadikan sebagai 
rujukan, politik hukum tradional sebagaimana yang terdapat dalam GBHN, 
program legislasi nasional terutama berkenaan dengan materi hukum, 
bahan bakunya adalah azas dan materi hukum dalam penyusunan peraturan, 
tuntunan perubahan sosial dalam skala nasional, dan produk hukum yang 
berupa peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan ini pula pandangan islam terhadap politik, pada 
dasarnya  islam tetap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia,  yang 
memiliki makna religus yang sangat tinggi,684 termasuk dalamnya masalah  
politik (siyasah).685 Kata “siyasah” ini berasal dari akar kata “sasa-yasusu-
siyasatan”, dalam artian mengendalikan, mengemudikan, dan mengatur 
sertalainnya. Jika dimaknai dengan konteks Indonesia, artinya hubungan 
antara Islam dan politik jelas terlihat dalam penerimaan Pancasila sebagai  
asas di Negara Indonesia. Hal ini dimaknai bahwa bukan  menghilangkan 
cita-cita Islam atau  melenyapkan unsur-unsur Islam dalam dunia politik di 
Negara Indonesia. Namun, sepanjnag cita-cita Islam ini dapat memberikan 
inspirasi dalam dunia politik itu pada prinsipnya kembali pada  kalangan 
muslim dan memiliki kesiapan tampil dengan gaya baru (new style) sehingga 
dapat mengembangkan pengayaan pengetahuan sosial, politik dan lainnya 
dalam pemetaan dan analisa transformasi sosial.
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Artinya dalam  format politik Islam unsur genuinitas, konstitusionalis, 
Islam dan komitmen berbangsa serta bernegara tidak akan pernah hilang. 
Politik Islam konstitusionalis, seperti yang disampaikan oleh Bung  Karno 
perihal politik agama pada awal masa kemerdekaan, bahwa setiap agama 
dipersilakan mewujudkan agenda, dakwah, dan misi agamanya di Indonesia 
dengan catatan masih dalam koridor komitmen empat pilar kebangsaan 
Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945,  NKRI, dan  Bhinneka Tunggal Ika.686

Oleh sebab itu, jika ada yang menyatakan bahwa Agama Islam tidak perlu 
untuk  berpolitik, maka itu adalah pandangan yang salah. Sebab ketentuan 
berpolitik itu adalah hasil yang sangat penting sekali bagi umat islam. Dengan 
demikian harus memahami pentingnya politik itu terhadap ummat islam 
dengan tetap berjalan sesuai ketentuan dengan yang berlaku dalam syariat 
Islam. Selain itu juga, umat Islam khususnya yang ada di Indonesia harus 
berkontribusi dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam rangkaian 
penopangan hidup dan kehidupan  secara berkebangsaan yang bersifat 
fundamental, misalnya dalam mewujudkan kehidupan berbangsa, satu 
tanah air yang penuh dengan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan anak 
genrasi bangsa, dan menjadikan negara bangsa Indonesia untuk senantiasa 
dihormati oleh negara lainnya.

Pada zaman Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin687 dapat dipastikan 
mereka adalah pemimpin agama sekaligus pimpinan negara. Konsep imamah 
yang mempunyai fungsi ganda memelihara agama sekaligus mengatur 
dunia dengan sasaran pencapaian kemaslahatan umum menunjukkan 
betapa eratnya interaksi antara Islam dan politik. Tentu saja, dalam hal ini 
politik dimengerti secara mendasar, meliputi serangkaian hubungan aktif 
antarmasyarakat sipil dan dengan lembaga kekuasaan.

Meskipun politik sudah ada di zaman Rasulullah, sayangnya di zaman 
sekarang banyak masyarakat yang anti dengan politik. Sebab, banyak yang 
beranggapan politik hanya sebagai ajang menunjukkan siapa yang hebat dan 
siapa yang memiliki kekayaan, karena masyarakat melihat ini hanya ajang 
mencari kekuasaan. Semestinya, masyarakat dalam hal ini harus memandang 
lebih luas lagi bahwasanya politk itu sangat penting, sebab nasib suatu bangsa 
itu akan ditentukan oleh politik. Jadi, sudah dipastikan bahwa berpolitik itu 
dibolehkan karena memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan ajaran 
Islam di suatu negara dengan  tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam, 
dengan peranan islam itu sendiri.688
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Kontroversi dan Problematika dalam Hukum Perkawinan di 
Indonesia

Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan itu sangat penting, 
karena perkawinan merupakan  ikatan lahir batin seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum, agama serta  
kepercayaannya masing-masing, dan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Namun saat ini masih banyak  terdapat pernikahan yang dilakukan 
bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundangan yang 
berlaku.689 Pernikahan yang dianggap bertentangan dan melanggar 
ketentuan/hukum agama ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia 
adalah sebagai berikut:

Perkawinan Beda Agama

Adapun maksud dari nikah beda beda agama adalah suatu pernikahan 
antara 2 (dua) orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum agama atau 
kepercayaan yang berlainan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. Tahun 1974 
menyebutkan bahwa “ pernikahan itu.sah, jika dilaksanakan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya didapati pula di 
penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan pula dalam 
rumusan Pasal 2 ayat (1) nya, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Tahun 1945.

Maka dengana demikian dapat dipahami bahwa perkawinan hanya 
dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai tersebut memiliki agama 
dan kepercayaan yang sama. Jikalau kedua calon mempelai itu ditemukan 
ternyata berbeda agama dan kepercayaan,  maka terdapat ada  cara yang 
biasanya ditempuh oleh pasangan yang berbeda agama yang akan melakukan 
perkawinan tersebut, diantaranya adalah: pertama, terlebih dahulu diminta 
penetapan dari pengadilan. Berdasarkan penetapan tersebut, maka pasangan 
itu dapat melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Namun cara 
seperti ini tidak bisa lagi dilakukan sejak diterterbitkannya Keputusan 
Presiden  No. 12 Tahun 1983. Selanjutnya yang kedua ialah bahwa suatu 
perkawinaan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama masing-
masing. Artinya berdasarkan ketentuan hukum agama seorang mempelai 



351Politik Hukum Perkawinan di Indonesia

biasanya terlebih dahulu suami  selanjutnya disusul dengan perkawinan 
menurut ketentuan hukum agama si mempelai selanjutnya (istri). 
Masalahnnya timbul pertanyaan pernikahan yang  manakah yang dianggap 
sah?.

Selanjutnya yang ketiga, bahwa kedua belah pihak pasangan tersebut 
menentukan pilihan hukum, dalam hal ini ada pandangan menyatakan bahwa 
tunduk pada ketentuan hukum pasangannya. Cara seperti ini biasanya salah 
seorang dari kedua mempelai tersebut pastinya “pindah atau tukar agama” 
dalam arti sebagai bentuk penundukan hukum. Dalam hal ini terlihat bahwa 
adanya penyeludupan hukum karena salah satu dari pihak mempelai tersebut 
secara berpura-pura beralih atau pindah agama.

Yang keempat selalu digunakan bagi pasangan yang akan melangsungkan 
perkawinan, adalah dengan melaksanakan pernikahan  di Luar Negeri. 
Misalnya seperti atris sudah banyak yang kita lihat untuk memilih cara seperti 
ini sebagai upaya untuk menyiasati sulitnya pelaksanaan perkawinan yang 
berbeda agama di Indonesia. Hukum islam menyatakan bahwa pernikahan 
yang dilaksanakan oleh calon mempelai yang tadinya berbeda agama itu 
dilarang, dan dalam al-quran dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:221, 
menyebutkan bahwa “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman”.

Perkawinan Siri

Kata nikah Siri asalnya katanya bahasa Arab yang terdiri dari 2 (dua) 
suku kata yakni “nikah” dan “siri”. Menurut bahasa “nikah” dengan arti 
mengumpulkan, menghimpun, serta digunakan dalam arti  wathi/hubungan 
badan (coitus), tentunya melalui “akad nikah”.  Selanjutnya kata “siri” asal 
katanya dari bahasa Arab yakni “sirr” yang artinya rahasia, artinya bahwa 
perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kedua belah pihak pengantin 
tersebut dengan tidak ada pemberitahuan yang tidak ditulis atau dicatatkan 
pada KUA (Kantor Urusan Agama). Namun pernikahan seperti ini dalam 
islam telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat pernikahan, yang 
meliputi ada sepasang calon pengantin, ada dua orang saksi, ada wali, serta 
ijab dan qabul, juga termasuk  mas kawin. Perkawinan ini tentu hukumnya 
sah menurut agama.
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Perkawinan Sejenis

Pernikahan sah, apabila dilakukan dengan pasangan dua jenis antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan sebaliknya dilakukan 
dengan satu  jenis, misalnya homoseksual antara seorang laki-laki dengan 
seorang laki-laki lainnya atau lesbian antara seorang perempuan dengan 
seorang perempuan lainnya. Nah peekawinan satu jenis ini tidak dikenal 
dalam agama dan ajaran yang dianut di Indonesia dan bersebarangan 
dalam system hukum yang berlaku, artinya tidak ada satu agamapun yang 
melegalkan hal tersebut. Islam melarang pernikahan seperti itu, ketentuan 
ini dijelaskan dalam Al-qur’an Surah Al A’raf ayat (80-85).690

Perkawinan Kontrak

Kawin kontrak suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-
laki dan seorang perempuan yang melakukan perkawinan dengan jangka 
waktu tertentu,  dan dituliskan dalam  sebuah kontrak, dan  dalam pandangan 
Islam dikenal dengan “nikah mut’ah”.  Nikah mut’ah ini hukumnya jelas haram 
dan akad nikah yang telah dilakukan itu tidak sah.

Urgensi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia

Prinsip yang mendasari penegasan pada perubahan UUD Tahun 
1945, salah satunya adalah prinsip negara hukum, sesuai dengan apa yang  
tertulis pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara 
Indonesia adalah negara hukum”. Artinya setiap tindakan dan akibatnya yang 
dilakukan di negara Indonesia harus berdasarkan hukum dan penyelesaian 
juga berdasarkan hukum. 

Agenda reformasi nasional saat ini, salah satunya adalah reformasi 
sistem hukum, di mana keinginan untuk mereformasi hukum didasarkan 
pada kondisi riil sistem hukum nasional mengalami kegagalan,  baik 
substansi hukumnya (substance of law), struktur hukumnya (structure 
of law), dan budaya hukumnya (legal culture). Dalam substansi hukum 
misalnya yang masih bersumber dari hukum peninggalan Belanda seperti 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang HukumPerdata, 
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, serta lainnya. Jika dianalisi secara 
sosiologis dan filosofis bahwa hukum hukum produk kolonial Belanda 
itu tidak lagi sesuai dengan nilai nilai yang terdapat di tengah-tengah 
masyarakatumumnya  Indonesia. selain itu juga hukum peninggalan Belanda 
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itu tidak lagi mencerminkan keadilan yang dianut masyarakat Indonesia, 
maka ada diperlukan gagasan univikasi.691

Begitu juga jika dilihat dari struktur hukum, sepertinya telah mengalami 
kemunduran, misalnya banyaknya terdapat praktek mafia peradilan, 
penyelewengan oleh penegak hukum dalam dunia peradilan Indonesia. Sama 
halnya dengan budaya hukum juga telah mengalami hal yang sama. Banyak 
terdapat praktek ketidakpatuhan, ketidakadilan masyarakat terhadap hukum 
tersebut dan merupakan kenyataan apresiasi masyarakat terhadap hukum.

Oleh sebab itu dalam hal pembangunan hukum nasional, maka ketiga 
komponen itu adalah termasuk unsur-unsur yang amat penting terhadap 
pembangunan hukum nasional yang tentunya mewujudkan cita-cita hukum 
nasional (Rechts Idee). Sehingga dapat dipahami bahwa kajian hukum itu 
adalah sebagai suatu sistem hukum (legal system). 

Dalam Pembaharuan hukum perkawinan yang paling utama sebenarnya 
adalah substansi hukumnya khususnya materi yang ada dalam Undang-
Undang Perkawinan perlu segera dilakukan perubahan. Beberapa hal 
yang perlu dipikirkan di antaranya adalah ketentuan tentang perkawinan 
campuran interreligius, batas usia perkawinan,  penegakan konsistensi 
keabsahan perkawinan,  penegakan asas keadilan dalam pengakuan dan 
pengesahan anak luar kawin, pengaturan harta kekayaan perkawinan yang 
komprehensip, dan perlu diwujudkan aturan yang jelas dan pasti.

Penutup

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sebagai kesimpulan dalam 
paparan ini adalah bahwa kedudukan  Politik Hukum ini dapat ditelusuri 
dalam pohon ilmu hukum, di mana studi politik hukum ini berada pada 
posisi batang atau pohon ilmu hukum, karena batang dari pohon ilmu hukum 
ini dikenal sebagai serat pohon dalam subsistem kemasyarakatan, seperti 
sejarah, budaya, ekonomi, sosiologi, politik, hukum dan lainnya. Selanjutnya 
akan muncul studi sosiologi hukum, studi politk hukum, dan budaya hukum.

Selanjutnya bahwa kita ketahui bahwa negara Indonesia meliputi 
dengan berbagai macam keanekaragaman, etnis, golongan, suku bangsa, ras 
serta agama dan tentunya kaya akan adat dan budaya. Keanekaragaman yang 
ada di dalam  masyarakat Indonesia inilah yang menjadi kemungkinan untuk 
sering terjadinya suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda 
agama dengan pola perkwainan yag berbeda pula. Nah, dengan aturan yang 
ada di dalam hukum perkawinan inipun tentunya juga bersifat pluralistik, 
dalam artian bahwa ketentuan  perkawinan yang telah diatur dalam hukum 
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positif yang berlaku di Indonesia, yang meliputi, hukum negara, hukum 
agama,  bahkan hukum perkawinan adat. Dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan ini ditegaskan dengan adanya umusan Pasal 2 Ayat 
(1) nya telah disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945.

Perkawinan yang dianggap bertentangan dan melanggar hukum agama 
maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti perkawinan yang 
beda agama, perkawinan dengan satu jenis, perkawinan kontrak (nikah 
kontrak), dan perkawinan siri (nikah di bawah tangan)
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TRANSFORMASI NILAI-NILAI 
SYARIAH KE DALAM HUKUM 
NASIONAL

--- Azhari Akmal Tarigan ---

21

Kata islamisasi mengandung arti membuat sesuatu menjadi Islami 
atau bercorak islami. Islamisasi UU berarti bagaimana membuat 
undang-undang bernuansa Islam atau sesuai dengan nilai-nilai 

Islam. Judul di atas sesungguhnya ingin mendiskusikan tentang persoalan, 
Masa Depan Hukum Islam di Indonesia atau Peluang dan Tantangan legislasi 
Hukum Islam menjadi hukum nasional.692 Isu ini mejadi penting dan menarik 
diperbincangkan lebih-lebih setelah peristiwa 212 yang menggemparkan 
tersebut. Sadar atau tidak, setelah 212, sebenarnya terjadi polarisasi di 
kalangan umat Islam. Polarisasi ini terus menguat pada saat pemilihan 
Gubernur Jakarta. kendatipun peristiwanya terjadinya pilgub di Ibukota, 
namun resonansinya sangat terasa sampai ke daerah termasuk ke Sumatera 
Utara. Di duga kuat polarisasi ini juga akan semakin mengental menjelang 
pemilihan anggota legislative dan pemilihan Presiden pada tahun depan.

Implikasi dari gerakan di atas adalah, terkesan pemerintah mulai 
mencurigai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan umat Islam. Jika 
kesan ini tidak diredam, dikhawatirkan Islamic phobia kembali menguat. 
Hubungan Islam dan negara yang mulai harmonis sejak penghujung orde 
baru, kembali menjadi disharmonis (tidak harmonis). Abdullah Aziz Thaba 
di dalam Disertasinya mengingatkan bahwa hubungan antara agama dan 
negara sangat ditentukan oleh persepsi negara terhadap Islam dan persepsi 
Islam terhadap negara. Hubungan akomodatif jika persepsi negara terhadap 
Islam positif dengan pula sebaliknya. Namun jika persepsi negara terhadap 
Islam jelek bahkan mencurigai segala gerak-gerik umat, dan pada saat yang 
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sama umat juga memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah, maka yang 
terjadi adalah relasi antagonistik bukan akomodatif.693 

Kondisi seperti ini –hubungan antagonistik- tentu saja tidak 
menguntungkan bagi umat Islam yang berada di pinggir kekuasaan. Implikasi 
lebih lanjut, pengembangan institusi-institusi Islam akan mengalami 
kendala. Demikian juga dengan program positivisasi hukum Islam juga 
mengalami stagnasi. Dalam suasana yang antagonistik akan terasa sulit 
untuk mengembangkan legislasi hukum Islam di Indonesia. Adalah wajar 
jika muncul pertanyaan , bagaimana masa depan hukum Islam di tengah 
relasi agama dan negara dalam suasana yang tidak harmonis tersebut. 

Penjernihan Istilah 

Di dalam berbagai kesempatan, Prof. Nur A. Fadhil Lubis (almarhum) 
selalu mengawali kuliah hukum Islam dengan menjernihkan beberapa istilah 
yang sering digunakan untuk menyebut hukum Islam. Hal ini penting karena 
dalam banyak kasus, hukum Islam itu ternyata dipahami tidak seragam oleh 
umat Islam sendiri. Setiap orang punya persepsinya masing-masing. Apakah 
hukum Islam itu identik dengan syari’at, fikih, qanun, fatwa atau qadha. Jika 
kita bicara undang-undang, sebenarnya kita bicara di wilayah mana, syari’at, 
fikih, qanun atau qadha.694

Secara sederhana, dalam sejarah Islam yang panjang, apa yang disebut 
hukum Islam itu bisa mengacu kepada fiqih, qanun, qadha dan fatwa. Prof. 
Fadhil menggunakan istilah, fikih qanuni, fiqh qadhai dan fikih fatwa. Bahkan 
almarhum pernah menyebut fikih qaul yang mengacu kepada ungkapan 
“qila” di dalam kitab-kitab fikih. Baginya apakah itu qadha’, fatwa atau 
qanun, semuanya adalah produk pemahaman (fikih) para ulama. Sedangkan 
Prof. Atho’ Muzhar teman almarhum belajar sosiologi hukum di UCLA, 
menggunakan istilah fikih, qadha, qanun dan fatwa. Namun secara substansi 
keduanya tidak ada perbedaan yang mendasar.

Fiqh secara bahasa bermakna paham. Dalam konteks hukum Islam, fiqih 
adalah ilmu tentang hukum-hukum (syari’ah) praktis yang diambil dari dalil-
dalil Al-Qur’an dan Hadis yang terperinci. Fiqih merupakan produk atau hasil 
pemikiran ulama. Bisa jadi pemikiran itu muncul sebagai ijtihadnya terhadap 
sumber ataupun hasil dari pembacaannya terhadap realitas empirik. Sifat fikih 
itu tidak mengikat. Artinya, negara tidak bisa memaksakan pemberlakuan 
fikih pada ummatnya. 

Pemberlakuan fikih hanyalah berdasarkan kesadaran keagamaan semata. 
Salah satu teori yang sangat baik tentang hal ini adalah teori syahadah yang 
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dikembangkan Prof. Juhaya dari UIN Bandung. Baginya, pada saat seseorang 
telah bersyahadat, maka pada saat itu pula dengan kerelaan ia menjalankan 
syari’at atau fikih yang diyakininya. Sadar atau tidak, orang bermazhab fikih 
itu semata-mata karena faktor geneologis. Seseroang yang terlahir di dalam 
keluarga yang bermazhab syafi’i misalnya, maka pemahaman dan praktik 
keagamaannya akan mengikut mazhab itu. Jarang sekali orang bermazhab 
karena ilmu teoritik yang dimilikinya. Agaknya karena ini pula negara sama 
sekali tidak berperan dalam pemilihan mazhab masyarakatnya. Kondisinya 
tentu berbeda jika fikih mazhab itu dikokohkan dengan keputusan negara. 
Misalnya, sebuah negara menganut mazhab resmi maka penduduknya akan 
mengikut terhadap mazhab itu.

Selanjutnya Qanun adalah positivisasi hukum Islam atau hukum 
Islam yang diundangkan. Di dalam qanun, negara terlibat di dalam proses 
pembentukannya. Karenanya qanun itu mengikat setiap warga negara. 
Perbedaannya dengan fikih adalah, qanun tidak membuka ruang untuk 
terjadinya khilafiah (perbedaan). Juga tidak menyediakan ruang untuk 
terjadinya perbedaan tafsir. Jika berbeda, maka Penjelasan terhadap undang-
undang itu akan menyelesaikan masalah. Di dalam kaedah fikih ada ungkapan, 
hukm al-hakim yarfa’u al-khilaf. Berbeda di dalam fikih, di lembaran pertama 
saja dari kitab-kitab fikih kita sudah disuguhkan dengan khilafiah-khilafiah 
dan perbedaan mazhab. Berkaitan dengan qanun ini, kebijakan pemerintah 
menjadi niscaya. Oleh karena itu, konfigurasi politik hukum Islam itu akan 
sangat menentukan legislasi hukum Islam itu sendiri.

Adapun qadha’ mengandung arti putusan pengadilan yang mengikat 
orang-orang yang berperkara. Daya ikatnya sangat terbatas. Dalam 
sejarahnya, putusan qadha, bisa berbeda antara satu pengadilan agama 
dengan PA lainnya. Sebabnya adalah karena perbedaan sumber atau kitab 
fikih yang digunakan. Itu juga tergantung mazhab qadhi atau hakimnya. 
Namun belakangan ini, pluralitas hukum itu bisa dihindari setelah keluarnya 
Inpres Kompilasi Hukum Islam dan belakangan juga lahir Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syari’ah. Mengapa putusan qadha menjadi mengikat? Jawabnya 
negara –yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban rakyatnya- terlibat 
di dalamnya. Karena keberadaan negara itu pula, produk qadha memiliki 
kekuatan bukan saja bagi orang yang berperkara tetapi juga dapat dijadikan 
sebagai referensi keputusan hukum (jurispridensi).  

Sedangkan fatwa adalah opini hukum tentang satu persoalan yang 
dimintakan kepada mufti. Dalam sejarahnya mufti itu personal. Seorang 
ulama yang memiliki kemampuan ilmu agama dan integritas moralnya, 
membuat ia dipercaya fatwanya didengar dan diikuti. Dalam sejarahnya, 
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mufti tidak lagi bersifat personal kendatipun tetap ada. Artinya, mufti-mufti 
personal untuk urusan pribadi boleh saja diikut. Namun untuk urusan yang 
menyangkut bangsa dan negara mufti personal itu tidak cukup. Perlu mufti 
dalam makna kolektif. Sebut saja ada di MUI ada majelis fatwa. Di NU ada 
lembaga bahsul masa’il dan di Muhammadiyah ada Majlis Tarjih. Demikian 
juga di lembaga atau ormas lainnya. Kolektifitas dalam melahirkan fatwa 
membuat fatwa tersebut memiliki kekuatan dan wibawa.

Dalam sejarah Islam yang panjang, semua jenis produk hukum Islam 
di atas lahir, bertumbuh dan berkembang serta ikut memberi warna ke 
dalam dinamika hukum Islam itu sendiri. Kendati demikian, antara produk 
hukum yang satu dengan yang lainnya, tentu saja mengalami pasang surut. 
Ada kalanya diskusi fikih begitu berkembang dengan sangat pesat, buahnya 
adalah lahirnya kitab-kitab fikih. Di lain masa, perkembangan hukum Islam 
bertumpu pada fatwa yang ujungnya melahirkan banyak kitab-kitab yang 
berisi kumpulan fatwa-fatwa. 

Agaknya dalam konteks Indonesia, menarik untuk dicermati adalah, 
kita memiliki masa di mana kita mengalami booming undang-undang yang 
Islami atau bernuasa Islami. Kendatipun era ini (sebelum Presiden Jokowi) 
belumlah sepenuhnya memenuhi harapan umat, namun jauh lebih baik di 
banding pada era-era sebelumnya.

Relasi Agama dan Negara

Salah satu persoalan yang sepenuhnya belum selesai dalam konteks 
kehidupan berbangsa dan bernegara adalah berkenaan dengan relasi 
agama dan negara. Begitu pentingnya isu ini, hampir semua buku-buku 
fikih siyasah atau hukum tata negara Islam, memuat wacana relasi agama 
dan negara. Hal ini menunjukkan kendatipun Indonesia telah terbentuk 
menjadi sebuah negara yang modern dan berdaulat, kita menyebutnya 
dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun sampai detik 
ini kita sesungguhnya belum memiliki kesepakatan bulat dan utuh tentang 
bagaimana relasi agama dan negara, kita impikan. Hal ini terlihat dengan 
masih ada oknum atau institusi yang ingin mendirikan khilafah di negara 
yang berdaulat ini. Tentu saja bentuk republik tidak sama dengan khilafah. 
Sesuatu yang tidak boleh dilupakan adalah, pilihan republik sebagai bentuk 
negara hakikatnya adalah ijtihad politik  bapak bangsa dan sebagian dari 
mereka adalah ulama. Jangan anggap mereka tak memahami Al-Qur’an dan 
Hadis. Bedanya dengan orang yang mendesakkan khilafah adalah, mereka 
memilih Republik karena sadar akan pluralitas bangsa ini. Pluralitas adalah 
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sunnatullah yang harus diterima dengan lapang dada. Memaksakan ajaran 
di tengah masyarakat yang plural tentu saja sikap yang tidak bijaksana. Saya 
tentu tidak ingin memasuki polemik yang tak berkesudahan ini. Hanya saja 
saya ingin membuktikan, sebagaimana telah saya sebut di muka, sampai 
detik ini anak bangsa belum memiliki kesepakatan yang utuh tentang relasi 
agama dan negara yang pas dan tepat untuk bangsa ini.

Para ahli tata negara Islam merumuskan ada tiga bentuk relasi 
agama dan negara. Pertama, hubungan agama dan negara adalah ingteral 
(integrative). Artinya agama dan negara itu menyatu. Tidak bisa dipisahkan. 
Pola ini dipelopori oleh Abu Al-‘Ala al-Maududi, Hasan Al-Banna, Sayyid 
Quthub dan lain sebagainya. Dalam bentuk yang kontenporer, model berpikir 
yang seperti ini direproduksi kembali oleh Hizbut Tahrir (HTI). Kedua, oleh 
kebanyakan ahli disebut dengan pola sekularistik. “Agama adalah sesuatu” 
dan “negara sesuatu yang lain”. Keduanya memiliki ranah yang berbeda dan 
sama sekali tidak berhubungan. Tokoh yang berada pada barisan ini adalah 
Thaha Husein. Pola yang ketiga disebut dengan simbiotik. Berbeda dengan 
yang pertama dan tidak sama dengan yang kedua, simbiotik mengakui bahwa 
relasi agama dan negara hanyalah pada tataran nilai, esensi atau substansi. 
Dengan kata lain agama dapat berkontribusi pada penanaman nilai-nilai 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh yang berada pada garis 
ini banyak dianut oleh pemikir-pemikir Islam Indonesia.695

Bagaimana membaca NKRI dengan pendekatan tiga perspektif di atas. 
Hemat saya, kita sebenarnya tidak pernah bersungguh-sungguh berada pada 
satu titik tanpa menyentuh ranah lain. Jika kita menganut pola simbiotik, 
apakah itu artinya kita tidak pernah berada pada titik sekularistik. Indonesia 
disebut menganut pola integralistik, rasanya jauh pangang dari api. Negara 
kita berbentuk Republik dengan Pancasila sebagai dasar negara. Namun 
pada sisi lain, negara masuk dan ikut mengurusi agama. Kita juga tidak 
menerima jika Indonesia disebut negara sekuler. Namun pada saat yang 
sama, ada keinginan yang sangat kuat pada sebagian anak bangsa ini untuk 
memisahkan agama dari sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Ada upaya 
sistemik untuk meminggirkan agama dari kancah kehidupan politik. Jika 
keduanya, integralistik dan sekularistik, bukanlah pilihan yang bijak apa 
lantas kita berada pada titik yang ketiga. Memang ada kesepakatan diam-
diam di antara cendikiawan muslim Indonesia pada era orde baru, untuk 
memilih pola yang ketiga, simbiotik. Pilihan yang paling aman namun dalam 
faktanya kerap kali kontradiktif dengan penganut aliran integralistik ataupun 
sekularistik. Namun setelah era reformasi, model ini layak untuk kembali 
dipertanyakan.
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Pilihan bangsa ini terhadap pola yang ketiga, sesungguhnya bukanlah 
tanpa masalah. Bagaimana mungkin kita menyebut relasi agama dan negara 
yang kita kembangkan adalah pola substansialis-simbiotik, namun dalam 
faktanya simbol-simbol syari’ah begitu kuat pada bangsa ini. Lihat saja 
produk perundang-undangan kita termasuklah di dalamnya yang berkenaan 
dengan ekonomi syari’ah seperti perbankan syari’ah, pasar modal syari’ah, 
dan lainnya. Yang paling nyata adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan 
qanunnya yang sangat banyak. Masihkan kita menyebutnya dengan pola 
simbiotik.696 

Dengan kata lain, ketiga perspektif di atas tidak cukup untuk membaca 
realitas hukum Islam di Indonesia yang sangat dinamis. Oleh karena itu 
diperlukan perspektif baru atau setidaknya sudut pandang baru yang dapat 
menjelaskan kondisi objektif tersebut. Hemat penulis, relasi agama dan negara 
yang kita anut adalah model simbiotik-substansialis dan simbolik sekaligus. 
Artinya, ada produk undang-undang yang lahir tidak mencerminkan nama 
syari’ah atau Islam, namun substansinya benar-benar sesuai dengan nilai-
nilai Islam. Sebut saja misalnya, nilai-nilai keadilan, maslahat atau persamaan 
non diskriminasi. Di sisi lain, terdapat undang-undang yang langsung 
menyebut nama syari’at atau Islam ataupun institusi-institusi yang memang 
berasal dari ajaran Islam, seperti undang-undang pengelolaan zakat, undang-
undang jaminan produk halal dan sebagainya. Lagi-lagi qanun-qanun di Aceh 
juga membuktikan pola substansialis-simbolik sekaligus.

Konfigurasi Politik Hukum Islam 

Keberadaan hukum Islam di Indonesia khususnya yang mengalami 
positivisasi atau taqnin, sesungguhnya sangat tergantung pada konfigurasi 
politik yang sedang berlangsung. Tentu saja hukum Islam di Indonesia 
mengalami pasang surut. Di era tertentu bisa jadi terdapat sejumlah produk 
undang-undang syari’ah namun di era lain, produk undang-undang yang 
bernuansa syari’ah sangat sedikit. 

Berbeda dengan diskursus politik hukum konvensional yang membagi 
konfigurasi politik hukum kepada demokratis dan otoriter di mana produk 
hukumnya mengikut konfigurasi itu. Jika politik hukum yang digunakan itu 
otoriter maka produk hukumnya menjadi represif. Jika politik hukumnya 
demokratis maka produk hukumnya juga menjadi responsive.697 Dalam 
politik hukum Islam, konfigurasi politik hukumnya berbeda.698 Hemat 
penulis konfigurasi politik hukum Islam itu dapat dibagi kepada tiga bentuk. 
Pertama, Konfigurasi politik hukum Islam yang integralistik-formalistik. 
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Kedua, konfigurasi politik hukum Islam yang sekularistik. Ketiga, Konfigurasi 
Politik Hukum Islam yang substansialis-kontektualis.699 

Jika politik hukum secara sederhana dipahami sebagai kebijakan politik 
dalam bidang hukum, berkaitan dengan hukum apa yang ingin diterapkan atau 
ingin dihapuskan, maka konfigurasi integralistik-formalistik akan membuat 
corak hukum Indonesia sangat-sangat Islami. Warna syari’ahnya dipastikan 
akan terlihat sangat jelas dan terang benderang. Sedangkan konfigurasi yang 
sekularistik, akan berupaya untuk menolak hukum Islam baik dalam bentuk 
formalnya ataupun esensinya. Andaipun di dalamnya ada nilai-nilai keadilan, 
namun mereka akan menyebutnya sebagai bagian dari nilai humanism 
universal (kemanusiaan universal). Konfigurasi politik hukum Islam yang 
ketiga, substansialis-kontekstualis adalah kebijakan politik hukum Islam yang 
sangat tergantung pada realitas politik itu sendiri. Jika tidak memungkinkan 
untuk mendesakkan formanya, maka upaya berikutnya adalah nenanamkan 
nilai-nilai  syari’ahnya saja. Namun jika realitas politiknya memungkinkan 
untuk menegaskan symbol, maka mereka akan memperjuangkan simbol itu. 
Untuk bagian yang terakhir ini ontohnya adalah undang-undang pengelolaan 
zakat, qanun dan perda-perda syari’ah. Tidak ada pilihan lain untuk nama 
undang-undangnya. Zakat tidak bisa digantikan dengan istilah lain, sebut saja 
filantropi. Karenanya kata zakat harus dicantumkan. Demikian juga dengan 
undang-undang haji dan sebagainya.

Konfigurasi politik hukum Islam sesungguhnya sangat ditentukan oleh 
anggota legislative yang terpilih. Akan ditentukan oleh partai pemenang 
pemilu dan tidak kalah pentingnya adalah Presiden terpilih. Jika mereka 
adalah kumpulan orang-orang yang sekuler-liberal, maka besar kemungkinan 
produk hukum yang dilahirkan termasuk undang-undangnya akan bercorak 
sekularistik. Sebaliknya jika anggota legislative terpilih adalah mereka yang 
memahami syari’ah dengan sangat baik dan komprehensif maka produk 
hukum yang dilahirkan juga akan menjadi lebih baik dan tentu saja bercorak 
syari’ah. Lebih-lebih lagi jika yang menang itu adalah partai-partai yang 
pro syari’ah. Presiden yang terpilih juga sangat paham dengan syari’ah dan 
menjadikannya sebagai panduan dalam hidupnya. Jika konfigurasi politiknya 
seperti ini, maka produk hukumnya dipastikan akan sangat bernuansa 
syari’ah.

Transformasi Hukum Islam dan Nilai-Nilai Syari’ah

Adalah tidak mungkin memisahkan Islam dengan hukum Islam. Artinya, 
sejak Islam masuk ke nusantara maka sejak itu pula Islam dipraktekkan 
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dalam kehidupan keseharian umat. Khususnya dalam bidang ibadah mahdah, 
seperti shalat, puasa, zakat bahkan juga haji. Adapun dalam bidang mu’amalat 
Islam, terjadi pasanga surut dan lagi-lagi sangat ditentukan oleh pemerintah 
yang berkuasa saat itu. Sebagai contoh, ibadah haji pernah dilarang oleh 
pemerintah Belanda karena kekhawatiran penjajah terhadap munculnya pan 
Islamisme yang di bawa para hujjaj. 700

Berangkat dari studi pendahuluan, “Islamisasi Undang-undang” di 
Indonesia, dapat dilihat pada dua bentuk. Pertama, Islamisasi dalam arti 
internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam undang-undang itu sendiri. Kedua, 
Islamisasi dalam arti konkritisasi dan transformasi hukum Islam ke dalam 
perundang-undangan. Wujudnya bisa dalam bentuk simbol ataupun materi 
fikihnya. Seperti penyebutan terminologi atau konstruksi ajarannya. 

Sampai di sini, saya ingin memberi catatan, dalam konteks apakah sebuah 
undang-undang memuat nilai-nilai Islam itu bisa saja menjadi perdebatan 
di antara kita. Namun setidaknya, kita bisa membuat indikator untuk 
mengatakan sebuah produk undang-undang tersebut bernuansa islami. 
Sebut saja misalnya, penekanan pada makna keadilan dan kemaslahatan. 
Jika sebuah produk undang-undang membawa kemaslahatan yang lebih luas, 
kendatipun tidak disebut terminologi syari’ahnya, maka undang-undang itu 
bernuansa islami.   

Secara sederhana kita bisa mendiskusikan beberapa  produk undang-
undang berikut ini: 

1. Transformasi nilai-nilai Islam ke dalam undang-undang
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 

serta PP  No. 28 /1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP No. 

9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. PP No. 10 /1983 
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

c. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
d. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
e. Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam 

Rumahtangga.
f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-

undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 
tentang Perbankan.

2. Transformasi Simbol dan Substansi Sekaligus
a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 
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Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah 
Haji.

c. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 dan 
UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

d.  Undang-Undang No. 21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
e. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
f. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan PP No.56/2008 

tentang Perusahaan penerbit surat berharga Syari’ah Negara (SBSN).
g. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
h. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
    Satu hal yang menarik untuk dicermati dari sejarah perjalanan 

positivisasi (legalisasi dan qanunisasi) hukum Islam di Indonesia adalah 
dimensi gradualitas (tadarruj) dalam prosesnya. Undang-undang yang 
bernuansa Syari’ah tidaklah lahir hanya satu kali ketukan palu saja. Terjadi 
proses yang cukup panjang, baik di  aras pemerintah ataupun di wilayah 
legislative. Disertasi yang sangat bagus tentang hal ini telah ditulis oleh 
Jeje Zaenuddin dengan judul, Metode Strategi Syari’at Islam di Indonesia: 
Memahami Gradualitas Penerapan Syari’at di Indonesia Menuju Penerapan 
Islam secara Kaffah. (Jakarta: MIUMI dan Pembela Islam Media, 2015). 
Di antara kesimpulan yang menarik dari disertasi tersebut adalah, asas 
tadarruj dalam pembentukan syari’at Islam di Indonesia memiliki relevansi 
dengan system pembentukan undang-undang di Indonesia, terutama jika 
ditinjau dengan dari empat landasan  utama legislasi nasional yaitu landasan 
filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan politis. Secara 
filosofis pembentukan hukum Islam ditujukan  untuk menegakkan keadilan 
dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara 
yuridis pembentukan hukum Islam  merupakan implementasi dari pasal 29  
UUD 1945 yang dilakukan sesuai dengan  pedoman pembentukan peraturan 
perundang-undangan melalui perumusan program legislasi nasional secara 
bertahap dan berkesinambunga. Secara sosiologis, pembentukan hukum 
Islam  merupakan jawaban terhadap perubahan sosial yang terjadi di internal 
umat Islam yang semakin sadar akan kebutuhan hukum yang didasarkan 
pada norma-norma syari’ah. Sedangkan secara politis pembentukan hukum 
Islam mestilah sejalan dengan  dukungan dan kebijakan politik pemerintah 
bidang hukum sebagai aspirasi positif terhadap kehendak masyarakat.701
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Temuan yang tidak kalah menariknya dari disertasi itu adalah 
implementasi asas tadarruj dalam legislasi hukum Islam berimplikasi pada 
fleksibilitas, adaptabilitas dan imunitas hukum Islam dalam menghadapi 
perubahan sosial masyarakat, khususnya ketika menghadapi resistensi 
berbagai pihak dalam proses legislasi hukum Islam itu sendiri. Karenanya 
legislasi hukum Islam tetap berlangsung dalam kadar yang berbeda-beda, di 
bawah rezim pemerintahan yang silih berganti. Selanjutnya produk hukum 
Islam di Indonesia tidak dinamai sebagai “undang-undang syari’at” tetapi 
“undang-undang nasional sesuai dengan konstitusi nasional Indonesia yang 
tidak menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara Islam.702

Jelas bahwa islamisasi undang-undang di Indonesia bukanlah perkara 
mudah. Di samping prosesnya yang cukup panjang, jalannya juga penuh liku. 
Perlu kesungguhan dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam atau ajaran 
Islam itu sendiri untuk dapat bertransformasi menjadi undang-undang.

Catatan Penutup: Masa Depan Hukum Islam

Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa positivisasi atau legislasi 
hukum Islam terus akan berjalan tentu saja dengan kadar yang berbeda-
beda tergantung konfigurasi politik hukum suatu bangsa. Penyebabnya 
adalah, terdapat dorongan yang kuat dan mendarah-daging di kalangan 
umat Islam untuk menjadikan syari’ah, fikih, menjadi hukum yang mengatur 
kehidupannya, bukan hanya pada dimensi ibadah tapi semua dimensi 
kehidupan’ sosial, politik, budaya dan ekonomi. 

Perjuangan positivisasi hukum Islam itu harus diawali dengan 
mendorong terbangunnya konfigurasi politik hukum Islam yang memihak 
kepada kepentingan umat Islam itu sendiri. Sebut saja anggota DPR terpilih 
mestilah orang yang paham syari’at Islam dan punya ruh jihad untuk 
memperjuangkannya melalui proses legislasi hukum nasional. Penting di 
ingat, hukum Islam tidak akan bisa dilembagakan menjadi hukum nasional 
tanpa mengikuti proses perumusannya yang sudah baku sebagaimana yang 
di atur di dalam undang-undang. 

Wa Allahu a’lam bi al-shawab.
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