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ABSTRAK 

 

Junaidi, S.310508012, 2009, Positivisasi Hukum Islam dalam Perspektif 
Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Reformasi. Tesis: Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan positivisasi hukum 
Islam dalam pembangunan hukum nasional Indonesia di era reformasi dan 
menganalisis positivisasi hukum Islam sudah sesuai atau belum dengan 
pembangunan hukum nasional Indonesia di era reformasi. 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal karena dalam 
penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma positif di dalam sistem 
perundang-undangan hukum nasional. Jenis data dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 
(dokumentasi) data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data menggunakan logika 
deduksi dengan menggunakan penafsiran gramatikal. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa positivisasi hukum Islam di 
Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum 
yang diterapkan. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, hukum Islam diakui 
sebagai hukum positif dengan diterapkannya teori receptio in complexu yang 
kemudian ditentang dengan teori receptie (resepsi) dan keadaan tidak jauh berubah 
saat Jepang mengambil alih kekuasaan. Pada masa Orde Lama hukum Islam 
berada pada posisi yang suram dan pada masa Orde Baru tidak jauh berbeda 
namun hukum Islam mulai membaik dengan lahirnya Undang-Undang tentang 
Perkawinan dan semakin berkembang pada era reformasi sekarang ini. Positivisasi 
hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional memiliki dua bentuk yaitu 
pertama, dalam perspektif pembangunan hukum nasional maka positivisasi hukum 
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Islam tidak bisa dilakukan karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia. Kedua, 
hukum Islam dapat menjadi hukum positif di Indonesia yang berlaku bagi umat 
Islam melalui proses legislasi yang sah seperti dalam bidang muamalah atau 
hukum privat. Positivisasi hukum Islam memiliki prospek yang cerah karena era 
reformasi yang demokratis memiliki karakter hukum responsif, sistem hukum 
Barat/Kolonial sudah tidak berkembang, jumlah penduduk mayoritas beragama 
Islam, politik pemerintah yang mendukung berkembanganya hukum Islam, dan 
hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum 
nasional disamping hukum adat dan  hukum Barat/Kolonial. 

Implikasi dari penelitian ini adalah kebijakan yang demokratis memberikan 
ruang yang luas bagi hukum Islam untuk tumbuh, berkembang dan ikut berperan 
dalam pembangunan hukum di Indonesia serta kondisi plural bangsa Indonesia 
sangat berpengaruh terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia sehingga 
hukum nasional yang dipilih adalah hukum yang dapat diterima oleh seluruh 
elemen masyarakat Indonesia.  

Kata kunci : Positivisasi, Hukum Islam, Pembangunan Hukum, Era reformasi  
 
 

 
ABSTRACT 

 
Junaidi. S.310508012, The Islamic Law Positivism in the Perspective of 

Indonesian National Law Development in Reformation era. Thesis: Post-graduate 
Program, University of Sebelas Maret Surakarta. 

This study aims to know the improvement of Islamic Law positivism in 
Indonesia National Law development in reformation era and to analyze the Islamic 
law positivism whether appropriate with Indonesian National Law development in 
reformation era.  

This study includes as normative or doctrinal law study since in the research, 
law is conceptualized as positives norms in the national judicial system. The data 
used in this study is secondary data. Technique of collecting data is done by 
collecting (documentary) of secondary data in form of primary, secondary and 
tertiary law materials. Technique to analyze the data uses deductive logic using 
grammatical explanation.  

Based on the study, it is revealed that Islamic Law positivism in Indonesia 
had experienced to fluctuate based on politic and law authority which were 
applied. In the era of Dutch colonialism, Islamic Law was acknowledged as 
positive law since the implementation of receptio in complexu theory which 
subsequently contrasted with receptie (reception) theory and the condition was not 
going better since the coming of Japan taking over Dutch’s power. In the era of old 
order period, Islamic Law was in the darkest position and in the era of new order 
period, was not quite different since the issued of Law about marriage law and 
develops until reformation era. Islamic law positivism in the development of 
national law has two kinds of forms; firstly, in the perspective of national law 
development, the implementation of Islamic Law Positivism can not be done since 
the plurality of Indonesian people. Secondly, Islamic Law can be positive law in 
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Indonesia which only implements to Indonesian Muslim by legal court as law in 
Mu’amalat and private sector. Islamic Law positivism has bright prospect because 
democratic Reformation era has a responsive law character, western or colonial 
law was not developed anymore, majority people in Indonesia is Muslim, political 
state that support the development of Islamic law and Islamic Law becomes one of 
source to form National Law except Adat and western or colonial law. 

 The implication of this is that democratic authority gives wider space for 
Islamic Law to develop and have significant role for the development of law in 
Indonesia, while plural condition in Indonesia has strongly influence to the 
development of Indonesian National Law. Therefore, National Law which has 
been chosen can be accepted by all of Indonesian elements. 

 Keywords: Positivism, Islamic Law, Law Development, Reformation Era 
 

 
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara hukum (rechstaats) bukan negara kekuasaan 

(machstaats). Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara dan 

pemerintahannya selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. 

Negara Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada 

ideologi agama tertentu dan tidak juga beraliran negara sekuler yang tidak 

mempedulikan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis 

dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi 

keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional.1 Menurut  

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 disebutkan bahwa:2 

(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

                                         
1 A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di 
Indonesia, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 1 
2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 
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(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. 

 Di dunia ini sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum besar yang 

hidup dan berkembang. Sistem hukum tersebut adalah:3 

a. Sistem Common Law yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya yang 
kini pada umumnya bergabung dalam negara-negara persemakmuran. 

b. Sistem Civil Law yang berasal dari hukum Romawi yang dianut di 
Eropa Barat Kontinental dan dibawa ke negeri-negeri jajahan atau bekas 
jajahannya oleh Pemerintah Kolonial Barat dahulu. 

c. Sistem Hukum Adat di negara-negara Asia dan Afrika. 
d. Sistem Hukum Islam dimanapun mereka berada, baik di negara-negara 

Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam 
di Afrika Utara, Timur, Timur Tengah (Asia Barat) dan Asia. 

e. Sistem Hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara 
komunis/sosialis seperti Uni Soviet dan satelit-satelitnya dahulu. 
 
Pada waktu ini, tiga dari kelima sistem hukum tersebut terdapat di 

Indonesia yakni sistem hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Ruang 

lingkup ketiga sistem tersebut yaitu antara hukum Adat dan hukum Barat pada 

dasarnya terdapat kesamaan ruang lingkup karena kedua-duanya hanya 

mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam 

masyarakat. Ruang lingkup yang diatur dalam hukum Islam tidak hanya 

masalah hubungan antara manusia dengan manusia lain serta penguasa dalam 

masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah 

Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, hukum Adat dan hukum Barat 

mengarahkan pandangannya terbatas pada konsekuensi-konsekuensi 

kehidupan duniawi saja, sedang hukum Islam tidak terbatas pandangannya 

pada konsekuensi-konsekuensi duniawi saja tetapi juga memandang 

konsekuensi-konsekuensi akhirat yakni konsekuensi hidup setelah kehidupan 

di dunia ini berakhir kelak.4 Selain itu hukum Islam merupakan hukum yang 

                                         
3 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, ctk. Ketujuh,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 187-188 
4 Ibid; hlm. 188 
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universal, harus dilaksanakan oleh para penganutnya dimanapun ia berada. 

Perbedaan yang lain yaitu: 

“Islamic Law is very different from English Common Law or the 
European Civil Law traditions. Muslims are bound to the teachings of 
the Prophet Mohammad whose translation of Allah or God's will is 
found in the Qur’an. Muslims are held accountable to the Shar’iah Law, 
but non-Muslims are not bound by the same standard (apostasy from 
Allah). Muslims and non-Muslims are both required to live by laws 
enacted by the various forms of government such as tax laws, traffic 
laws, white collar crimes of business, and theft. These and many other 
crimes similar to Common Law crimes are tried in modern "Mazalim 
Courts." The Mazalim Courts can also hear civil law, family law and all 
other cases. Islamic Law does have separate courts for Muslims for 
"religious crimes" and contemporary non-religious courts for other 
criminal and civil matters.”5 
 

 

“Hukum Islam sangatlah berbeda dengan hukum kolonial Inggris dan juga 
hukum tradisional hukum sipil bangsa Eropa. Kaum muslimin diikat oleh 
ajaran Nabi Muhammad yang merupakan penjelasan dari Allah SWT yang 
dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an. Seorang muslim diwajibkan untuk 
dapat menerapkan hukum syariah sedangkan mereka yang non-muslim 
tidak terikat dengan standar yang sama dalam menjalankan hukum 
tersebut. Kaum muslimin dan non-muslim keduanya tetap saling 
membutuhkan hukum untuk melaksanakan berbagai bentuk implementasi 
atas pemerintahan, seperti hukum mengenai perpajakan, lalu lintas, 
kejahatan kerah putih dan juga pencurian. Berbagai tindak kriminalitas ini 
yang identik dengan kejahatan yang melanggar hukum yang sudah ada 
dalam bahasa yang lebih modern disebut sebagai “Pengadilan Mazalim”. 
Pengadilan Mazalim dapat digunakan dalam hukum sipil, hukum keluarga 
dan kasus yang lainnya. Hukum Islam memiliki pengadilan yang terpisah 
bagi seorang muslim jika berkaitan dengan pengadilan agama dan juga 
pengadilan kontemptorer yang berkaitan dengan permasalahan kriminal 
dan sipil lainnya”. 
 

Pada masa kemerdekaan Indonesia,  antara hukum Islam, hukum Barat 

dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan hukum 

nasional yang menghendaki adanya unifikasi. Hukum Islam dan hukum Adat 

untuk bisa berlaku dalam sebuah negara terlebih dahulu harus melalui 

positivisasi, yakni memasukkan prinsip-prinsip hukum (Islam maupun 
                                         
5 Denis J. Wiechman, Jerry D. Kendall, and Mohammad K. Azarian. Islamic Law Myths and 
Realities.  http://www.scribd.com/doc/7237893/Myths. 20 Juni 2009, 20:06 WIB 
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adat) ke dalam peraturan perundang-undangan.6 Maksud positivisasi 

menurut A. Qodri Azizy yaitu positivisasi yang jika ditinjau dari aspek 

akademik tetap melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum 

(jurisprudence), dan tetap dalam koridor demokratisasi jika ditinjau 

dari segi sistem politik yang demokratis. Tentu ada strategi dan 

pendekatan yang lain yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah di 

negara yang mengklaim sebagai negara yang menjalankan syari’at 

Islam yaitu dengan menggunakan logika dan dasar bahwa setiap orang 

islam harus menjalankan syariat Islam.7   

Berdasarkan sejarah, sudah berbagai cara dan upaya untuk 

menerapkan hukum Islam di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. 

Bila ideologisasi syariat Islam secara politis dianggap gagal total, maka 

dari aspek yuridis-sosiologis upaya tersebut terus berproses melalui 

perjuangan formalisasi syariat Islam menjadi hukum nasional dan atau 

ke dalam hukum nasional. Upaya ini sangat prospektif karena masih 

banyak peraturan dan perundang-undangan warisan kolonial yang 

belum tergantikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

bersifat nasional dan bernuansa Islami. Formalisasi syariat Islam 

menjadi hukum nasional atau ke dalam hukum nasional memang 

menghadapi kendala dan permasalahan yang sangat mendasar. Selain 

beragamnya agama, juga terdapat berbagai sumber hukum nasional 

yang sudah mapan sehingga sulit melakukan kodifikasi atau unifikasi 

hukum. Sampai saat ini, syariat Islam yang menjadi hukum positif 

sudah memasuki bidang ubudiah (hukum normatif) yaitu Undang-

Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji. Dibidang muamalat (hukum privat) dalam bentuk 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan hukum 

perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Sedangkan 

                                         
6 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika Dan Perkembanganya 
Di Indonesia, ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 6 

7 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum 
Umum, ctk. Kedua, Gama Media Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 173 
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dibidang jinayah (hukum pidana Islam) masih dalam bentuk wacana 

sosialisasi dan internalisasi dimasyarakat. Kondisi hukum pidana 

Islam di Indonesia dalam teori ilmu hukum merupakan hukum yang 

masih dicita-citakan (ius constituendum). Perjuangan itu perlu 

diteruskan dengan berbagai upaya sehingga hukum pidana Islam 

menjadi hukum positif (ius constitutum) di Indonesia, apakah dalam 

bentuk kodifikasi, unifikasi, atau mungkin kompilasi hukum.8  

Dalam proses sejarah terbentuknya hukum nasional Indonesia, hukum 

Islam merupakan salah satu elemen pendukung selain hukum adat dan hukum 

Barat. Hukum Islam telah turut serta memberikan kontribusi norma-norma 

dan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia 

yang heterogen. Meskipun perlu disadari pula bahwa mayoritas kuantitas 

penduduk muslim di suatu negara tidak selalu dapat diasumsikan berarti juga 

“mayoritas” dalam politik dan kesadaran melaksanakan hukum (Islam). 

Kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan bahwa mayoritas 

muslim ingin semakin menegaskan diri dalam arti kekuasaan politik serta 

aspirasi pembentukan dan penerapan hukum yang didasarkan dan bersumber 

pada norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam. Indikator yang mencerminkan 

kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya peraturan perundang-

undangan yang dalam ketentuan-ketentuannya menyerap jiwa dan prinsip-

prinsip hukum Islam serta melindungi kepentingan umat Islam. 

Kecenderungan yang paling signifikan nampak dalam berbagai aspirasi umat 

Islam yang mengusulkan pencantuman isi Piagam Jakarta dalam UUD 1945 

serta penerapan hukum pidana Islam. Hal inilah yang kemudian menimbulkan 

polemik dalam struktur, substansi, dan budaya hukum di Indonesia yang pada 

akhirnya menimbulkan permasalahan apakah dapat hukum Islam dan hukum 

nasional hidup berdampingan dan hingga saat ini sering dipermasalahkan.9 

                                         
8 A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, op. cit., hlm. 8-9 

9 Reza Fikri Febriansyah,. Eksistensi Hukum Islam Dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia, 
2007, http://www.legalitas.org/?q=eksistensi+hukum+islam+dalam+struktur+hukum+ nasional+ 
indonesia, 15 Maret 2009, 21:05 
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Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, permasalahan tersebut seperti 

Piagam Jakarta, sejarah dan peran hukum Islam sering kali muncul ke 

permukaan dan menjadi perbincangan hangat baik dikalangan politisi maupun 

masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun seiring berjalannya waktu isu 

tersebut hilang dan suatu waktu muncul kembali dan untuk waktu ke depan 

pun sangat dimungkinkan permasalahan tersebut akan mencuat kembali. 

Permasalahan pelaksanaan hukum Islam juga sebagaimana yang disampaikan 

oleh John R. Bowen yang menyatakan bahwa:  

“Islamic law reforms in Indonesia also face the similar problems and 
consequences. Furthermore, the dilemma is complicated in a different 
way because of the pluralistic character of its demography, social 
structure, culture, religion, and politics. Therefore, in keeping with the 
above-mentioned issues, as John Bowen says, it has created new 
contexts and institutions for debates about transcendence and 
comprehensiveness.”10 

“Reformasi hukum Islam di Indonesia juga menghadapi permasalahan dan 
konsekuensi  yang hampir sama. Lebih jauh lagi, dilema ini semakin rumit 
karena sifat plural dari kondisi kependudukan, struktur sosial, agama dan 
politik. Untuk itu, dalam menjaga isu yang sudah disampaikan di atas, 
seperti yang disampaikan oleh John Bowen, hal ini telah memunculkan 
konteks dan institusi yang baru dari perdebatan mengenai hubungan 
manusia dengan Tuhan serta keseluruhan hubungan dengan manusia 
lainnya”. 

 
Pada era reformasi ini banyak orang berharap bahwa reformasi akan 

betul-betul memberikan arah baru bagi kehidupan masyarakat khususnya 

dibidang hukum, maka selama kurun waktu itu (diantara tahun 1998-2000) 

gagasan pembaharuan hukum muncul dalam berbagai slogan, pemikiran, 

bahkan sampai kepada gerakan moral mahasiswa. Harus diakui harapan itu 

muncul sebagai sebuah eforia dalam upaya menciptakan kehidupan yang lebih 

baik dimasa depan. Reformasi terus bergerak, pergantian kepemimpinan, 

pergantian wakil rakyat, sampai kepada kebijakan namun tidak membawa 

                                         
10 John R. Bowen, “Legal Reasoning and Public Discourse in Indonesian Islam”, in Dale F. Eickelman and Jon 
W. Anderson, New Media in the Muslim World the Emerging Public Sphere, Bloomington & Indianapolis: 
Indiana University Press, 1999, p. 86. Dalam “The Re-actualization Islamic Law Takes” dalam Cipto Sembodo, 
Munawir Sjadzali and the Politics of Islamic Legal Interpretation under the New Order in Indonesia 
http://www.scribd.com/doc/ 14653493/The-Reactualization-of-Islamic-Law-Indonesian-Case, 20 Juni 2009, 
21:27 WIB 
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hasil yang memuaskan. Memasuki tahun 2003, perjalanan reformasi 

memperlihatkan wajah aslinya. Reformasi itu tidak memberikan hasil apapun, 

khusus dibidang hukum reformasi adalah ketiadaan hukum dalam berbagai 

lapangan kehidupan. Reformasi telah menjadikan hukum berada pada posisi 

objek yaitu situasi dimana hukum berada dalam permainan oleh orang yang 

mempermainkan hukum. Hukum tidak mampu menjadi panglima (supreme) di 

atas persoalan yang menimpa bangsa ini.11 

Di dalam sistem politik, para pengambil keputusan selalu 

mempertimbangkan masukan berupa tuntutan dari kelompok-kelompok 

kepentingan dan dukungan masyarakat yang percaya pada legitimasinya. 

Setelah melewati proses konversi, mereka mengeluarkan keluaran berupa 

keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan, antara lain dalam bentuknya 

yang utama yaitu berupa pelbagai hukum dan kebijakan umum.12  

Dalam kajian kebijakan publik, munculnya berbagai peraturan perundang-

undangan, peraturan daerah bahkan penerapan syariat Islam di daerah seperti 

di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tidak lepas dari kebijakan pemerintah 

yang berkuasa yang mengeluarkan aturan-aturan tersebut. Dalam 

mengeluarkan berbagai peraturan, pemerintah pasti telah memikirkan dengan 

matang dan telah melalui berbagai macam proses pengambilan kebijakan 

termasuk juga ketika pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang 

mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam ataupun secara khusus mengeluarkan 

aturan yang berlaku khusus bagi umat Islam.  

Dalam perjalanan waktu, eksistensi hukum Islam masuk ke dalam wadah 

normatif adalah merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia dan bukan lagi 

karena mayoritas dan minoritas. Gejala transformasi yang demikian lahir dari 

rasa kesadaran yang tinggi dari masyarakat Indoesia. Hukum yang timbul dari 

                                         
11 Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara 
Global Dan Nasional, Dinamika Peradaban Gagasan dan Sketsa Tematis, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, 
Bandung, 2004, hlm. 87 
12 Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, Dan Paradigma Moral, ctk. Pertama, 
Lembaga  Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS 
Press), Surakarta, 2007, hlm. 51 
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kesadaran masyarakat, berarti hukum tersebut timbul sebagai cerminan hukum 

rakyat/mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut oleh rakyat 

setempat dalam kehidupan sehari-hari.13  

Sampai saat ini, dalam sistem hukum nasional Indonesia telah memiliki 

berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai 

Islam di dalamnya baik pada masa kemerdekaan hingga masa reformasi 

sekarang ini diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang 

mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan 

sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah penegakan syariat 

Islam.14 Pada tahun 2008 juga disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara. Disamping berbagai peraturan 

perundang-undangan tersebut, pada era otonomi daerah sekarang ini juga telah 

banyak muncul perda-perda syariah diberbagai wilayah Indonesia seperti di 

Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, 

Padang atau Padangpanjang dan berbagai daerah lain. 

                                         
13 Soehartono, “Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional”, artikel pada Majalah 
Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi No. 64 tahun XVI, Januari-
Maret 2004, hlm. 753 
14 A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, op. cit., hlm. 167 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait 

banyaknya nilai-nilai hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di 

Indonesia apabila ditinjau dari perspektif pembangunan hukum nasional 

Indonesia dalam sebuah tesis dengan judul Positivisasi Hukum Islam dalam 

Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Reformasi. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perkembangan positivisasi hukum Islam dalam 

pembangunan hukum nasional sejak masa penjajahan hingga era 

reformasi? 

2. Apakah positivisasi hukum Islam sesuai dengan perspektif pembangunan 

hukum nasional di era reformasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dari 

diadakannya suatu penelitian. Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan objektif  

a. Untuk mengetahui perkembangan positivisasi hukum Islam dalam 

pembangunan hukum nasional di era reformasi. 

b. Untuk menganalisis apakah positivisasi hukum Islam sesuai dengan 

perspektif pembangunan hukum nasional di era reformasi. 

2. Tujuan subjektif  

a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum Islam dan    

pembangunan hukum di Indonesia. 

b. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat magister 

hukum di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum Islam pada khususnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan terkait perkembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya. 

2. Manfaat praktis  

a. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang 

timbul dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

mengambil kebijakan hukum di Indonesia.  

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

3. Tinjauan Kebijakan Publik 

a. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Publik 

Istilah kebijakan publik dalam beberapa literatur disebut juga dengan 

istilah kebijaksanaan publik.15 Hingga saat ini belum ada kesatuan terkait 

dengan definisi kebijakan publik dikalangan para ahli. Beberapa ahli 

mendefinisikan kebijakan publik yaitu:16 

a. Harold D. Laswell 

                                         
15 Diantaranya yaitu dalam buku Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. 
Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 127 dalam pembahasan bagian ketiga tentang hukum 
dan kebijaksanaan publik. Bambang Sunggono juga menggunakan istilah kebijaksanaan publik 
dalam buku yang berjudul Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Namun yang dimaksud kebijakan 
atau kebijaksaan adalah sama dan pembahasan  ini istilah yang dipakai adalah istilah kebijakan 
sebagaimana yang dipakai juga dalam program studi magister  ilmu hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
16 Setiono, Hukum dan Kebijakan Publik, Bahan Matrikulasi, Program Magister Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm.3 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxi 
 

Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, 
nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. 

b. Thomas R. Dye 
Kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan maupun tidak 

dilakukan oleh pemerintah. (“public policy is whatever government 
choose to do or not to do”). 

c. Carl J. Frederick 
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan, dan 
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut 
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

d. David Easton  
Kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-

nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dibebankan oleh 
lembaga yang berwenang seperti pemerintah.  
 

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik memiliki implikasi 

sebagai berikut:17 

a. Bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan 
pemerintah. 

b. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk-
bentuk teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau 
diimplementasikan secara nyata. 

c. Kebijakan publik harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-
dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang telah 
dipikirkan secara matang terlebih dahulu. 

d. Pada akhirnya segala proses yang ada di atas adalah diperuntukkan 
bagi pemenuhan kepentingan masyarakat. 
 

Elemen kebijakan publik menurut Anderson18 yaitu: 

a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan 
tertentu. 

b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat 
pemerintah. 

c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah 
dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan. 

d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah 
mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan 
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). 

                                         
17 Ibid; hlm. 4 

18 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, 
ctk. Pertama, Bayumedia Publising, Malang, 2007, hlm. 14 
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e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan 
perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). 

 
Tujuan kebijakan publik menurut Charles O Jones19 yaitu:  

a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator). 
b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal 

(negara sebagai stimulator). 
c. Memperpadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordiantor). 
d. Menunjuk dan membagi berbagai benda material dan non material 

(negara sebagai distributor). 
 

Orientasi kebijaksanaan adalah kepentingan publik, maka harus 

mempertimbangkan sarana-sarana yang secara yuridik-pemerintahan 

dibedakan:20 

a. Sarana untuk pengaturan aktivitas-aktivitas warga negara (peraturan 
perundang-undangan, peraturan-peraturan administrasi dan sarana-
sarana sanksi). 

b. Sarana untuk pengaturan hubungan antara pemerintah dengan yang 
diperintahkan (perlindungan hukum, antara lain dalam bentuk 
banding atau apel administratif dan pengadilan tata usaha negara, 
maupun berupa perlindungan kepentingan kepentingan antara lain 
dalam bentuk inspraak). 

c. Sarana untuk pengaturan tindakan-tindakan dari dan hubungan 
antara lembaga-lembaga pemerintahan (antara lain berupa 
pengawasan, perencanaan berjangka, analisis kebijaksanaan dan 
koordinasi pelaksanaan). 

 
Dalam keadaan dan perkembangannya, niscaya tidak bisa lagi 

mengatakan bahwa hukum merupakan suatu institusi yang netral, bahkan 

yang terjadi selalu saja memperlihatkan bahwa betapa hukum itu 

mengalami penggunaan dan sekaligus menjadi alat oleh kekuatan-kekuatan 

dalam masyarakat untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Hukum 

merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, 

menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan 

untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui peraturan-

peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja). Dalam konteks yang 

                                         
19 Bambang Sunggono, Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, 
Jakarta, 1994, hlm. 13 
20 Ibid; hlm. 13 
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demikian ini, sudah barang tentu diikuti dan diperhatikan perkembangan-

perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basis 

sosialnya. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada 

kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani (kebutuhan) 

anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, 

pendistribusian sumber-sunber daya, serta melindungi kepentingan-

kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum 

semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Hukum menempati posisi yang 

strategis dengan peranan yang dapat dimainkannya sebagai sarana untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan kebijaksanaan, atau dengan perkataan lain 

tujuan-tujuan kebijaksanaan yang dicita-citakan dalam bentuk hukum. 

Perwujudan dalam bentuk hukum ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu 

sendiri yaitu untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan 

menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.21  

b. Proses Kebijakan Publik  

Suatu kebijakan itu tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi 

memerlukan proses yang tidak sederhana. Menurut Thomas R. Dye, proses 

kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut.22 

a. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem) 
Identifikasi masalah dapat dilakukan melalui identifikasi apa 

yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah. 
b. Penyusunan agenda (agenda setting) 

Merupakan aktifitas memfokuskan perhatian pada pejabat 
publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan 
terhadap masalah publik tertentu. 

c. Perumusan kebijakan (policy formulation) 
Merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui 

inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi 
perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokasi 
pemerintah, presiden dan lembaga legislatif. 

d. Pengesahan kebijakan (legitimating of policies) 

                                         
21Ibid; hlm. 3 
22 Joko Widodo. op. cit, hlm. 16-18 
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Melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, 
presiden dan kongres. 

e. Implementasi kebijakan (policy implementation) 
Dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas 

agen eksekutif yang terorganisasi. 
f. Evaluasi kebijakan (policy evaluation) 

Dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar 
pemerintah, pers dan masyarakat (publik). 

 
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn23 yaitu: 

a. Penyusunan agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah 

pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi 

terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. 

Pada akhirnya, beberapa masalah masuk keagenda kebijakan para 

perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mugkin tidak 

disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan 

menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-

alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

b. Formulasi kebijakan 

Masalah yang telah masuk keagenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di 

definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. 

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. 

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke 

dalam agenda kebijakan, pada tahap perumusan kebijakan masing-

masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan 

yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-

masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan 

masalah terbaik.  

c. Adopsi kebijakan 

                                         
23 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori Dan Proses, ctk. Pertama, Media Pressindo, Yogyakarta, 
2007, hlm. 33 
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Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh 

para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif 

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 

legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan 

peradilan. 

d. Implementasi kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan 

elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena 

itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai 

alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni 

dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen 

pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil 

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini 

berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi 

kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), 

namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para 

pelaksana. 

e. Evaluasi kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah 

mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya 

dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, 

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, 

ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi 

dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak 

yang diinginkan. 

c. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik 
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Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat terjadi dalam tiga hal 

yaitu:24 

a. Pembentukan hukum dan formulasi hukum 

Proses pembentukan kebijakan publik berangkat dari realitas yang 

ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang 

berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan 

perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya 

adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang 

dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan 

yang sekarang. Hasil pilihan solusi tersebutlah yang dinamakan 

kebijakan publik. 

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah 

terbentuknya sebuah undang-undang yang akan dijadikan alat untuk 

mengatur dan mengendalikan masyarakat. Sehingga untuk keperluan 

tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan 

kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk 

hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan 

membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak 

paradok-paradok yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan 

sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan 

dalam penerapannya. Kemampuan konseptual tersebut penting agar 

dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-

kerugian bagi masyarakat tapi justru dengan pemaksaan itu justru 

berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib 

tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain. Untuk mencapai harapan 

tersebut maka diperlukan sebuah metode yang kuat dalam proses 

pembentukan hukum. Sesungguhnya kebijakan publik akan sangat 

membantu memaparkan kandungan yang ada dalam sebuah produk 

                                         
24 Setiono, op.cit., hlm. 4 
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hukum. Disinilah hubungan yang paling ideal sesungguhnya antara 

hukum dan kebijakan publik.   

b. Implementasi  

Dalam melakukan penerapan hukum membutuhkan kebijakan 

publik sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan 

mengkontekstualisasikan hukum tersebut dengan kebutuhan dan 

kondisi riil yang ada dimasyarakat, sebab jika responsifitas aturan 

masyarakat hanya sepenuhnya diarahkan pada hukum semata, maka 

bukan tidak mungkin pada saatnya akan terjadi pemaksaan-pemaksaan 

hukum yang tidak sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri yang ingin 

menyejahterakan masyarakat. Jika institusi pengatur masyarakat 

sepenuhnya diserahkan pada hukum, maka bisa jadi hukum itu sendiri 

pada gilirannya akan menjadi sumber ketidak adilan. 

c. Evaluasi 

Evaluasi terdiri dari dua hal yaitu: 

1) Peradilan administrasi 

Apabila masyarakat tidak puas atau merasa dirugikan oleh 

proses penerapan hukum yang ada dan ternyata hasil-hasil dari 

proses penerapan hukum itu tidak sesuai seperti yang 

diharapkan, maka peradilan administrasi akan menjalankan 

fungsinya. 

2) Evaluasi kebijakan publik 

Evaluasi kebijakan publik adalah sebagai hakim yang 

menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau telah gagal 

mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan 

publik juga sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak 

diteruskan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali. 

Evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam tiga macam yaitu: 

a) Evaluasi administrasi 

Dilakukan dalam lingkup pemerintahan atau dalam instansi-

instansi. Misalnya irjen, itwil, konsultan swasta. Sorotan 
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dari evaluasi ini adalah aspek finansial dan prosedur 

kebijakan publik. 

b) Evaluasi yudisial 

Evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan obyek-obyak 

hukum, apakah ada pelanggaran hukum atau tidak dari 

kebijakan publik. 

c) Evaluasi politik 

Evaluasi politik dilakukan oleh lembaga-lembaga politik 

baik oleh parlemen dan parpol juga oleh masyarakat umum. 

Evaluasi politik boleh dilangsungkan namun tetap 

memerlukan sebuah proses hukum yang jujur dan adil 

sebagai basis legitimasi formal atas hasil evaluasi politik 

tersebut. 

Kebijakan publik yang dibahas dalam tesis ini adalah pada tahap 

pembentukan hukum dan formulasi hukum. Aspek yang diteliti adalah terkait 

banyaknya undang-undang atau peraturan daerah yang bernuansakan nilai-

nilai hukum Islam kemudian dilihat dari perspektif pembangunan hukum 

nasional. 

 

4. Tinjauan Teori Hukum 

1. Teori Hukum Alam 

Hukum alam memberikan dasar etika dan moral bagi berlakunya 

hukum positif, memberikan dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan  

manusia dalam kehidupan  negara, memberikan ide dasar tentang keadilan 

sebagai tujuan hukum, dasar bagi kontitusi beberapa negara.25 Hukum 

alam terdiri dari dua bentuk yaitu hukum alam irrasional yaitu hukum alam 

yang bersumber pada Tuhan dan hukum alam rasional yaitu hukum alam 

yang bersumber pada rasio manusia.26 

                                         
25 Adi Sulistiyono, Teori Hukum, Materi Perkuliahan Teori Hukum, 2008, Program Magister Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
26 Ibid  
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Para penganut hukum alam memberi arti hukum yang berlaku dengan 

menghubungkannya kepada metafisika. Hukum bukan hanya merupakan 

fenomena empiris yang dapat diterangkan dengan postulat-postulat 

tertentu, sebagaimana halnya dengan aturan tentang permainan. Hukum 

mempunyai konotasi yang lebih jauh, yaitu berasal dari Tuhan pencipta 

alam atau berasal secara apriori dari watak rasional manusia. Jadi, aturan 

hukum jauh lebih bermakna dari sekedar aturan main.27 Sedangkan Cicero 

(106-43 SM) memberikan pengertian:28  

a. Hukum (lex, ius) adalah alasan yang paling tinggi (higest reason) 

yang berwatak memaksa yang memerintahkan apa yang harus 

dilakukan dan melarang pelaksanaan sebaliknya. 

b. Hukum adalah alasan yang benar (right reason) yang berisikan 

perintah dan larangan. 

c. Hukum tidak lain dari alasan yang benar yang berasal dari perintah 

para dewa untuk melakukan hal yang baik dan melarang melakukan 

yang sebaliknya. 

Aliran Stoa, yang ditemukan Abad keempat sebelum masehi,   

pemikiran-pemikirannya terwakili oleh Zeno (320 – 250 SM) mempunyai 

ajaran:29 

a. Alam ini diperintah oleh pikiran yang rasional. 
b. Kerasionalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengan 

kekuatan penalarannya memungkinkan menciptakan suatu “natural 
life” yang didasarkan pada “reasonable living”. 

c. Hukum Alam dapat diidentifikasikan dengan moralitas tertinggi. 
d. Basis hukum adalah aturan Tuhan dan keadaan manusiawi. 
e. Penalaran manusia dimaksudkan agar ia dapat membedakan yang 

benar dari yang salah dan hukum didasarkan pada konsep-konsep 
manusia tentang hak dan kewajiban. 
 

                                         
27 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 51 
28Ibid; hlm. 61 
29Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Study Pemikiran 
Ahli Hukum Sepanjang Zaman, ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 87 
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Fungsi hukum alam menurut Friedman30 yaitu bahwa meskipun kini 

tidak mungkin lagi menerima berlakunya hukum alam sebagai aturan, 

tetapi selama sejarahnya hukum alam telah memberikan sumbangan bagi 

kehidupan hukum dewasa ini yaitu: 

a. Ia telah berfungsi sebagai instrumen utama di dalam 
pentranformasian hukum perdata Romawi kuno menjadi suatu 
sistem yang lebih luas dan bersifat kosmopolitan. 

b. Ia telah menjadi senjata yang digunakan oleh kedua pihak dalam 
pertarungan antara pihak gereja dengan pihak kekaisaran Jerman. 

c. Atas nama hukum alamlah maka kevaliditasan dan hukum 
internasional dapat ditegakkan. 

d. Prinsip-prinsip hukum alam telah menjadi senjata dari para hakim 
Amerika ketika mereka membuat interpretasi terhadap konstituasi 
mereka yaitu dengan menolak campur tangan negara melalui 
perundang-undangan yang ditujukan untuk melakukan pembatasan 
dibidang ekonomi. 

e. Hukum alam telah menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan 
perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan 
keabsolutan. 
 

Pada abad ke-17, teori hukum sudah lebih lagi mengedepankan rasio 

sehingga hukum alam terpecah menjadi hukum alam berdasarkan kepada 

rasio dan hukum alam yang berdasarkan kepada ajaran Tuhan.31 Hukum 

Alam dapat dibedakan atas:32 

a. Hukum Alam sebagai metode yaitu usaha untuk menciptakan 
aturan-aturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang 
berbeda-beda. Ia tidak mengandung kaidah, tetapi ia hanya 
mengajarkan bagaimana membuat aturan yang baik. Hukum alam 
sebagai metode merupakan ciri hukum alam pada sebelum abad 
ketujuh belas. 

b. Hukum alam sebagai substansi merupakan hukum alam yang 
memuat kaidah-kaidah. Ia menciptakan sejumlah besar aturan-
aturan yang dilahirkan dari beberapa asas yang absolut sifatnya, 
yang lazim dikenal sebagai hak asasi manusia. Hukum alam sebagai 
substansi merupakan ciri hukum alam pada abad ketujuh belas dan 
kedelapan belas. 
 

                                         
30Ibid, hlm. 88 
31Munir Fuady, op. cit.,  hlm. 19 
32Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, op cit, hlm. 89 
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Pokok-pokok pikiran dari hukum alam yaitu:33 

a. Semua hukum positif merupakan usaha menuju pada hukum yang 
adil. 

b. Hukum alam berusaha membuat suatu metode rasional yang dapat 
digunakan untuk menentukan kebenaran yang relatif dari hukum 
pada setiap situasi. 

c. Metode itu diharapkan menjadi pemandu jika hukum itu gagal 
dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya. 

d. Hukum alam adalah suatu struktur yang demikian itu, maka harus 
diabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan yang nyata. 
Kita harus menemukan asalnya dan bertanya pada diri kita sendiri, 
apakah yang merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk 
memahaminya sebagai suatu sistem tujuan-tujuan yang harmonis 
dan teratur. 

e. Dengan bantuan analisis yang logis, kita akan menemukan asas-
asas penyusunan hukum (juridical organization) tertentu yang 
mutlak sah, yang akan memandu dengan aman dalam memberikan 
penilaian tentang tujuan yang manakah yang layak untuk 
memperoleh pengakuan oleh hukum dan bagaimanakah tujuan itu 
berhubungan satu sama lain secara hukum (jurally related). 

 
2. Teori Positivisme 

Positivisme hukum ada dua bentuk yakni positivisme yuridis dan 

positivisme sosiologis. Dalam positivisme yuridis hukum dipandang 

sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara alamiah. Tujuan 

positivisme ini adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-

sistem yuridis yang berlaku. Sebab hukum dipandang sebagai hasil 

pengolahan ilmiah belaka, akibatnya pembentukan hukum menjadi makin 

profesional. Hukum modern adalah ciptaan para ahli dibidang hukum. 

Dalam positivisme sosiologis hukum dipandang sebagai bagian kehidupan 

masyarakat. Prinsip-prinsip positivisme hukum dapat diringkas sebagai 

berikut: 

a. Hukum adalah sama dengan undang-undang. Dasarnya ialah bahwa 

hukum muncul sebagai berkaitan dengan negara; hukum yang benar 

adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. 

                                         
33Ibid; hlm. 91 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxxii 
 

b. Tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dan moral. 

Hukum tidak lain dari pada hasil karya para ahli dibidang hukum. 

c. Dalam positivisme yuridis ditambah bahwa hukum adalah suatu 

“closed logical system”. Peraturan-peraturan dapat diduksikan 

(disimpulkan secara logis) dari undang-undang yang berlaku tanpa 

perlu meminta bimbingan dari norma-norma sosial, politik dan 

moral. Tokoh-tokohnya adalah R. Von Jhering dan J.Austin 

(analitical jurisprudence).34 

David Dyzenhaus menyebutkan dalam positivisme tidak ada hubungan 

antara hukum dan moral sebagaimana yang ia sampaikan bahwa:   

“Legal positivism is best understood as a political tradition which 
rejects the separation thesis-the thesis that there is no necessary 
connection between law and morality. That tradition was committed 
for some time to eliminating the conceptual space in which the 
common law tradition and its style of reasoning operate.”35 
 
“Positivisme legal dipahami sebagai sebuah tradisi politik yang 
menolak pembagian tesis, yakni tesis mengenai tidak dibutuhkannya 
hubungan antara hukum dan moralitas. Tradisi ini dipegang teguh 
selama jangka waktu tertentu untuk menghilangkan ruang berpikir 
konseptual dimana tradisi dari hukum adat dan gayanya sangatlah 
beralasan untuk digunakan”. 
 

Permasalahan tersebut juga sebagaimana yang disampaikan oleh David 

A.J. Richards bahwa: 

“Natural law theorists and legal positivists have long debated the 
separability of law and morals: whereas legal positivists maintain that 
law is separable from morals, natural law theorists claim that any 
such distinction is untenable. In contemporary jurisprudence, the 
leading expositor of positivism is Joseph Raz, who follows H.L.A. Hart 
in arguing that laws are to be understood as norms that can be 
distinguished from substantive ethical concepts. The opposite view, 
reflected in Ronald Dworkin's interpretive theory of law as a coherent 
system of principles, assumes that the construction of such a system 

                                         
34 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, ctk. Ketiga, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,1995, hlm. 33 
35 David Dyzenhaus. The Genealogy of Legal Positivism. University of Toronto Oxford Journal of 
Legal Studies 2004 24(1):39-67; doi:10.1093/ojls/24.1.39, Oxford UniversityPress, http://ojls. 
oxford  journals.org/cgi/content/abstract/24/1/39, 27 Juli 2009, 13:46 WIB 
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cannot be undertaken in isolation from the elaboration and analysis of 
substantive ethical concepts.36 
 
”Para penganut hukum alam dan positivisme legal telah lama 
berdiskusi mengenai pemisahan hukum dan moral, dimana para 
penganut positivisme legal bersikukuh bahwa hukum harusnya terpisah 
dengan moral, sementara para penganut teori hukum alam 
mengungkapkan bahwa pemisahan seperti itu tidak memiliki 
kemanfaatan. Dalam yurisprudensi terkini, penganut positivisme yang 
sangat terkemuka adalah Joseph Raz yang mengikuti pemikiran H.L.A 
Hart yang berpendapat bahwa hukum terlalu dipahami sebagai sebuah 
norma yang dapat dipisahkan dari konsep etika asalnya. Pandangan 
yang berbeda, yang disampaikan oleh Roland Dworkin dengan 
pendangannya mengenai teori interpretasi hukum yang 
mengungkapkan bahwa sistem yang sejalan dengan berbagai prinsip, ia 
mengasumsikan bahwa struktur dari sebuah sistem tidak dapat 
dijalankan dengan isolasi dari pemaparan dan analisa dari konsep etika 
asalnya”. 
 

Esensi positivisme hukum menurut H.L.A. Hart adalah:37  

a. Hukum adalah perintah.  
b. Tidak ada keutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral, 

hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positif, harus 
senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang 
diinginkan. 

c. Analisis atau studi tentang makna konsep-konsep hukum adalah 
suatu studi yang penting, analisis atau studi itu harus dibedakan dari 
studi sejarah, studi sosiologis dan penilaian kritis dalam makna 
moral, tujuan-tujuan sosial dan fungsi-fungsi sosial. 

d. Sistem hukum adalah sistem tertutup yang logis, yang merupakan 
putusan-putusan yang tepat yang dapat dideduksikan secara logis 
dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya.  

e. Penghukuman secara moral tidak lagi dapat ditegakkan, melainkan 
harus dengan jalan argumen yang rasional ataupun pembuktian 
dengan alat bukti.  
 

Positivisme hukum menurut ajaran John Austin38:  

                                         
36 David A.J. Richards, dkk. Jurisprudence At The Crossroads: Steering A Course Between 
Positivism And Natural Law ; Law, Norms And Authority. Harvard Law Review, Harv. L. Rev. 
1214, Copyright 1984 by the Harvard Law Review Association; David A.J. Richards, 
http://web2.westlaw.com, 30 Agustus 2009, 13:02 WIB 
37Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, op. cit., hlm. 97 
38Ibid; hlm. 98 
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a. Hukum adalah perintah pihak yang berdaulat atau dalam bahasa 
aslinya: law … was the command of sovereign. Bagi Austin: no, 
low, no sovereign; and no  sovereign, no law. 

b. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan 
ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas dapat disebut demikian 
yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau 
keburukannya. 

c. Konsep tentang kedaulatan negara (doctrine of sovereignty) 
mewarnai hampir keseluruhan dari ajaran Austin. Hal mana dapat 
diikhtisarkan sebagai berikut: 
1) Kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjuk pada 

suatu atribut negara yang bersifat internal maupun eksternal. 
2) Sifat eksternal dari kedaulatan negara tercermin pada hukum 

internasional, sedangkan sifat internal kedaulatan negara 
tercermin pada hukum positif. 

3) Palaksanaan kedaulatan membutuhkan ketaatan. Ketaatan 
terhadap kedaulatan negara itu berbeda-beda sesuai kebutuhan 
subyeknya.  

4) Ada perbedaan antara ketaatan terhadap kedaulatan negara 
dengan ketaatan terhadap ancaman penodong misalnya. Hal 
tersebut membedakan diantara keduanya adalah legitimasi 
(didasarkan pada undang-undang) yang berlaku dan diakui 
secara sah. Pada ketaatan terhadap kedaulatan negara, 
subjeknya merasakan a moral duty to obey (ada kewajiban 
moral untuk mentaatinya).  
 

3. Teori Hukum Murni  

Inti ajaran Hans Kelsen terkait dengan hukum murni ada tiga konsep 

yaitu:39 

a. Ajaran murni hukum 

Hans Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-

anasir non hukum seperti sejarah, moral, sosiologis, politik, dan 

sebagainya. 

b. Ajaran tentang grundnorm  

Grundnorm merupakan induk yang melahirkan peraturan-

peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Jadi 

antara grundnorm yang ada pada tata hukum A tidak mesti sama 

dengan grundnorm pada tata hukum B. Grundnorm ibarat bahan 

                                         
39Ibid; hlm. 108 
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bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Grundnorm 

memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.  

c. Ajaran tentang stufenbautheorie 

Peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar 

yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin 

beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan 

makin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang 

semula berupa sesuatu yang “seharusnya” berubah menjadi sesuatu 

yang “dapat” dilakukan. 

4. Teori Hukum Historis 

Inti ajaran historisme adalah bahwa hukum itu merupakan 

pencerminan dari jiwa rakyat, yang oleh murid Savigny yaitu G. Puchta 

dinamainya volkgeist; hukum itu tumbuh bersama-sama dengan kekuatan 

dari rakyat dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan 

kebangsaannya.40  

Penganut historisme menolak pandangan bahwa hukum itu dibuat. 

Bagi mereka, hukum itu tidak dibuat melainkan ditemukan dalam 

masyarakat. Mereka jelas mengagungkan masa lampau. Terdapat hubungan 

organis antara hukum jiwa rakyat. Hukum yang benar-benar hidup 

hanyalah hukum kebiasaan. Ciri khas mereka adalah ketidakpercayaan 

pada pembuatan undang-undang, ketidakpercayaan pada kodifikasi. 

5. Teori Hukum Responsif 

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan suatu model 

hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu 

yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus 

berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu 

                                         
40Ibid; hlm. 111 
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mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan 

substantif.41 

Teori yang diusulkan Philippe Nonet dan Philip Selznick merupakan 

upaya untuk memperjelas berbagai keterkaitan yang sistematik untuk 

mengidentifikasi konfigurasi-konfigurasi khas yang disitulah keterkaitan-

keterkaitan itu terjadi. Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan 

tiga modalitas atau pernyataan-pernyataan dasar terkait dengan hukum 

dalam masyarakat (law in society): yaitu hukum sebagai pelayan kekuasaan 

represif, hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan 

represi dan melindungi integritas dirinya dan hukum sebagai fasilitator dari 

respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial dimana karakter masing-

masing tipe disajikan dalam tabel sebagai berikut:42  

 

 Hukum Represif Hukum Otonom Hukum Responsif  

Tujuan Hukum  ketertiban legitimasi kompetensi 

Legitimasi  Ketahanan sosial dan 

tujuan negara (rasio d 

‘etat) 

Keadilan 

prosedural 

Keadilan substantif 

Peraturan  Keras dan rinci namun 

berlaku lemah terdapat 

pembuat hukum 

Luas dan rinci; 

mengikat penguasa 

maupun yang 

dikuasai  

Subordinat dari 

prinsip dan kebijakan 

Pertimbangan  Ad hoc; memudahkan 

mencapai tujuan dan 

bersifat partikular 

Sangat melekat 

pada otoritas legal; 

rentan terhadap 

formalisme dan 

legalisme 

Purposif (berorintasi 

tujuan); perluasan 

kompetensi kognitif 

Diskresi  Sangat luas; 

oportunistik  

Dibatasi oleh 

peraturan; delegasi 

Luas, tetapi tetap 

sesuai dengan tujuan 

                                         
41Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, cet. Kedua, Bandung, Nusa Media, 2008, 
hlm. 84 
42 Ibid; hlm. 18-19 
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yang sempit 

Paksaan  Ekstensif; dibatasi 

secara lemah 

Dikontrol oleh 

batasan-batasan 

hukum 

Pencarian positif 

bagi berbagai 

alternatif, sistem 

insentif, sistem 

kewajiban yang 

mampu bertahan 

Moralitas  Moralitas komunal; 

moralisme hukum; 

“moralitas 

pembatasan” 

Moralitas 

kelembagaan; yakni 

dipenuhi dengan 

integritas proses 

hukum 

Moralitas sipil; 

“moralitas 

kerjasama” 

Politik  Hukum subordinat 

terhadap politik 

kekuasaan 

Hukum 

“independen” dari 

politik; pemisahan 

kekuasaan  

Terintegrasinya 

aspirasi hukum dan 

politik; keberpaduan 

kekuasaan 

Harapan akan 

ketaatan 

Tanpa syarat; 

ketidaktaatan  person 

dihukum sebagai 

pembangkangan 

Penyimpangan 

peraturan yang 

dibenarkan, 

misalnya untuk 

menguji validitas 

undang-undang 

atau perintah 

Pembangkangan 

dilihat dari aspek 

bahaya substantif; 

dipandang sebagai 

gugatan terhadap 

legitimasi 

Partisipasi  Pasif; kritik dilihat 

sebagai ketidaksetiaan  

Akses dibatasi 

sebagai prosedur 

baku; munculnya 

kritik atas hukum 

Akses diperbesar 

dengan integrasi 

advokasi hukum dan 

sosial 

 

6. Teori Critical Legal Studies 

Gerakan/studi hukum kritis mencoba mengemas sebuah teori yang 

bertujuan melawan pemikiran yang sudah mapan khususnya mengenai 

norma-norma dan standar yang sudah built-in dalam teori dan praktek 

hukum yang ada selama ini, yang cenderung diterima apa  adanya (taken 
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for granted) yaitu norma-norma dan standar hukum yang didasarkan pada 

premis ajaran liberal legal justice. Penganut aliran ini percaya bahwa 

logika dan sruktur hukum muncul dari adanya power relationships dalam 

masyarakat. Kepentingan hukum adalah untuk mendukung (support) 

kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum 

tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini, mereka yang kaya dan kuat 

menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan-

penekanan kepada masyarakat, sebagai cara untuk mempertahankan 

kedudukannya. Oleh karena itu hukum hanya diperlakukan sebagai 

‘collection of beliefs’.43 

 

5. Tinjauan Sistem Hukum  

1. Sistem Civil Law 

Civil law merupakan Istilah yang diambil dari sumber hukum sipil itu 

sendiri pada zaman Kaisar Justinianus yang bernama Corpus Juris Civilis. 

Adapun pengertian civil law yaitu suatu tradisi hukum yang berasal dari 

Hukum Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis dan tersebar 

keseluruh Benua Eropa dan seluruh dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua 

cabang yaitu:44 

a. Hukum Romawi yang terkodifikasi (Kode Sipil Prancis 1804) dan 
daerah lainnya di Benua Eropa yang mengadopsinya, Quebec dan 
Lousiana); dan 

b. Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi (Skotlandia dan Afrika 
Selatan). Hukum kode sipil sangat sistematis, terstruktur yang 
berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering 
menghindari hal-hal yang detail.  
 

Sumber hukum dalam sistem civil law adalah ada pada tangan 

legislatif dan lembaga ini harus merespons kepentingan publik populer will 

yang kemudian dituangkan dalam statute (undang-undang). Dalam negara-
                                         
43H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (mengingat mengumpulkan dan 
membuka kembali), ctk. Keempat, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 125-126  
44Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, ctk. Pertama, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57 
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negara penganut civil law yang notabene juga sebagai penganut positivis 

telah mereduksi pengertian hukum kepada ruang yang lebih sempit yaitu 

undang-undang (statutes) law is statute enacted by the legislative power. 

Secara singkat bahwa sumber hukum dalam sisem civil law terdiri dari 

statutes, regulation dan customs. Statutes adalah merupakan undang-

undang, sedangkan regulasi merupakan peraturan-peraturan yang 

pembuatannya telah melalui power delegation dari legislatif kepada 

eksekutif. Sumber ketiga yaitu custom atau kebiasaan cukup menarik untuk 

dicermati mengingat custom bukan merupakan suatu legal term yang tepat 

dalam dunia positivisme. Custom adalah kebiasaan yang dipraktikkan 

dalam masyarakat yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis (non statory 

law). Adapun alasan pengkualifikasian kebiasaan ke dalam sumber hukum 

dengan syarat kebiasaan itu merupakan representasi hukum dengan catatan 

atau reserve tidak ada statute dan regulasi yang bertentangan dengannya 

(custom).45 

2. Sistem Common Law  

Sistem common law secara orisinil berkembang di bawah pengaruh 

sistem yang bersifat adversarial dalam sejarah England berdasarkan 

keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi, custom dan preseden. 

Bentuk reasoning yang digunakan dalam common law dikenal dengan 

casuistry atau case based reasoning. Commom law dapat juga berbentuk 

hukum yang tak tertulis ataupun hukum tertulis seperti tertuang dalam 

statutes maupun codes.46 Sistem common law merupakan sistem hukum 

yang memakai logika berpikir induktif dan analogi. Hal ini berlawanan 

dengan sistem civil law yang memakai metode deduktif.47 

3. Sistem Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 

dari agama Islam. Konsepsi Hukum Islam yaitu dasar dan kerangka 

                                         
45 Ibid; hlm. 68 
46 Ibid; hlm. 75 
47 Ibid; hlm. 77 
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hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia 

dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-

hubungan lainnya karena manusia yang hidup di dalam masyarakat itu 

mempunyai berbagai hubungan.48 Sebagai sistem hukum, ia memiliki 

beberapa istilah kunci yang perlu untuk dipahami terlebih dahulu yaitu: 

a. Hukum 
Peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur 

tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau 
norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara 
tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. 

b. Hukum dan ahkam 
Hukum artinya norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, 

patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau 
perbuatan manusia dan benda. Dalam sistem hukum Islam ada lima 
hukm atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur 
perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun dilapangan 
muamalah yaitu jaiz atau mubah, sunnat, makruh, wajib dan haram. 

c. Syariah atau syariat 
Secara harfiah syariat yaitu jalan ke sumber (mata) air yakni jalan 

lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan 
hidup muslim. Syariat memuat ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya 
baik berupa larangan maupun berupa suruhan meliputi seluruh aspek 
hidup dan kehidupan manusia.  

 
 

d. Fikih atau figh  
Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan 

menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-
Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunah 
Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. 

 
Ciri-ciri utama hukum Islam adalah:49 

a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. 
b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari 

iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. 
c. Mempunyai dua istilah kunci yaitu syariat terdiri dari wahyu Allah 

dan sunnah Nabi Muhammad, fikih adalah pemahaman dari hasil 
pemahaman manusia tentang syariah. 

                                         
48Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, ctk. Ketujuh,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 38 
49Ibid, hlm. 52 
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d. Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah bersifat tertutup karena 
telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat 
terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat 
dari masa kemasa. 

e. Strukturnya berlapis terdiri dari 
1) Nas atau teks Al Quran. 
2) Sunnah Nabi Muhammad (untuk syariat). 
3) Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu 

dan sunnah. 
4) Pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim 

maupun berupa amalan-amalan ummat Islam dalam 
masyarakat (untuk fikih). 

f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. 
g. Dapat dibagi menjadi : 

1) Hukum taklifi atau hukum taklif yakni al-ahkam al-khomsa 
yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, 
lima penggolongan hukum yakni jaiz, sunat, makruh, wajib 
dan haram. 

2) Hukum wadh’i yang mengandung sebab, syarat halangan 
terjadi atau terwujudnya hubungan hukum. 

 
Tujuan dari hukum Islam yaitu untuk menegakkan keadilan yang 

merata bagi seluruh umat manusia (tahqiq al-‘adalah), memelihara dan 

mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia (ri’ayat mashalih al-

ummah), tidak memperbanyak beban dan menghilangkan kesulitan (qillat 

al-taklif, nahyu al-haraj wa raf’u al-masyakah), pembenahan yang 

bertahap (tadarrujj fi al-tasyri) dan masing-masing orang hanya memikul 

dosanya sendiri, bukan dosa orang lain.50 

Apabila hukum Islam disistematikan seperti hukum Eropa yaitu hukum 

perdata dan hukum publik, maka hukum Islam dapat disistematika berupa 

hukum perdata Islam dan hukum publik Islam. Hukum Perdata Islam terdiri 

dari:51 

a. Munakahat, yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya. 

b. Wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan 
pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. 

                                         
50Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, ctk. Pertama., PT. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 2006, hlm. 111 
51Mohammad Daud Ali, op. cit., hlm. 51 
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c. Muamalat, dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan 
dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, 
sewa menyewa,  pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya. 

Sedangkan hukum publik Islam terdiri dari: 

a. Jinayat, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan 
yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun 
dalam jarimah ta’zir. Yang dimaksud dengan jarimah adalah 
perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang 
telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur’an 
dan sunnah Nabi Muhammad (hudud jamak dari hadd=batas). 
Jarimah ta’zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman 
hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi 
pelakunya. 

b. Al-ahkam as-sulthaniyah, membicarakan soal-soal yang 
berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah 
pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya. 

c. Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan 
pemeluk agama dan negara lain. 

d. Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum 
acara.  

Sumber hukum Islam yaitu:52 

a. Al-Quran 
Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan 

utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang 
perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. 

b. As-Sunnah (Al-Hadits) 
As-Sunnah (Al-Hadits) adalah sumber hukum Islam kedua 

setelah Al-Qur’an, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan 
(sunnah fi’liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah 
sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab 
hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-
Qur’an. 

c. Akal Pikiran (Ra’yu) 
Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran (ra’yu) 

manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan 
seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah-kaidah 
hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Quran, kaidah-
kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah 
Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat 
diterapkan pada suatu kasus tertentu atau berusaha merumuskan 
garis-garis atau kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di 
dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Jalan atau cara yang digunakan 
diantaranya yaitu: 

                                         
52Ibid; hlm. 108-111 
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1) Ijmak yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli 
mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa. 

2) Qiyas yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak 
terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah 
atau Al-Hadits dengan hal (lain) yang hukumnya disebut 
dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam 
kitab-kitab hadits) karena persamaan illat (penyebab atau 
alasannya). 

3) Istidal yaitu menarik kesimpulan dari dua hal yang 
berlainan. 

4) Mashalih al mursalah yaitu cara menemukan hukum 
sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-
Qur’an maupun kitab-kitab hadits berdasarkan 
pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan 
umum. 

5)  Istihsan yaitu cara menemukan hukum dengan jalan 
menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan 
dan kepentingan sosial. 

6) Istishab yaitu menetapkan hukum sesuatu hal menurut 
keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang 
mengubahnya. 

7) Adat istiadat atau Urf  yang tidak bertentangan dengan 
hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi 
masyarakat yang bersangkutan. 

 
Kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional yaitu 

hukum Islam disamping hukum-hukum yang lain menjadi sumber bahan 

baku penyusunan hukum nasional. Ini berarti bahwa sesuai dengan 

kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan 

hukum nasional, hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan 

yang ada padanya dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum 

nasional. Kemauan dan kemampuan hukum Islam itu harus ditunjukkan 

oleh orang Islam, baik pribadi maupun kelompok yang mempunyai 

komitmen terhadap Islam dan ingin hukum Islam berlaku bagi ummat 

Islam dalam Negara Republik Indonesia ini.53 

Jamal Abdul Aziz melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan 

hukum nasional yaitu pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi 

kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam 

                                         
53 Ibid; hlm.  245-246 
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diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Kedua, 

hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi 

terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut 

bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai 

hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.54 

Berdasarkan sejarah, Islam diterima oleh bangsa Indonesia jauh 

sebelum penjajah datang ke Indonesia. Sehubungan dengan berlakunya 

hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing 

pemeluknya, muncullah beberapa teori yang mana dua teori pertama 

muncul pada masa sebelum Indonesia merdeka dan tiga teori terakhir 

muncul setelah Indonesia merdeka yaitu:55 

 

 

a. Teori Receptio In Complexu 

Menurut Teori Receptio In Complexu bagi setiap penduduk berlaku 

hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum 

Islam demikian juga bagi pemeluk agama lain. 

b. Teori Receptie (Resepsi) 

Menurut Teori Receptie, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi 

orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau ia sudah 

diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. 

Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam tapi hukum 

adat. 

c. Teori Receptie Exit 

Pemahaman Teori Receptie Exit menurut Hazairin yaitu ia 

mengemukakan bahwa Teori Receptie sebagaimana dikemukakan 

                                         
54 Jamal Abdul Aziz,” Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, Jurnal Studi 
Islam Dan Budaya, Ibda` | Vol. 3 | No. 1 | Jan-Jun 2005 | 93-103, http://ibda. files.wordpress. 
com/2008/04/7-peranan-hukum-islam-dalam-pembangunan-hukum-nasional.pdf, 24 April 2009, 
pukul 22:23 WIB, hlm. 3 
55Suparman Usman, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, 
Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hal 111-119 
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oleh Christian Snouck Hurgronje, adalah teori iblis (syetan) dan 

telah modar, artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus 

(keluar) dengan berlakunya UUD 1945. 

d. Teori Receptio A Cotrario 

Menurut Sayuti Thalib Teori Receptio A Cotrario adalah kebalikan 

dari Teori Receptie yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. 

e. Teori Eksistensi 

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya 

hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini 

bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional 

itu ialah: (1) ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum 

nasional sebagai bagian yang integral darinya; (2) ada, dalam arti 

adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional 

dan 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 hukum 

nasional dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum 

nasional Indonesia.  

4. Sistem Hukum Adat 

Pengertian hukum adat merupakan norma-norma yang tumbuh dan 

berkembang secara alamiah di dalam pergaulan hidup masyarakat 

Indonesia. Hukum tersebut merupakan refleksi dari sistem budaya yang 

dimiliki oleh masyarakat setempat.56 Sumber hukum adat adalah:57 

a. Kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat 

(Van Vollen Hoven). 

b. Kebudayaan tradisi rakyat (Ter Haar). 

                                         
56 Mohammad Jamin, Bahan Perkuliahan Hukum Adat Dan Sistem Hukum Nasional, 2004, 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 10 
57 Ibid; hlm. 13 
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c. Ugeran-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan 

kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa 

keadilan dalam hubungan pamrih (Djojodigoeno). 

d. Perasaan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat 

(Soepomo). 

Hukum adat memiliki peran yang penting dalam pembangunan 

hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari seminar hukum adat dan 

pembinaan hukum nasional tanggal 15-17 Januari 1975 di Yogyakarta 

yang menyimpulkan bahwa:“hukum adat merupakan salah satu sumber 

yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum 

nasional, yang menuju pada unifikasi hukum dan yang terutama akan 

dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundangan dengan 

tidak mengabaikan timbul atau tumbuh berkembangnya hukum kebiasaan 

dan pengadilan dalam pembinaan hukum.58 

 

 

 

6. Tinjauan Pembangunan Hukum 

a. Pembangunan Hukum sebelum Reformasi 

Sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil 

dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi 

negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlaku diseluruh 

Indonesia.59  

Walaupun Indonesia sudah memiliki UUD 1945 dan sejumlah 

peraturan perundang-undangan, dan banyak peraturan yang lebih rendah 

dari undang-undang, akan tetapi sebagian besar peraturan dari perundang-

undangan yang berlaku di negara kita masih berasal dari masa sebelum 

perang dunia kedua. Padahal perubahan ketatanegaraan dari daerah jajahan 

                                         
58 Ibid, hlm. 70 
59 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, ctk. Kedua, PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 65 
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menjadi negara merdeka, serta perkembangan dan perubahan masyarakat 

yang besar telah terjadi dalam kehidupan di negara kita menyebabkan 

hukum yang berasal dari masa Hindia Belanda dahulu. Dengan lain 

perkataan, banyak peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak 

mencerminkan cita-cita bangsa dan kurang responsif terhadap kebutuhan 

masa kini. Akan tetapi untuk mengubah peraturan lama menjadi peraturan 

baru memerlukan waktu, tenaga dan dana yang besar sekali.60  

Upaya pembangunan hukum pada era sebelum reformasi dapat dilihat 

dalam uraian TAP MPR No. IV/MPR/1973 Tentang GBHN dan Tap MPR 

No. 2/MPR/1993 Tentang GBHN. Beberapa butir GBHN 1973 mengenai 

hukum disebutkan sebagai berikut:61 

a. Pembangunan dibidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah 

berdasar atas landasan sumber tertib hukum yaitu cita-cita yang 

terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang 

luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa 

Indonesia yang didapat dalam Pancasila dan UUD 1945. 

b. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung 

kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat 

yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat 

kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban 

dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah 

peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai 

sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang 

menyeluruh dilakukan dengan:  

1) peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional 

dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta 

                                         
60 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, ctk. Pertama, Penerbit 
Alumni, Bandung, 1991, hlm. 177 
61 A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum 
Umum, ctk. Kedua, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 122-123  
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unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan 

memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. 

2) Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya 

masing-masing. 

3) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak 

hukum. 

4) Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap 

para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan 

hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

GBHN 1993 merupakan kelanjutan dari GBHN-GBHN sebelumnya 

sejak pemerintah orde baru, sehingga isinya ada kesinambungan program, 

disatu sisi dan ada kesamaan dalam hal-hal yang dianggap fundamental, 

terutama sekali ketika dianggap ideologis di sisi lain. GBHN 1993 yang 

merupakan Tap MPR No. II/MPR/1993 juga mencakup Garis-Gars Besar 

Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II). Arah kebijakan bidang 

hukum dalam GBHN 1993 menekankan pada semakin terwujudnya sistem 

hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang 

penjabarannya meliputi tiga sektor yaitu materi hukum, aparatur hukum 

serta sarana dan prasarana hukum.62 

GBHN 1998 sebagai hasil TAP MPR No. II/MPR/1998 tidak jauh 

berbeda secara fundamental dan tampak untuk menyesuaikan dengan 

tantangan zaman seperti menyebutkan pasar bebas. Namun, baru mulai 

GBHN 1998 inilah bidang hukum mencakup budaya hukum dan HAM, 

disamping tiga sektor seperti pada GBHN 1993 yaitu materi hukum, 

aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum. Akan tetapi GBHN 

                                         
62 Ibid;  hlm. 123-124 
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1998 ini tidak sempat terlaksana karena jatuhnya pemerintahan Orde Baru 

oleh arus reformasi.63 

b.  Pembangunan Hukum di Era Reformasi 

Rumusan politik hukum nasional di era reformasi dapat ditemukan 

dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, pada BAB IV 

disebutkan tentang arah kebijakan bidang hukum yaitu:64 

a. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk 
terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka 
supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 

b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu 
dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat 
serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan 
hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender 
dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program 
legislasi. 

c. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin 
kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta 
menghargai hak-hak asasi manusia. 

d. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang 
berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan 
kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. 

e. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat-aparat 
hukum termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk 
menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan 
kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan 
serta pengawasan yang efektif. 

f. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari 
pengaruh penguasa dan pihak manapun. 

g. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung 
kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas 
tanpa merugikan kepentingan nasional. 

h. Menyelenggarakan proses peradilan secara tepat, mudah, murah 
dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap 
menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. 

i. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan 
perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia 
dalam seluruh aspek kehidupan. 

j. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran 
hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.  

                                         
63 Ibid; hlm. 127 

64 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, op cit,.  hlm. 95-96 
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Teuku Mohammad Radhie menyampaikan bahwa dalam rangka 

membangun sistem hukum nasional itu pemerintah menetapkan 

kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem hukum yang eksis (living 

law) di Indonesia, yaitu sistem hukum Adat, Islam dan Barat (Belanda) 

sebagai bahan bakunya.65Arif Sidharta mengusulkan tatanan hukum 

nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri:66 

a. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara. 
b. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis 

kedaerahan dan keyakinan keagamaan. 
c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 
d. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas 

kewajaran (redelijkheid), rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai. 
e. Aturan prosedural yang menjamin transparansi yang 

memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan 
putusan oleh pemerintah. 

f. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi 
masyarakat. 
 

Pada masa sekarang ini, perencanaan pembangunan nasional diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2004-2009. Adapun secara umum grand design pembangunan 

sistem dan politik hukum nasional yaitu:67 

a. Grand design pembangunan sistem dan politik hukum nasional 

adalah sebuah konsep komprehensif yang menjadi tujuan bersama 

dari seluruh stake holders pembangunan hukum, mulai dari 

lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial, serta masyarakat pada 

umumnya.  

                                         
65Ibid; hlm. 66-67 
66Ibid; hlm. 70-71 
67Grand Design Pembangunan Hukum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, http://www.bphn.go.id/index.php?action=public 
&id =2008032212265386 24 April 2009, 22:32 WIB 
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b. Substansi di dalamnya antara lain mencakup desain struktur 

pembangunan hukum secara utuh, pola hubungan antara seluruh 

stake holders (berdasar peran, kewenangan, dan tanggung jawab), 

mekanisme kerja bersama antara seluruh pelaku dan bentuk 

koordinasinya, orientasi produk hukum ideal (bukan sekadar 

pedoman dan standar perilaku), pola pelaksanaan aturan-aturan 

hukum, dan etika untuk penegakan dan aparatur hukum.  

c. Persoalan mendasar terkait grand design pembangunan sistem dan 

politik hukum nasional yang muncul kemudian adalah bagaimana 

membuat struktur sistem hukum (legal system) yang kondusif bagi 

keragaman sub-sistem, keberagaman substansi, pengembangan 

bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif 

bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Tegasnya, harus ada kebijakan hukum (legal 

policy) yang jelas untuk menciptakan kondisi di atas.   

d. Langkah menuju terciptanya grand design pembangunan sistem dan 

politik hukum nasional yaitu dalam merumuskan grand design 

tersebut, pertama-tama perlu dilakukan inventarisasi terhadap 

permasalahan-permasalahan yang perlu diberikan perhatian utama 

dalam penanganannya, baik dari aspek materi hukum, aparatur 

hukum, sarana dan prasarana hukum maupun budaya hukumnya. 

Setelah itu, perlu dilakukan penetapan prioritas tentang unsur-unsur 

yang harus didahulukan di dalam upaya pembangunan hukum yang 

sifatnya menyeluruh (holistik) tersebut. 

 

7. Penelitian Yang Relevan 

Cukup banyak pembahasan yang terkait dengan hukum Islam, akan 

tetapi pembahasan ini akan senantiasa menarik karena sangat berhubungan 

erat dengan hukum, politik dan kebijakan pemerintah apalagi pada masa 

reformasi sekarang ini. Penelitian relevan yang akan penulis jadikan acuan 
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yaitu buku berjudul Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum 

di Indonesia karangan Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad yang diterbitkan 

pada tahun 2006 dan buku berjudul Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi 

antara Hukum Islam dan Hukum Umum) karangan A. Qodry Azizy, 

diterbitkan oleh Gama Media pada tahun 2004. Perbedaan dengan penelitian 

ini yaitu pada penelitian ini yang akan diteliti selain perkembangan hukum 

Islam di era reformasi juga akan diteliti apakah positivisasi hukum Islam telah 

sesuai atau belum dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional di 

era reformasi. 

 

8. Kerangka Berpikir 

Indonesia adalah negara hukum sehingga dalam penyelenggaraan negara 

harus didasarkan pada hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen yang menyatakan bahwa 

Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sejak saat itu pula sudah 

ditentukan politik hukum untuk merombak sama sekali tatanan yang lama dan 

menggantikannya dengan yang baru, berdasarkan nilai-nilai dan cita-cita 

Indonesia yang baru.68 Ditengah perdebatan mengenai penggantian hukum 

kolonial itu muncul berbagai tuntutan dan perdebatan tentang hukum apakah 

yang mewarnai dalam pembentukan hukum nasional Indonesia modern. 

Sebagian kalangan memandang bahwa hukum barat peninggalan kolonial itu 

perlu dipertahankan dengan hanya memperbaharuinya dengan berbagai 

perkembangan baru dalam masyarakat. Pada sisi lain kelompok pelopor 

hukum adat menghendaki diberlakukan dan diangkatnya hukum adat menjadi 

hukum nasional Indonesia dan kelompok lain mengusulkan agar syari’at Islam 

                                         
68Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Ctk, Kedua, Jakarta, PT Kompas 
Media Nusantara, 2006, hlm. 152 
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perlu diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia.69 Dalam hal ini ada tiga 

komponen yang terlibat dalam unsur pembangunan hukum nasional Indonesia 

yaitu hukum Barat (Kolonial), hukum Adat dan hukum Islam. 

Dasar dan corak politik hukum Indonesia bersumber pada konstitusi 

(Pembukaan UUD 1945), yang di dalamnya mengandung cita negara, cita 

hukum dan dasar-dasar politik hukum negara. Hukum ditujukan untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran 

rakyat, memenuhi prinsip kemanusiaan, serta dilandasi oleh demokrasi dan 

musyawarah yang seluruhnya dengan menghormati ajaran agama. Dengan 

landasan itulah politik hukum dibangun dan dikembangkan baik pada tataran 

tujuan maupun proses pembentukan hukum dalam berbagai perundang-

undangan. Karena pemahaman terhadap hukum di Indonesia yang dipengaruhi 

oleh paham positivistik maka pada kenyataannya hukum-khususnya peraturan 

perundang-undangan adalah merupakan produk politik.70 

Sebagai salah satu elemen pendukung dalam pembangunan hukum 

nasional Indonesia selain hukum Adat dan hukum Barat, peran hukum Islam 

dapat dilihat dari cukup banyaknya hukum positif atau atau peraturan 

perundang-undangan maupun peraturan daerah yang memuat nilai-nilai Islam 

seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

                                         
69Hamdanzoelva, Syari’at Islam Dan Politik Hukum Nasional Indonesia. http://hamdanzoelva. 
wordpress.com/2008/04/01/syari%E2%80%99at-islam-dan-politik-hukum-nasional-indonesia/. 
2008, 15 Maret 2009.21:10 WIB 
70 Ibid 
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Syari’ah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga 

Syariah Negara, penerapan syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh 

Darussalam (NAD). Hukum Islam telah turut serta memberikan kontribusi 

norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia yang heterogen. 

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun 

peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam tersebut, tidak terlepas 

dari peranan politik hukum dan kebijakan pemerintah. Pembentukan peraturan 

tersebut juga harus melalui proses lahirnya sebuah kebijakan seperti lahirnya 

peraturan yang yang lain yaitu harus melalui berbagai tahap dalam suatu 

kebijakan publik diantaranya yaitu adanya identifikasi masalah kebijakan, 

penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, 

implementasi kebijakan, dan juga evaluasi kebijakan. 

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-

nilai hukum Islam tersebut tidak terlepas dari masalah. Cukup banyak pro dan 

kontra atas lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut, ada pihak yang 

mendukung namun tidak sedikit pula yang menolak.  

Dari hal-hal tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam 

sejauhmanakah peran hukum Islam dalam proses pembangunan hukum 

nasional Indonesia dengan melihat perkembangan positivisasi hukum Islam 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping itu, penulis juga 

ingin mengetahui apakah positivisasi hukum Islam tersebut sudah sesuai 

dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional atau belum karena 

masih terdapat perbedaan pendapat terkait adanya positivisasi hukum Islam 

dalam hukum nasional. Adapun sistematika kerangka berpikir penulis dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:   

 

 

 

Unsur Pembangunan 
Hukum Nasional: Hukum 

Barat, Islam, Adat 

Hukum Islam 
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Produk hukum nasional yang 
memuat nilai-nilai hukum Islam: 
Ø UU No. 38 Tahun 1999 
Ø UU No. 17 Tahun 1999 
Ø UU No. 41 Tahun 2004 
Ø UU No.   3 Tahun 2006 
Ø UU No. 13 Tahun 2008 
Ø UU No. 21 Tahun 2008 
Ø UU No. 19 Tahun 2008 
Ø Perda-Perda Syari’ah 

 

Proses politik dan kebijakan publik: 
Ø Identifikasi masalah kebijakan 
Ø Penyusunan agenda  
Ø Perumusan kebijakan  
Ø Pengesahan kebijakan 

Arah dan Tujuan Pembangunan 
Hukum Nasional 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

9. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum 

normatif atau doktrinal. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik 

yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (ius 

constituendum), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang 

eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (ius constitutum) untuk 

menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan 

produk dari seorang hakim (judgments) pada waktu hakim itu memutuskan 

suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan 

kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang 

berupa asas moral keadilan, ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum 

perundang-undangan maupun yang judgmade selalu eksis sebagai bagian dari 

suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus 

ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka setiap penelitian 

hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai 

penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode 

doktrinal.71    

Dalam hal ini yang dilakukan adalah meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, 

kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji yang mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian 

                                         
71 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 33 
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hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.72 Penelitian hukum 

normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 

b. Penelitian terhadap sistematik hukum. 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. 

d. Perbandingan hukum. 

e. Sejarah hukum.   

Soetandyo Wignyosoebroto membedakan lima tipe kajian hukum 

berdasarkan perbedaan konsep hukum. Perbedaan tipe kajian ini akan 

menyebabkan juga perbedaan dalam pemilihan dan penggunaan metode kajian. 

Lima konsep kajian tersebut adalah:.73  

1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati 
dan berlaku universal; 

2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan hukum nasional; 

3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto dan 
tersistematisasi sebagai “judge made law”; 

4. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai 
variabel sosial yang empiris; 

5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial 
sebagaimana tampak dalam interaksi antar meraka. 
 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep hukum yang kedua 

yaitu hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 

hukum nasional. Jadi hukum yang diteliti adalah hukum positif yang 

merupakan konsep hukum doktrinal/normatif. 

 

10. Pendekatan penelitian 

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan historis atau sejarah 

(Historical Approach). Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan 

sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih 

                                         
72 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed. 
Kesembilan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13 
73 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pasacasarjana 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005, hlm. 20 
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mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum 

tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman 

maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.74 Hukum 

pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan yang 

berhubungan erat, sambung menyambung dan tidak putus sehingga dikatakan 

bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari 

sejarah. Mengingat, tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-

anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata 

hukum pada masa yang akan datang.75 Sejarah hukum bukan semata-mata 

merupakan khronologi dari peristiwa-peristiwa hukum pada masa lampau. 

Sejarah hukum merupakan suatu penelitian terhadap khronologi peristiwa-

peristiwa hukum pada masa lampau, yang menyebabkan terjadinya gejala 

hukum tertentu, akibatnya, dan seterusnya, pada masa kini.76 

Pendekatan sejarah dalam penelitian ini yaitu untuk melihat sejarah 

perkembangan positivisasi hukum Islam sejak Indonesia dalam masa 

penjajahan, setelah Indonesia merdeka hingga era reformasi sekarang serta 

untuk melihat prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. 

 

11. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di perpustakaan Universitas Sebelas Maret 

(UNS), perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) dan 

perpustakaan pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS). 

 

12. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-

keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, 
                                         
74 Satjipto Raharjo dalam Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  

Malang, Banyumedia Publishing, 2007 hlm. 318 
75 Kusumadi Pudjosewojo dalam Ibid; hlm. 319 
76 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ctk. Ketiga, Universitas Indonesia (UI Press), 
Jakarta, 1986,  hlm. 263 
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bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis 

lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Ciri-ciri umum 

data sekunder yaitu:77 

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-
made). 

2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-
peneliti terdahulu. 

3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan 
tempat. 
 

13. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat di mana data suatu penelitian dapat 

diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam tesis ini adalah sumber data 

sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan 

mengikatnya digolongkan menjadi tiga yaitu : 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.  Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar 1945, 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 

c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat, 

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji, 

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 

g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, 

h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

1999, 

                                         
77 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit., hlm. 24 
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i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga 

Syariah Negara, 

j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syari’ah, 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

dalam penelitian hukum ini adalah literatur, buku, internet, laporan 

penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang penulis 

teliti. 

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kamus. 

 

14. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa 

pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, 

literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat 

dengan masalah yang penulis teliti.  

 

15. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada 

hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa 

dan konstruksi.78  

Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang penulis lakukan dalam 

melakukan analisis yaitu:79 

                                         
78Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 251 
79 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi….op. cit., hlm. 26-27 
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1. Inventarisasi data 

Peneliti melakukan kegiatan inventarisasi data berupa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang 

memuat nilai-nilai hukum Islam yaitu Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syari’ah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Disamping itu 

menginventarisir peraturan terkait pembangunan hukum Indonesia di 

era reformasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dan Peraturan 

Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 

2. Penafsiran   

Penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal atau interpretasi 

gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai 

kaidah bahasa dan kaidah tata hukum bahasa, dengan kata lain 

menangkap arti suatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya. 

3. Analisis  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah menggunakan logika deduksi80 yaitu menarik kesimpulan dari 

suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan 

konkret yang dihadapi. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam 

penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel 

                                         
80Johnny Ibrahim, op. cit., hlm. 393 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxii 
 

dimaksud, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga 

disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam analisis ini yang menjadi 

premis minor adalah positivisasi hukum Islam dan premis mayor adalah 

pembangunan hukum nasional Indonesia. Selanjutnya positivisasi 

hukum Islam dievaluasi terhadap pembangunan hukum nasional 

Indonesia sehingga dari analisis ini dapat diketahui apakah positivisasi 

hukum Islam sesuai atau tidak dengan arah dan tujuan pembangunan 

hukum nasional. 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perkembangan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia 

1. Periode Penjajahan  

a. Perkembangan dan diakuinya hukum Islam sebagai hukum positif 

Hukum Islam lahir di Indonesia yaitu sejak datangnya Islam ke 

Indonesia jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda datang ke 

Indonesia.81 Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat terkait 

kapan datangnya Islam ke Indonesia. Ada pendapat yang menyatakan 

bahwa Islam datang ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi, hal ini 

didasarkan pada adanya pedagang-pedagang muslim asal Arab, Persia 

dan India yang sudah sampai ke kepulauan nusantara. Pendapat lain 

menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada Abad ke-13 

Masehi, hal ini ditandai oleh sudah adanya masyarakat muslim di 

Samudra Pasai, Perlak dan Palembang. Sementara di Jawa terdapat 

makam Fatimah Binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 

475 H atau 1082 M, dan makam-makam di Tralaya yang berasal dari 
                                         
81 Sirajuddin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
2008,  hlm. 69 menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk pertama kali di Indonesia seiring 
dengan kedatangan Islam. 
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abad ke-13. Hal ini merupakan bukti perkembangan komunitas Islam 

termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu yakni Majapahit.82  

Pada akhir abad keenam belas atau tepatnya tahun 1596, 

organisasi perusahaan Belanda bernama Vereenigde Oost-Indische 

Compagnie atau yang lebih dikenal dengan sebutan VOC merapatkan 

kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Maksudnya semula untuk 

berdagang, namun kemudian berubah untuk menguasai kepulauan 

Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Belanda 

memberi kekuasaan kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische 

Compagnie) untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan 

perjanjian dengan raja-raja Indonesia. Karena hak yang diperolehnya 

itu, VOC mempunyai dua fungsi yaitu pertama sebagai pedagang dan 

kedua sebagai badan pemerintahan.83 Sebagai usaha memantapkan 

pelaksanaan kedua fungsi itu, VOC mempergunakan hukum Belanda 

yang dibawanya. Untuk itu di daerah-daerah yang dikuasainya 

kemudian, VOC membentuk badan-badan peradilan untuk Bangsa 

Indonesia. Namun, oleh karena susunan badan peradilan yang 

disandarkan pada hukum Belanda itu tidak dapat berjalan dalam 

praktik, maka VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam 

masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya.  Misalnya, 

karena kota Jakarta dan sekitarnya hukum Belanda yang dinyatakan 

berlaku untuk semua bangsa itu tidak dapat dilaksanakan, pemerintah 

VOC terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti 

oleh rakyat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Statuta Jakarta 

tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai kewarisan orang Indonesia 

                                         
82 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembanganya 
di Indonesia, ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 88-89. Menurut Sirajuddin, 
legislasi hukum Islam….,op. cit., hlm. 69 bahwa  masa kedatangan Islam tidak jelas. Ada 
kemungkinan orang Islam sudah tinggal di Indonesia sejak abad ketujuh atau kedelapan masehi. 
Ada kemungkinan lain bahwa masa kedatangan tersebut adalah abad ketigabelas masehi.  
83 Ibid; hlm. 103 
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yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam yakni hukum 

yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.84 

Pada waktu Verenigde Ost Compagnie (VOC) pertama kali 

menguasai Indonesia kurang menghiraukan agama dan kebudayaan 

bangsa Indonesia. Setelah kekuasaan kompeni diambil oleh kerajaan 

belanda abad ke-18 barulah ada perhatian Belanda kepada kehidupan 

kebudayaan dan agama. Belanda selalu kuatir dan curiga terhadap 

perkembangan Islam di Indonesia terutama karena ada gerakan Pan 

Islamisme yang berpusat di Turki semasa kekuasaan Othmaniyah di 

Istambul. Pemerintah Kerajaan Belanda mengalami perlawanan politik 

dan militer dari kesultanan-kesultanan dan pemimpin-pemimpin ummat 

Islam di daerah-daerah Indonesia terutama sepanjang abad ke-19 dan 

yang terakhir adalah perang Aceh yang baru dapat berakhir (formil) 

pada tahun 1903, jadi sudah masuk abad ke-20 bahkan pada tahun 1908 

di Kamang Sumatera Barat terjadi lagi pemberontakan rakyat muslimin 

terhadap Belanda. Oleh karena itu Belanda memperhatikan psikologi 

massa antara lain dengan membiarkan berlakunya hukum Islam di 

Indonesia.85 

Pada waktu VOC diberi kekuasaan oleh pemerintah Belanda untuk 

mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian-perjanjian 

dengan raja-raja kepulauan Indonesia, VOC membentuk badan-badan 

peradilan khusus pribumi di daerah kekuasaannya. Dalam Statuta 

Batavia tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai soal kewarisan, orang 

Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam. 

Sehubungan dengan hal ini VOC meminta D.W Freijer menyusun suatu 

compendium yang berisi hukum perkawinan dan kewarisan Islam. 

Conpendium  tersebut kemudian dipergunakan dalam menyelesaikan 

sengketa yang terjadi antara umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai 

oleh VOC. Kitab hukum tersebut terkenal dengan nama Compendium 
                                         
84 Ibid 
85 Saidus Syahar. Asas-Asas Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 133-134 
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Freijer.86 Di samping Compendium Freijer, pada masa VOC juga 

muncul kitab hukum Mogharraer (Moharrar) untuk Pengadilan Negeri 

Semarang. Kitab ini adalah kitab perihal hukum-hukum Jawa yang 

dialirkan dengan teliti dari kitab hukum Islam moharrar yang di 

dalamnya merupakan kumpulan hukum Tuhan, hukum alam, dan 

hukum anak negeri yang dipergunakan oleh Landraad (pengadilan 

negeri) Semarang dalam memutuskan perkara perdata dan pidana yang 

terjadi dikalangan rakyat setempat.87  

Organisasi VOC pada tanggal 31 Desember 1799 dibubarkan 

karena mengalami kebangkrutan. Setelah kekuasaan VOC berakhir 

kemudian digantikan oleh Belanda yang mana sikap Belanda berubah-

ubah terhadap hukum Islam, kendati perubahan itu terjadi secara 

perlahan-lahan. Setidaknya perubahan sikap Belanda itu dapat dilihat 

dari tiga sisi. Pertama, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang 

memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. Kedua, menghilangkan 

pengaruh Islam dari sebagian besar orang Islam dengan proyek 

kristenisasi. Ketiga, keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang 

disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. 

Maksudnya, Belanda ingin menata dan mengubah kehidupan hukum di 

Indonesia dengan hukum Belanda.88 Namun upaya Belanda tersebut 

mendapat perlawanan sebagaimana yang disampaikan Harry J. Benda 

bahwa: 

“Ever since the arrival of the Dutch East India Company in 
Southeast Asia at the turn of the seventeenth century, the Dutch 
had encountered Muslim hostility in Indonesia. Time and again, 
the consolidation of their expanding power was threatened by 
local outbreaks of Islamic inspired resistence, led either by 
Indonesian rulers converted to the faith of the prophet or, at the 

                                         
86 Achmad Roestandi dan Mauchjidin Effendie, Komentar Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, dikutip dari  Abdul Ghofur 
Anshori dan Yulkarnain Harahab, Ibid; hlm. 103-104.  
87 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori 
dan Yulkarnain Harahab, Ibid  
88 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, op. cit., hlm. 104 
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village level, by fanatical ulama, the independent teacher and 
scribes of Islam”.89 

 
“Sejak kehadiran Perusahaan hindia Belanda di Asia Tenggara 
pada abad ke 17, Belanda telah menunjukkan kaum muslimin 
dengan bersahabat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, 
konsolidasi dari pergeseran kekuasaan yang mereka miliki 
terancam oleh pemberontak muslim yang menginginkan 
perlawanan, yang juga  dipimpin oleh pemimpin Indonesia yang 
beriman pada nabi, dan pada level pedesaan, pada ulama yang 
fanatik, guru dan cendekiawan muslim.  
 
Upaya pemerintah untuk mengubah hukum Islam belum dimulai 

pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-

1811). Dimasa itu, secara umum hukum Islam dianggap sebagai hukum 

asli orang pribumi. Karena pendapat yang demikian, Daendels 

mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal hukum agama 

orang Jawa tidak boleh diganggu gugat dan hak-hak penghulu mereka 

untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan 

kewarisan harus diakui oleh kekuasaan Pemerintah Belanda. Di 

samping itu, ia menegaskan bahwa kedudukan para penghulu sebagai 

tenaga ahli hukum Islam yaitu hukum asli orang Jawa dalam susunan 

badan peradilan yang dibentuknya sebagai penasihat dalam suatu 

masalah atau perkara.90  

Waktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) keadaan tidak 

berubah. Thomas S. Raffles yang menjadi Gubernur Jendral Inggris 

untuk kepulauan Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa hukum 

yang berlaku dikalangan rakyat adalah hukum Islam. Ia mengatakan the 

koran….forms the general law of Java. Namun setelah Indonesia 

dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda berdasarkan konvensi yang 

ditanda tangani di London pada tanggal 13 Agustus 1814, Pemerintah 

                                         
89 Harry J. Benda. Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in 
Indonesia, The Journal of Modern History, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1958), pp. 338-347, (article 
consists  of 10 pages), The University of Chicago Press, http://www.jstor.org/pss/1876034, 27 Juli 
2009, 05:58 WIB 
90 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat, dalam Ibid 
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Kolonial Belanda membuat suatu undang-undang tentang 

kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan 

perdagangan dalam daerah jajahannya di Asia. Undang-undang ini 

mengakibatkan perubahan dihampir semua bidang kehidupan orang 

Indonesia, termasuk bidang hukum yang akan merugikan 

perkembangan hukum Islam selanjutnya.91  

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels 

(1800-1811) dan sewaktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) 

yang mana Thomas S. Raffles menjadi Gubernur Jendral Inggris untuk 

kepulauan Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berlaku 

bagi masyarakat. Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan 

orang Islam bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang 

berasal dari kitab hukum Islam. 

Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirlah teori receptio in 

complexu yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan 

berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori 

ini, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan 

peradilan agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang 

memeluk agama Islam. Daerah jajahan Belanda yaitu Indonesia dengan 

ibu kotanya Batavia dalam hal kekuasaan administrasi pemerintahan 

dan peradilan, termasuk peradilan agama sepenuhnya ditangan Residen. 

Residen dengan aparat kepolisiannya berkuasa penuh menyelesaikan 

perkara pidana maupun perdata yang terjadi.92 

Sesuai dengan pendapat Carel Frederick Winter, seorang ahli 

tertua mengenai soal-soal Jawa Javaichi yang lahir dan meninggal di 

Yogyakarta (1799-1859), Solomon Keuzer (1823-1868) Maha Guru 

Ilmu Bahasa dan Ilmu Kebudayaan Hindia Belanda, terakhir Lodewijke 

                                         
91 Ibid;  hlm. 105 

92 Saidus Syahar. Asas-Asas Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 105-106 
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Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), yang dalam tahun 1984 

menulis buku Muhammadansch Recht (asas-asas hukum Islam) 

menyatakan bahwa hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam 

bumi putera walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan.93 

Teori receptio in complexu ini sesuai dengan Regeerings Reglement 

(Staatsblad 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. S.1885 No. 2 di 

Indonesia, terutama diatur dalam Pasal 75, Pasal 78 jo, Pasal 109 RR 

disebutkan: 94 

Pasal 75 ayat (3) R.R tersebut mengatur: 

“Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia 

yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan 

Hukum Islam gonsdientig wetten dan kebiasaan mereka. 

Sedangkan dalam ayat (4) Pasal 75 R.R. disebutkan: 

“Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk 
mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang Huger Beroep, 
bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang 
Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, 
maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala 
masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan 
lama mereka. 

Menurut Pasal 109 R.R. ditentukan pula: 
“Ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 75 dan Pasal 78 itu berlaku 
juga bagi mereka yang dipersamakan dengan orang-orang 
Indonesia, yaitu orang-orang Arab, Moor, orang Cina dan semua 
mereka yang beragama Islam, maupun orang-orang yang tidak 
beragama. 

Menurut Pasal 7 Rechterlijke Organisatie ditetapkan: 

“Sidang-sidang pengadilan negeri (landraad) harus dihadiri oleh 
seorang fungsionarie yang mengetahui seluk beluk agama Islam, 
kalau yang dihadapakan itu tidak beragama Islam, maka penasehat 
itu adalah kepala masyarakat dari orang itu.95 

                                         
93 Sayuti Thalib, Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islami, dalam  Mohd 
.Idris Ramulyo, Asas-asas hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum 
Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia), ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 54 
94 Ibid; hlm. 54-55 
95 Mahadi, Pembahasan Kertas Kerja Subekti Tentang Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem 
Hukum Nasional Yang Akan Datang, dikutip dari  Mohd .Idris Ramulyo, Asas-asas hukum 
Islam….op. cit. hlm. 55 
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Sejalan dengan berlakunya hukum Islam itu, pemerintah Hindia 

Belanda membentuk pengadilan agama dimana berdiri pengadilan 

negeri dengan Staatsblad 1882 No. 152 dan 153, kemudian diiringi 

terbentuknya pengadilan tingggi agama (mahkamah syar’iyyah) yang 

berfungsi sebagai pengadilan agama tinggi banding dan terakhir 

berdasarkan Pasal 7 g Staatsblad 1937 No. 610 dan dalam tahun 1937 

dengan Staatsblad 1937 No. 638 dan 639 dibentuk pula peradilan 

agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan nama 

Pengadilan Qadhi Kecil pada tingkat pertama dan Pengadilan Qadhi 

Besar untuk tingkat banding dan terakhir.96 Pada masa itulah dikenal 

dengan masa Receptio on Complexu, yaitu suatu teori yang 

menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam, walaupun 

dengan sedikit penyimpangan.97 

Pada masa pemerintahan Van Den Berg inilah hukum Islam benar-

benar diakui berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat yang 

beragama Islam sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 75 ayat (3) 

Regeerings Reglement yang menyebutkan bahwa apabila terjadi 

sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam, 

oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam gonsdientig 

wetten dan kebiasaan mereka. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda 

pada tahun 1882 mendirikan pengadilan agama yang kemudian diiringi 

dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama (mahkamah syar’iyyah). 

Munculnya teori Receptio In Complexu ini menjadikan hukum Islam 

diakui dan berlaku sebagai hukum positif pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda walaupun pada dasarnya hukum Islam telah ada 

berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum 

pemerintah Hindia Belanda tiba di Indonesia. 

 

                                         
96 Ibid; hlm. 56 
97 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, op.cit., hlm. 125 
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b. Teori resepsi dan pembatasan peran hukum Islam  

Teori receptio in complexu kemudian ditentang oleh Van 

Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu 

teori receptie (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat 

diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. 

Menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus 

diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Oleh karenanya 

menurut teori tersebut seperti hukum kewarisan Islam tidak dapat 

diberlakukan karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum 

adat.98 

Munculnya teori receptie ini berpangkal dari keinginan Snouck 

Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat 

memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat 

memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi 

oleh peradaban Barat. Atas dasar itulah ia memberikan nasihat kepada 

pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan 

berusaha menarik rakyat pribumi (inlander) agar lebih mendekat 

kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda dengan 

menempuh kebijaksanaan sebagai berikut:99 

1) Dalam kegiatan agama dalam arti yang sebenarnya (agama 

dalam arti sempit), pemerintah Hindia Belanda hendaknya 

memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa 

syarat bagi orang-orang Islam untuk melaksankan ajaran 

agamanya. 

2) Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda 

hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang 

berlaku dengan membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf 

                                         
98 Ibid;  hlm. 106 

99Afdol, Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum 
Islam di Indonesia, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Ibid  
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hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan dengan 

memberikan bantuan kepada mereka. 

3) Dibidang ketatanegaraan, mencegah tujuan yang dapat 

membawa atau menghubungkan kearah gerakan Pan Islamisme 

yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain 

dalam hubungan menghadapi pemerintah Hindia Belanda. 

Upaya sistemik yang kemudian ditempuh oleh pemerintah Hindia 

Belanda sebagai realisasi teori receptie ini adalah dengan berusaha 

melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan 

cara: 

1) Sama sekali tidak memasukkan masalah hudud dan qishash 

dalam bidang hukum pidana. Mengenai hukum pidana ini telah 

diunifikasi dengan Wet Boek Van Strafrecht yang mulai berlaku 

sejak Januari 1919 (Staatsblad 1915 No. 732). 

2) Dibidang tatanegara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut 

dihancurkan sama sekali. Segala bentuk kajian yang 

berhubungan dengan politik ketatanegaraan (siyasah) dilarang 

keras. 

3) Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut 

hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bahkan khusus untuk 

hukum kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku yang ditandai 

oleh adanya upaya dari pemerintah Hindia Belanda untuk 

menanggalkan wewenang peradilan agama dibidang kewarisan 

pada pengadilan agama di Jawa, Madura dan Kalimantan 

Selatan, kemudian kewenangan dibidang kewarisan ini 

diserahkan kepada landraad. Di samping itu juga terdapat 

larangan penyelesaian dengan hukum Islam jika di tempat 

terjadinya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum 

adatnya.100 

                                         
100 Ibid; hlm. 108 
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Realisasi teori receptie ini yaitu terjadinya perubahan secara 

sistematis Regeerings Reglement Stbl. 1855 No. 2 menjadi Wet Op De 

Staats Inrichting Van Nederlands Indie Atau Indische Staats Regeling 

atau I.S. pada tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416) seterusnya dengan Stbl. 

1929 No. 221, dimana dinyatakan bahwa hukum Islam tidak lagi 

mempunyai kedudukan yang tersendiri. Hukum Islam baru dianggap 

berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat yaitu: 

1) Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum 

kebiasaan (adat masyarakat setempat); 

2) Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah 

hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak 

boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan 

Hindia Belanda. 

Sejalan dengan perubahan Regeerings Reglement itu menjadi 

Indische Staats Regeling oleh pemerintah Hindia Belanda dikeluarkan 

pula Staatsblad 1937 No. 116 yang membatasi wewenang dan tugas 

peradilan agama yang semula berhak menetapkan tentang hal waris, 

hadhanah dan sebagainya kemudian hanya berwenang mengadili 

sepanjang yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk saja, di luar 

itu tidak berwenang.101 

Adanya teori resepsi yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat 

diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat yang 

dalam realisasinya dikeluarkan Staatsblad 1937 No. 116 yang 

membatasi wewenang dan tugas peradilan agama menjadikan peranan 

hukum Islam sangat dibatasi. Pada saat itu hukum Islam mengalami 

kondisi yang sangat berat karena harus berhadapan dengan hukum adat 

dan hukum pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu. 

Dampaknya adalah hukum Islam yang telah berlaku secara formal 

dipersempit ruang geraknya oleh pemerintah Hindia Belanda seperti 

                                         
101 Mohd .Idris Ramulyo, op.cit., 56-57 
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wewenang menyelesaikan hukum waris yang sebelumnya menjadi 

wewenang pengadilan agama dialihkan menjadi wewenang pengadilan 

negeri.  

 

c. Kebijakan kompromi Jepang dan pengaruhnya bagi hukum Islam  

Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia sebagai akibat 

pecahnya perang Pasifik. Kedatangan Jepang mula-mula disambut 

dengan senang hati bangsa Indonesia karena telah mengusir Belanda 

yang telah ratusan tahun menguasai Indonesia.102 Kebijakan yang 

ditempuh Jepang yaitu berusaha merangkul pemimpin Islam untuk 

diajak bekerja sama. Dia mengklaim dirinya sebagai saudara tua rakyat 

Indonesia. Tujuannya untuk memobilisasi seluruh penduduk dalam 

rangka untuk mempercepat tercapainya tujuan-tujuan perang. 

Kelanjutan dari kebijakan politiknya secara bertahap yaitu Jepang 

mengakui kembali organisasi-organisasi Islam yang sebelumnya telah 

dibekukan. Selain itu Jepang memberi motivasi kepada kalangan Islam 

untuk mendirikan organisasi-organisasi Islam baru. Dalam sejarah 

modern Indonesia, Jepang tercatat sebagai pemerintah pertama yang 

memberi tempat penting kepada golongan Islam.103  

Beberapa alasan Jepang mengesahkan pendirian ormas-ormas 

Islam yaitu: 

1) Untuk memperoleh dukungan dan bantuan dari penduduk di 

pedesaan diperlukan organisasi yang dipatuhi penduduk yaitu 

organisasi para ulama. 

2) Dengan pengesahan secara formal lebih mempermudah Jepang 

untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi-organisasi 

Islam. 

                                         
102 Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di 
Indonesia, ctk. Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 82 
103 Ibid  
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3) Jepang tidak berhasil mendapatkan dukungan penuh dari rakyat 

Indonesia dengan pengakuannya terhadap fungsi putra dan Jawa 

Hokokai. 

4) Jepang bermaksud menebus dosa beberapa kesalahannya 

terhadap kalangan Islam.104  

Pada awal kekuasaannya, Jepang membentuk Shumubu (Kantor 

Departemen Agama) di Ibukota Jakarta, selanjutnya membentuk 

Hizbullah, semacam unit militer bagi pemuda Islam dan didirikannya 

organisasi federasi Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). 

Terwadahinya para ulama dan para pemuda Islam membuat Jepang 

tidak menaruh kecurigaan kepada para pemimpin Islam. Dalam kondisi 

itulah para ulama dengan bebas dapat menyebarluaskan hukum Islam 

keberbagai lapisan masyarakat.105  

Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan 

kebijakan sebelumnya (masa kolonial Belanda). Kebijakan tersebut 

dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala 

tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No.1. hanya 

terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat 

pertama yang disebut “Sooryoo Hooim” dan Mahkamah Islam Tinggi, 

sedangkan tingkat banding disebut “kaikyoo kootoohoin”.106 

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tersebut cukup 

menguntungkan masyarakat Islam walaupun dibalik itu maksud tujuan 

Jepang adalah hanya untuk mencari simpati dan dukungan rakyat 

Indonesia semata. Kebijakan Jepang cukup menguntungkan karena 

adanya beberapa kebebasan yang diberikan seperti diakuinya kembali 

organisasi-organisasi Islam dan membentuk organisasi Islam yang baru 

seperti Hizbullah yaitu semacam unit militer bagi pemuda Islam dan 

                                         
104 Noer, Deliar. Partai Islam Dipentas Nasional 1945-1965, 1987, dalam Ibid; hlm.83 

105 Ibid; hlm 84-85 

106 Zaeni A. Noeh dan A. Basit Adnan. 1983. Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia. 
Ibid; hlm.86 
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didirikannya organisasi federasi Masyumi (Majelis Syura Muslimin 

Indonesia) yang mana kebijakan itu tidak diberikan pada waktu 

pemerintahan Hindia Belanda. Namun kebijakan tersebut tidak diikuti 

pada kebijakan peradilan agama karena kebijakan yang dikeluarkan 

hanya merubah nama dalam peradilan agama tetapi isinya sama 

dengan kebijakan sewaktu pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan 

Jepang tidak banyak memberikan pengaruh bagi kondisi 

perkembangan hukum Islam karena singkatnya waktu Jepang 

menguasai Indonesia menyusul kemerdekaan Indonesia pada tanggal 

17 Agustus 1945. 

 

2. Periode Kemerdekaan  

a. Orde lama dan kebijakannya terhadap hukum Islam (1945-1967) 

Perjuangan mengangkat hukum Islam juga dilakukan oleh para 

tokoh-tokoh Islam pada saat menjelang kemerdekaan. Hasilnya adalah 

disetujuinya rumusan kompromi yang dituangkan dalam Piagam 

Jakarta (Jakarta Charter) dengan tambahan rumusan sila pertama 

berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya. Namun dalam persidangan-persidangan PPKI 

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) selanjutnya perjuangan 

tersebut mengalami kemunduran. Keinginan-keinginan golongan Islam 

yang telah diajukan sebelumnya semuanya ditolak, bahkan setelah 

proklamasi kemerdekaan, tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang 

menjadi simbol kemenangan Islam dihapuskan, kata Allah dalam 

Mukaddimah diganti dengan Tuhan dan kata Mukaddimah diubah 

menjadi pembukaan.107 

Salah satu makna kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia adalah 

terbebas dari pengaruh hukum Belanda. Menurut Hazairin, setelah 

Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa 

                                         
107 Warkum Sumitro, op. cit. hlm. 88-89 
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hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan 

dengan UUD 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang 

berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya 

bertentangan dengan UUD 1945. Teori receptie harus keluar (exit) 

karena bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul:108 

Pada masa orde lama, dalam kenyataannya hukum Islam tidak 

mengalami perkembangan yang berarti dibandingkan dengan masa-

masa sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan pada masa itu hukum Islam 

berada pada masa yang amat suram. Bukti pendegradasian nilai-nilai 

hukum Islam itu tampak pada Garis-Garis Besar Pola Pembangunan 

Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 pada Bab II 

Pasal 2 tentang “bidang mental/agama/kerohanian, penelitian yang 

menyatakan sebagai berikut:109 

Melaksanakan manifesto politik di lapangan pembinaan mental/ 
agama/kerohanian dan kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat 
spiritual dan material, agar setiap warga negara dapat 
mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan asing.  

 
Pernyataan tersebut menurut Warkum Sumitro membawa dampak 

yang luas terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, karena 

pelaksanaan hukum agama (hukum Islam) selalu dikendalikan oleh 

manifesto politik. Upaya mendegradasikan nilai-nilai hukum Islam juga 

dilakukan oleh Soekarno dkk, melalui kebijakannya terhadap 

organisasi-organisaasi Islam yang dinilainya memiliki peran besar 

dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. Partai politik yang 

dianggap membahayakan kekuasaan pemerintah disingkirkan melalui 

berbagai keputusan.110 

Tindakan nyata yang dilakukan pemerintah orde lama untuk 

mendegradasikan nilai-nilai dan kedudukan hukum Islam di Indonesia 

                                         
108 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, op. cit., hlm. 110 
109 Warkum Sumitro, op.cit., hlm. 108 
110 Ibid 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxvii 
 

yakni dengan lahirnya ideologi “Nasakom” yang menyatukan paham 

“nasionalis, agama, dan komunis”. Tindakan tersebut sangat tidak 

masuk akal karena Islam sebagai agama tauhid tidak mungkin bisa 

disatukan dengan komunis. Karena itu tindakan tersebut mendapat 

reaksi yang keras dari pemimpin-pemimpin Islam waktu itu sehingga 

tidak bisa dikembangkan dan dalam waktu dekat ideologi ini terkubur 

dengan sendirinya.111   

Dunia peradilan agama juga berada dalam keadaan suram 

disebabkan oleh tetap diberlakukannya lembaga ekskutorial verklaring  

artinya setiap putusan pengadilan agama baru mempunyai kekuatan 

hukum berlaku setelah mendapat pengukuhan (fat eksekusi) dari 

pengadilan negeri. Hal itu menjadikan pengadilan agama selalu berada 

dalam posisi di bawah pengadilan negeri karena dapat berlaku atau 

tidaknya putusan-putusan pengadilan agama tergantung kepada 

pengadilan negeri. Di samping itu, pengadilan agama dicabut 

kewenangannya sejak tahun 1937 dan diteruskan pada masa orde lama 

khususnya masalah kewarisan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa 

sepanjang mengenai warisan diseluruh Indonesia, hukum yang adat 

harus didahulukan yakni di daerah-daerah yang amat kuat pengaruh 

Islamnya, karena sedikit banyak sudah mencakup unsur-unsur hukum 

Islam. Oleh karena itu wewenang menjatuhkan keputusan (sepanjang) 

mengenai warisan berada pada pengadilan negeri biasa. Pembatasan 

lain yang menjadi masalah dalam penerapannya yaitu pengadilan 

agama hanya diberi wewenang untuk memutus perkara apabila kedua 

belah pihak, baik penggugat maupun tergugat beragama Islam. Masalah 

yang timbul yakni siapa saja yang dimaksudkan sebagai orang Islam 

yang dalam hal ini Notosusanto memberikan kriteria bahwa yang 

termasuk orang Islam adalah sebagai berikut: 

                                         
111 Ibid; hlm. 111 
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1) Seorang yang termasuk bagian dari kaum muslimin menurut 

pandangan sesama warga negara. Ia tidak menolak disebut 

orang Islam termasuk melangsungkan perkawinan secara Islam 

dan menginginkan dikubur secara Islam jika meninggal dunia. 

2) Orang yang dengan sukarela telah mengucapkan dua kalimat 

syahadat. 

3) Orang yang tidak sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat, 

tetapi juga memiliki pengetahuan ajaran-ajaran pokok Islam. 

4) Orang yang tidak sekadar memiliki pengetahuan ajaran-ajaran 

pokok Islam, tetapi juga menjalankan kewajiban keagamaan 

khususnya shalat dan puasa.112 

Pada masa orde lama ini, kondisi hukum Islam belum menandakan 

adanya perbaikan bahkan menurut Warkum Sumitro pada masa itu 

hukum Islam berada pada masa yang amat suram. Hal ini disebabkan 

karena dalam pelaksanaan hukum agama selalu dikendalikan oleh 

manifesto politik, adanya kebijakan yang tidak berpihak terhadap 

organisasi-organisasi Islam yang dinilai memiliki peran besar dalam 

penegakan hukum Islam di Indonesia, bahkan lahirnya ideologi 

“Nasakom” yang menyatukan paham “nasionalis, agama, dan 

komunis”.  

 

b. Sikap protektif dan perubahan halauan perjuangan pada masa 

Orde Baru (1968-1998) 

Runtuhnya kekuasaan Orde Lama memberikan harapan baru bagi 

umat Islam untuk memantapkan keberadaan hukum Islam dalam tata 

hukum di Indonesia. Namun harapan pada awal orde baru ini juga 

disertai dengan kekecewaan baru karena ternyata setelah pemerintah 

Orde Baru memantapkan kekuasaannya, mereka segera melakukan 

kontrol yang lebih ketat terhadap kekuatan politik Islam, terutama para 

                                         
112 Ibid; hlm.111-112 
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kelompok radikal yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan 

pihak pemerintah.113 Pengawasan terhadap politik Islam tersebut terus 

diperketat bahkan disertai dengan isu-isu sensitif trauma masa lalu 

tentang pembangkangan pemimpin-pemimpin Islam.  

Memperhatikan sikap pemerintah yang semakin ketat dalam 

pengawasan partai-partai politik seperti itu, para pemimpin Islam sadar 

bahwa perjuangan untuk menegakkan hukum Islam melalui jalur 

politik tidak selamanya berhasil, bahkan resikonya lebih tinggi. Karena 

itu para pemimpin Islam mulai “berubah haluan” perjuangan yang 

semula untuk mewujudkan suatu negara Islam berubah menjadi 

perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam. Perjuangan untuk 

mewujudkan hukum Islam di Indonesia yang semula dipandang sebagai 

suatu perjuangan untuk memproklamasikan suatu negara Islam secara 

formal berubah menjadi perjuangan kultural dari bawah yakni dengan 

berusaha keras melakukan penerapan praktis dari hukum Islam dengan 

tetap bertitik tolak pada “Piagam Jakarta”.114 Di dalam 

perkembangannya, perjungan untuk mengangkat unsur-unsur hukum 

Islam dalam hukum nasional tetap dilakukan oleh kelompok 

masyarakat muslimin. Adapun bidang-bidang hukum Islam yang 

diperjuangkan waktu itu yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan, 

hibah, wakaf, dan hukum zakat. Diantara bidang-bidang hukum yang 

diperjuangkan itu hanya bidang hukum perkawinan yang dapat 

dikatakan berhasil dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.115  

Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menurut pendapat Hazairin dan Mahadi merupakan ajal 

bagi kematian teori receptie. Karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

                                         
113 Alfian. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. 1980, dalam Warkum Sumitro, op.cit., hlm. 
118 
114 Warkum Sumitro, op.cit, hlm.118-119 

115 Ibid; hlm. 120 
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Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini menurut Daud Ali, 

bahwa sejak lahirnya undang-undang perkawinan nasional itu, maka: 

1) Hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa 

harus melalui hukum adat dalam menilai apakah perkawinan 

sah atau tidak, 

2) Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan 

hukum Barat, 

3) Negara Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah 

sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk 

memenuhi kebutuhan hukum umat Islam.116 

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tanggal 10 Juni 1991 diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Kompilasi Hukum Islam diberlakukan di lingkungan peradilan agama 

di Indonesia yang berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, 

mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan 

keperdataan orang-orang Islam. Kompilasi Hukum Islam tidak 

dihasilkan melalui proses legislasi dewan perwakilan rakyat 

sebagaimana peraturan dan perundang-undangan lainnya yang 

dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para 

ulama yang digagas oleh mahkamah agung dan departemen agama 

yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta 

komponen masyarakat lainnya.117  

Kebijakan pemerintah pada masa orde baru terhadap hukum Islam 

juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pada  masa orde baru, 

pemerintah membatasi dan memperketat pengawasan terhadap aktifitas 

gerakan politik Islam karena dikhawatirkan akan menandingi kekuatan 

                                         
116 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, op. cit., hlm. 112 
117 A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum 
di Indonesia, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 103-104 
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pemerintah. Karena itu terjadi perubahan perjuangan oleh para tokoh-

tokoh Islam yang semula ingin mewujudkan negara Islam berubah 

menjadi perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam.  

Perubahan arah perjuangan tersebut diantaranya yaitu bagaimana 

berjuang mengangkat unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional 

sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara praktis dan secara 

hukum adalah sah. Perjungan tersebut akhirnya berhasil yang ditandai 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang menurut Hazairin dan Mahadi dengan lahirnya 

undang-undang ini merupakan ajal bagi kematian teori receptie karena 

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menjadikan hukum Islam secara otomatis berlaku tanpa 

harus melalui hukum adat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini kemudian diikuti dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang menandakan hukum Islam telah mendapat tempat 

tersendiri dalam Negara Republik Indonesia, walaupun baru di bidang 

perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dikuatkan dengan 

Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.  

 

c. Perkembangan pesat hukum Islam di era reformasi (1998-

sekarang) 

Sejarah era reformasi lahir sejak tahun 1998 yaitu dengan jatuhnya 

rezim pemerintahan orde baru yang pada waktu itu dipimpin oleh 

Presiden Soeharto. Sejak jatuhnya rezim pemerintahan orde baru 

tersebut, terjadi perubahan yang sangat besar dalam diri bangsa 

Indonesia termasuk diantaranya dalam wilayah hukum. Pada era 

reformasi, isu hukum menjadi salah satu isu yang sangat penting hingga 

terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian 
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berpengaruh besar terhadap kebijakan politik dan hukum Indonesia 

sampai sekarang ini. 

Pada awal reformasi, kebijakan arah dan tujuan bangsa Indonesia 

diatur dalam GBHN tahun 1999. Dengan berlakunya GBHN tahun 

1999 ini, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan tegas 

lagi untuk berperan sebagai bahan baku hukum nasional.118 

Perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup tiga elemen 

sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang 

yaitu hukum adat, Barat dan Islam. Ketiganya berkompetisi bebas dan 

demokratis, bukan pemaksaan.119 

Partisipasi masyarakat dalam hukum nasional dapat ditemukan 

dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 53 undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara 

lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan 

undang-undang dan rancangan peraturan daerah”. Ini berarti bila 

masyarakat menghendaki, maka hukum Islam dapat diajukan menjadi 

rancangan undang-undang atau perda untuk menjadi hukum nasional. 

Di samping itu, dalam RPJPN 2005-2025 juga dinyatakan bahwa 

kemajemukan tatanan hukum yang berlaku di masyarakat harus 

diperhatikan dalam pembaruan materi hukum nasional. Dengan 

demikian, hukum Islam sebagai hukum yang tumbuh dimasyarakat juga 

tidak boleh diabaikan. Memang pemanfaatan hukum Islam sebagai 

bahan baku pembentukan hukum nasional agak diabaikan oleh RPJMN 

2004-2009. Namun demikian, RPJMN tidak mungkin menolak ketika 

aspirasi masyarakat menunjukkan akan keinginan untuk 

                                         
118 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum 
Umum, ctk. Kedua, Gama Media Offset, Yogyakarta, 2004hlm. 169 
119Ibid; hlm. 172 
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diperhatikannya hukum Islam bagi pembentukan hukum nasional, 

apalagi RPJMN hanya berlaku selama 5 tahun.120 

Sejak bergulirnya era reformasi, cukup banyak peraturan 

perundang-undangan yang mengakomodir nilai-nilai hukum Islam. 

Kondisi Islam pada masa era reformasi juga menunjukkan tanda-tanda 

positif seperti yang disampaikan Howard M. Federspiel yaitu: 

“Islam in Indonesia is now finding a new place in society and 
politics following the demise of New Order. Overall, the position of 
Islam and the range of its activities is benign. It provides values of 
considerable worth to its followers and to the Indonesian Republic. 
Some of the changes it has undergone since 1997 are positive 
especially the participation of Muslims in the political system, 
where they are now an important part of the leadership and Muslim 
parties are represented.121 
 
“Islam di Indonesia sekarang ini menemukan tempat dihati 
masyarakat dan dunia politik mengikuti kegagalan yang 
diperlihatkan oleh perjanjian baru. Seluruhnya, posisi dalam Islam 
dan  juga perluasan aktivitasnya berjalan dengan sangat baik. Islam 
memberikan nilai yang dianggap sangat tinggi bagi pemeluknya dan 
juga bagi Republik Indonesia. Beberapa perubahan yang terjadi 
sejak 1997 merupakan hal positif terutama berkaitan dengan 
pertisipasi kaum muslimin pada sistem politik yang ada di mana 
mereka sekarang ini merupakan bagian penting dari kepemimpinan 
dan perwakilan dari kelompok atau partai Islam”. 
 

Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah 

ditetapkan dalam bentuk undang-undang diantaranya yaitu:  

1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat,  

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji,  

                                         
120 Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit (Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi 
Hukum Nasional Pasca Reformasi), Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008, hlm. 352 

121 Howard M. Federspiel. Indonesia, Islam, and U.S. Policy. The Brown Journal of World Affairs, 
Spring 2002-volume ix, issue 1, www.watsoninstitute.org/bjwa/archive/9.1/indonesia/ federspiel. 
pdf,  27 Juli 2009, 06:13 WIB 
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3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan,  

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,  

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama,  

6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi 

khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana 

pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya 

alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya 

penegakan syariat Islam. 

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1999 

8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum 

Perbankkan Syariah. 

9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga 

Syariah Negara.  

Disamping berbagai undang-undang di atas, pada masa reformasi 

juga muncul berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum 

Islam di daerah-daerah diantaranya yaitu:122 

No  Asal 

Peraturan  

Jenis  Nomor/ 

Tahun  

Perihal  Ket. 

1. NAD Qanun 11/2002 Syariat bidang ibadah, 

akidah, dan syiar Islam di 

aceh 

 

  Qanun 13/2003 Maisir (judi)  

                                         
122 Ibid; hlm. 154 
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  Qanun 14/2003 Khalwat (mesum)  

  Qanun 7/2004 Pengelolaan zakat  

2. Propinsi 

Sumbar  

Perda  11/2001 Pemberantasan dan 

pencegahan maksiat 

 

3. Kota Solok 

(Sumbar) 

Perda  10/2001 Kewajiban membaca Al-

Qur’an bagi siswa dan 

pengantin 

 

  Perda  6/2002 Pakaian muslimah   

4. Padang 

Pariaman 

(Sumatera 

Barat) 

Perda 2/2004 Pencegahan penindakan 

dan pemberantasan 

maksiat 

 

5. Kota Padang 

(sumbar) 

Perda 3/2003 Wajib baca Al-Qur’an  

  Insruksi 

Walikota 

451.442/

BINSOS-

III/2005 

Kewajiban berbusana 

muslimah 

7 Maret 

2005 

6.  Pasaman 

Barat 

(Sumbar)  

Perda - Aturan berbusana muslim 

di sekolah 

 

7. Kota 

Bengkulu  

Perda 24/2000 Larangan pelacuran dalam 

Kota Bengkulu 

 

  Instruksi 

Walikota 

3/2004 Program peningkatan 

kegiatan keimanan 

 

8. Riau  Surat 

Gubernur  

003.1/UM

/08.01.20

03 

Pembuatan papan nama 

arab 

 

9. Kota Batam  Perda 6/2002 Ketertiban sosial (berisi 

pemberantasan pelacuran, 

pengaturan pakaian 

warga, dan 

pemberantasan kumpul 

kebo) 
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10. Kota Pangkal 

Pinang  

Perda  6/2006 Pengawasan dan 

pengendalian minuman 

beralkohol   

 

11. Sumatera 

Selatan  

Perda 13/2002 Pemberantasan maksiat   

12. Kota 

Palembang  

Perda 2/2004 Pemberantasan pelacuran  

13. Kota 

Banjarmasin  

Perda 4/2005 Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin 

No. 13/2003 tentang 

larangan kegiatan pada 

Bulan Ramadhan 

 

14. Kabupaten 

Bandung  

Perda 9/2005 ZIS  

15. Cirebon  Perda 77/2004 Pendidikan madrasah 

diniah awaliyah  

 

  Perda 5/2002 Larangan perjudian, 

prostitusi, minuman keras 

 

16. Kota Cilegon  Perda 7/2005 Perusahaan daerah BPR 

Syariah Kota Cilegon 

 

17. Kabupaten 

Serang  

Perda 1/2006 Ketentuan 

penyelenggaraan wajib 

belajar madrasah diniyah 

awaliyah  

 

18. Kodya 

Yogyakarta  

Keputusan 

Walikota  

169/2006 Pembentukan tim 

kebijakan dan tim 

pemberantasan perjudian, 

kemaksiatan, 

penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika, 

dan zat adiktif, minuman 

keras, kenakalan remaja, 

pornografi serta bentuk 
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kekerasan lainnya 

19.  Prop. Banten Perda 4/2004 Pengelolaan zakat   

20. Cilegon  Perda 4/2001 Pengelolaan ZIS  

21. Kab. Serang Perda 6/2002 Pengelolaan zakat  

22. Kab. 

Tangerang 

Perda 24/2004 Pengelolaan ZIS  

23. Kota 

Tangerang 

Perda 7/2005 Pelarangan pengedaran 

dan penjualan minuman 

beralkohol  

 

  Perda 8/2005 Pelarangan pelacuran   

24. Prop. Jabar  Keputusan 

Gubernur  

73/2001 Pengelolan zakat, 

pengurus BAZ Prop. 

Jabar 

 

25. Sukabumi  Kep. 

Bupati  

114/2003 Susunan organisasi dan 

personalia pengurus 

Badan Pengkajian Dan 

Pengembangan Syariat 

Islam (BPPSI) Sukabumi 

 

  Instruksi 

Bupati   

04/2004 Pemakaian busana 

muslim bagi siswa dan 

mahasiswa di Sukabumi  

 

  Perda 11/2005 Penertiban minuman 

beralkohol  

 

  Perda 12/2005 Pengelolaan zakat  

26. Kab. 

Inderamayu  

Perda  7/1999 Prostitusi   

  Perda 30/2001 Pelarangan peredaran dan 

penggunaan minuman 

keras 

 

  Perda 2/2003 Wajib belajar madrasah 

diniyah awaliyah  

 

  Perda 7/2005 Pelarangan minuman 

beralkohol  
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  Edaran 

Bupati  

- Wajib busana muslimah 

dan pandai baca Al-

Qur’an untuk siswa 

sekolah 

 

27. Kab. Cianjur  Perda 7/2000 Pengelolaan zakat  

28. Cianjur  Perda - Gerbang Marhamah 

(gerakan pembangunan 

masyarakat berakhlaul 

karimah) 

 

  Surat 

Edaran 

9/2003 

061/2896/

ORG 

Anjuran pemakaian 

seragam kerja (muslim-

muslimah) pada hari kerja 

 

29. Karawang  Perda 10/2002 Pengelolaan ZIS  

30. Garut  Perda 6/2000 Kesusilaan   

  Perda 1/2003 Pengelolaan ZIS  

31. Tasikmalaya  Surat 

Edaran 

Bupati  

-/2001 Peningkatan kualitas 

keimanan dan ketaqwaan 

 

  Perda 28/2000 Pemberantasan pelacuran   

  Perda 5/2004 Pengendalian dan 

pengawasan minuman 

keras 

 

32. Purwakarta  Perda - Anti maksiat 10 Feb 

2005 

33. Depok  Perda - Anti maksiat  28 April 

2005 

34. Jember  Perda 14/2001 Penanganan pelacuran   

35. Gresik  Perda  7/2002 Larangan praktik 

prostitusi 

 

  Perda 15/2002 Peredaran minuman 

beralkohol  

 

36. Pamekasan  Perda 18/2001 Larangan peredaran 

minuman beralkohol 
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  Surat 

Edaran 

Bupati  

450/2002 Pemberlakuan syariat 

Islam  

 

37. Kabupaten 

Lombok 

Timur (NTB)  

Perda  9/2002 Pengelolaan zakat   

  Keputusan 

Bupati  

17/2003 Petunjuk pelaksanaan 

Perda Kab Lombok Timur 

No. 9/2002 tentang 

Pengelolaan Zakat 

 

38. Prop. Sulsel  Perda - Pendidikan Al-Qur’an   

39. Enrekang 

(Sulsel)  

Perda 6/2005 Busana muslimah dan 

BTA 

 

40. Gowa 

(Sulsel)  

Perda - Busana muslimah dan 

penambahan jam 

pelajaran agama  

 

41. Sinjai 

(Sulsel)  

Perda - Busana muslimah  

42. Takalar 

(Sulsel) 

Perda - Busana muslimah  

43. Bulukumba 

(Sulsel)  

Perda 3/2002 Larangan penertiban dan 

penjualan minuman keras  

 

  Perda 2/2003  Pengelolaan zakat profesi, 

infaq dan sedekah 

 

  Perda 5/2003 Berpakaian muslim dan 

muslimah 

 

  Perda 6/2005 Pandai BTA  bagi siswa 

dan calon pengantin 

 

44. Maros 

(Sulsel) 

Perda - Buta aksara Al-Qur’an, 

busana muslim dan 

pengelolaaan zakat 

15,16,17 

Desemb

er 2005 

45. Donggala  SK Bupati 

Donggala  

188.45/02

41/Depag 

Pelaksanaan pengelolaaan 

zakat Kab. Donggala 
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46. Propinsi 

Gorontalo  

Perda 10/2003 Pencegahan maksiat   

47. Kabupaten 

Maros 

Perda 15/2005 Gerakan buta aksara dan 

pandai baca Al-Qur’an 

dalam wilayah Kabupaten 

Maros 

 

  Perda 16/2005 Berpakaian muslim dan 

muslimat  

 

  Perda 17/2005 Pengelolaan zakat  

48. Kota 

Gorontalo  

Perda 22/2005 Wajib baca tulis Al-

Qur’an bagi siswa yang 

beragama Islam 

 

Fenomena perda bernuansa syariat merupakan dampak dari perubahan 

sistem politik kenegaraan dan pemerintahan. Sistem politik yang otoritarian 

berubah menjadi demokratis. Sistem pemerintahan yang sentralistik 

berubah menjadi desentralistik. Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan 

tuntutan masyarakat dan telah ditampung dalam Amandemen UUD 1945. 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pengaturan 

Anggaran Daerah dan Pusat menjadikan pemerintah daerah lebih otonom. 

Otonomi daerah inilah yang mengakibatkan munculnya perda-perda yang 

banyak bernuansa syariah. Para politisi muslim menjadi motor penggerak 

lahirnya perda-perda itu.123 

Banyaknya undang-undang dan peraturan daerah yang bernuansakan 

hukum Islam di Indonesia pada era reformasi sebagaimana dipaparkan di 

atas menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Indonesia sangat besar 

agar hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif. Hal ini ini terjadi 

karena kebijakan politik dan hukum pemerintah pada era reformasi ini 

memungkinkan terjadinya hal tersebut. Pada era reformasi ini juga muncul 

berbagai organisasi-organisasi Islam yang ikut meramaikan perjuangan 

                                         
123 Ibid; hlm. 158 
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menerapkan syariat Islam di Indonesia. Kesempatan ini ada karena dalam 

situasi politik yang demokratis memberikan ruang yang sangat lebar bagi 

umat Islam dalam berjuang menjadikan nilai-nilai hukum Islam. Pada masa 

demokrasi ini apabila keinginan masyarakat kuat maka pihak yang 

berwenang dalam hal ini eksekutif dan legislatif akan lebih berpeluang 

besar mengakomodir keinginan masyarakat. 

 

 

 

 

 

B. Positivisasi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era 

Reformasi 

1. Karakter responsif pembangunan hukum era reformasi 

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.124 Tujuan 

bangsa ini yaitu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk menjamin agar 

kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan 

bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Adapun 

tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu untuk:125 

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, 

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan 

daerah;  

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan; 

                                         
124 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
Pasal 1 angka (2) 
125 Ibid; Pasal 2 ayat (4) 
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d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 

e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Salah satu pembangunan yang terus dilakukan bangsa Indonesia 

hingga saat ini adalah pembangunan dibidang hukum. Sejak Indonesia 

merdeka maka sistem hukum kolonial sudah tidak berlaku lagi dan hukum 

yang berlaku sekarang adalah sistem hukum nasional Indonesia. Adapun 

yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah sebuah sistem 

hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun 

berdasarkan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

serta berlaku diseluruh Indonesia.126  

Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang 

terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang 

berbeda ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan 

oleh penguasa kolonial dahulu bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara 

tanpa memandang agama yang dipeluknya haruslah dilakukan dengan hati-

hati karena diantara agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia ada 

agama yang tidak dapat dicerai pisahkan dari hukum. Misalnya agama 

Islam adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan 

manusia dengan manusia yang lain dan benda dalam masyarakat. Oleh 

karena eratnya hubungan antara agama (dalam arti sempit) dengan hukum 

dalam Islam, ada sarjana yang mengatakan bahwa Islam adalah agama 

hukum dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam 

pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. 

Untuk itu perlu wawasan dan kebijaksanaan yang jelas.127  

                                         
126 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, ctk. Kedua, PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 65 
127 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, ctk. Ketujuh,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 240-241 
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Menteri Kehakiman Ali Said pada saat upacara pembukaan 

simposium pembaharuan hukum perdata nasional di Yogyakarta tanggal 21 

Desember 1981 menyampaikan bahwa disamping hukum Adat dan hukum 

eks-Barat, hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum 

Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baru bagi pembentukan hukum 

nasional. Menurut Ismail Saleh ada tiga dimensi yang dapat ditangkap 

dalam pembangunan hukum nasional yaitu: 

a. Dimensi pemeliharaan yaitu dimensi untuk memelihara tatanan 

hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan, dimensi ini perlu ada untuk mengisi 

kekosongan hukum dan merupakan konsekuensi logis Pasal II 

aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pembangunan 

hukum dalam dimensi ini menurut menteri kehakiman berorientasi 

pada kemaslahatan bersama. 

b. Dimensi pembaharuan yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk 

lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum 

nasional. Kebijaksanaan yang dianut dalam dimensi ini adalah 

disamping pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, 

akan diusahakan penyempurnaan peraturan perundang-undangan 

yang ada sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan baru dibidang-

bidang yang bersangkutan. Ini berarti melengkapi apa yang belum 

ada dan menyempurnakan yang sudah ada. 

c. Dimensi penciptaan yaitu dimensi dinamika dan kreatifitas. Dalam 

dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-

undangan yang baru yang sebelumnya memang belum pernah 

ada.128 

Pembangunan hukum nasional harus dapat mengayomi seluruh 

bangsa dan aspek kehidupannya. Dalam hal ini, Menteri Kehakiman Ali 

Said merencanakan bahwa dalam pembangunan hukum nasional wajib 

menggunakan wawasan nasional yang terdiri dari: 
                                         
128 Ibid, hlm. 242 
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a. Wawasan kebangsaan yaitu sistem hukum nasional harus 

berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa serta 

mencerminkan cita-cita hukum, tujuan dan fungsi hukum, ciri dan 

tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. 

b. Wawasan nusantara yaitu menginginkan adanya satu kesatuan 

hukum nasional, maka usaha unifikasi dibidang hukum harus sejauh 

mungkin dilaksanakan. Untuk itu perlu diciptakan iklim kehidupan 

disegala bidang yang dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hidup 

di bawah satu hukum bagi semua golongan masyarakat. Ini berarti 

bahwa seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem 

hukum yang sama yaitu sistem hukum nasional. 

c. Wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mempergunakan 

wawasan Bhinneka Tunggal Ika berdampingan dengan wawasan 

nusantara dan wawasan kebangsaan dalam usaha pembangunan 

hukum maka unifikasi hukum yang diusahakan itu sekaligus 

menjamin tertuangnya apirasi nilai-nilai dan keutuhan hukum 

kelompok masyarakat ke dalam sistem hukum nasional yang 

dengan sendirinya harus sesuai setidak-tidaknya tidak bertentangan 

dengan aspirasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara.129 

Pembangunan nasional selalu memiliki arah dan tujuan, begitu juga 

pembangunan nasional dibidang hukum.  Arah dan tujuan pembangunan 

nasional dibidang hukum sejak pemerintahan orde baru diatur dalam 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yaitu Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) sejak 1973, 1978, 1983, 1988 dan 1993. 

Kurun waktu 1973-1988 pengembangan hukum nasional diarahkan bagi 

kodifikasi dan unifikasi hukum sesuai kepentingan masyarakat. Bentuk 

hukum tertulis tertentu dikodifikasikan dan diunifikasikan terutama hukum 

                                         
129 Ibid; hlm.242-243 
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yang bersifat ‘netral‛ yang berfungsi bagi rekayasa sosial.130 Sedangkan 

pada era reformasi, arah dan tujuan pembangunan nasional diatur dalam 

Gasis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004. Adapun arah dan 

tujuan pembangunan hukum nasional berdasarkan ketentuan Gasis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yaitu:131 

a. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk 

terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka 

supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 

b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu 

dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat 

serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan 

hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender 

dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program 

legislasi. 

c. Menegakkan hukum secara konsisten umtuk lebih menjamin 

kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta 

menghargai hak-hak asasi manusia. 

d. Melanjutkan ratifikasi konvensi Internasional, terutama yang 

berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. 

e. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat-aparat 

hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan 

kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan 

serta pengawasan yang efektif. 

f. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari 

pengaruh penguasa dan pihak manapun. 

                                         
130 Didi Kusnadi. Hukum Islam Di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk 
Hukum) www.badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/hukum%20islam %20di%20 
indonesia.pdf, 15 Maret 2009, 21:10 WIB 
131 Imam Syaukani dan Ahsin Tohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, ctk. Kedua, PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2004, hlm. 95-96 
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g. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung 

kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas 

tanpa merugikan kepentingan nasional. 

h. Menyelenggarakan proses peradilan secara tepat, mudah, murah 

dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap 

menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. 

i. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan 

perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia 

dalam seluruh aspek kehidupan. 

j. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran 

hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.  

Sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, juga telah 

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pembangunan yaitu dengan 

tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai 

pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Melihat perlunya 

perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas 

pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap 

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan 

oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional yang ditetapkan dengan undang-undang maka 

dibentuklah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

dengan undang-undang.132 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional maka ditetapkan Peraturan Presiden tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.133  

                                         
132Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 
133Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2004-2009 
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Sasaran perencanaan pembangunan nasional dibidang politik dan 

hukum yang dilakukan dalam tahun 2004-2009 adalah terciptanya sistem 

hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk 

tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender), terjaminnya 

konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan 

daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang 

lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang 

berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali 

kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.  

Arah kebijakan pembangunan nasional dibidang politik dan hukum 

yang dilakukan dalam tahun 2004-2009 adalah pembenahan sistem dan 

politik hukum dalam lima tahun mendatang yang diarahkan pada kebijakan 

untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) 

hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya:  

a. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan 

kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib 

perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan 

hirarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat 

kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum 

dan peraturan melalui permberdayaan yurisprudensi sebagai bagian 

dari upaya pembaruan materi hukum nasional.  

b. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan 

kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf 

peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan 

transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan 

transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan 

memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak 

pada kebenaran, memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk 

memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan 

yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum 

nasional.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xcviii 
 

c. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan 

sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku 

keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan 

menaati hukum serta penegakan supremasi hukum. 

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendukung 

pembenahan sistem dan politik hukum dijabarkan ke dalam program-

program pembangunan sebagai berikut:134 

a. Program perencanaan hukum  

Program ini ditujukan untuk menciptakan persamaan persepsi 

dari seluruh pelaku pembangunan khususnya dibidang hukum 

dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global yang secara 

cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap 

berjalan secara berkesinambungan. Dengan program ini diharapkan 

akan dihasilkan kebijakan/materi hukum yang sesuai dengan 

aspirasi masyarakat, baik pada saat ini maupun masa mendatang, 

mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat 

secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan 

dalam kurun waktu lima tahun mendatang meliputi:  

1) Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan 

informasi hukum terutama yang terkait dengan 

pelaksanaaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan 

hukum secara keseluruhan;  

2) Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi 

publik yang melibatkan instansi/lembaga pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan evaluasi dan 

penyusunan rencana pembangunan hukum yang akan 

datang;  

                                         
134 Ibid  
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3) Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun 

prioritas rancangan undang-undang ke dalam Program 

Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama Pemerintah dan 

Badan Legislasi DPR; serta  

4) Penyelenggaraan berbagai forum kerjasama Internasional 

dibidang hukum yang terkait terutama dengan isu-isu 

korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-

obat terlarang, perlindungan anak, dan lain-lain.  

b. Program pembentukan hukum  

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan berbagai 

perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang 

akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam 

rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan 

melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-

undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang 

baik. Sedangkan pembentukan yurisprudensi dilakukan oleh 

lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu 

terutama yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. 

Dengan program ini diharapkan tersedia berbagai peraturan 

perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur 

perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan pokok yang 

akan dilaksanakan antara lain meliputi:  

1) Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan 

mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak 

tertulis yang terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia 

dan peradilan;  

2) Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih 

memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat;  
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3) Harmonisasi dibidang hukum (hukum tertulis dan hukum 

tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara 

peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan 

peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang 

mempunyai implikasi menghambat pencapaian 

kesejahteraan rakyat;  

4) Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang 

berdasarkan kebutuhan masyarakat;  

5) Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil 

pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses 

pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan 

rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;  

6) Penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai 

peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak 

sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, 

serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak 

memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan;  

7) Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-

undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur 

serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; serta  

8) Pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi 

para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani 

perkara sejenis yang diharapkan akan menjadi bahan 

penyempurnaan, perubahan dan pembaruan hukum 

(peraturan perundang-undangan).  

c. Program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga 

penegakan hukum lainnya  

Program ini ditujukan untuk memperkuat lembaga peradilan 

dan lembaga penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana 
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terpadu yang melibatkan antara lain Mahkamah Agung, Kepolisian, 

Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga 

Pemasyarakatan dan praktisi hukum sebagai upaya mempercepat 

pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan. 

Dengan program ini diharapkan terwujudnya lembaga peradilan dan 

lembaga penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan 

berkualitas dalam bentuk putusan pengadilan yang memihak pada 

kebenaran dan keadilan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pokok yang 

akan dilakukan adalah:  

1) Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan 

perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, 

dan penyalahgunaan narkoba;  

2) Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar lembaga 

peradilan dan lembaga penegak hukum yang lebih 

transparan dan terbuka bagi masyarakat;  

3) Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang 

menjamin akses publik;  

4) Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan 

akuntabel, antara lain pembentukan Komisi Pengawas 

Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional;  

5) Penyederhanaan sistem penegakan hukum;  

6) Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain 

penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan 

penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta 

meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang 

izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah 

tangkal tersangka kasus korupsi;  

7) Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

(Pengadilan Tipikor);  
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8) Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada 

tingkat kasasi melalui proses yang transparan;  

9) Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan 

lembaga penegak hukum lain yang transparan dan 

akuntabel;  

10) Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa 

dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan 

untuk mendukung penegakan hukum.  

d. Program peningkatan kualitas profesi hukum  

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

professional aparat penegak hukum yang meliputi hakim, polisi, 

jaksa, petugas pemasyarakatan, peugas keimigrasian, perancang 

peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil 

(PPNS), para praktisi hukum dan lain sebagainya. Dengan program 

ini diharapkan tercipta aparatur hukum yang profesional dan 

berkualitas serta cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai 

permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

secara keseluruhan. Kegiatan-pokok yang akan dilakukan meliputi:  

1) Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia 

yang transparan dan profesional;  

2) Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia;  

3) Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengan 

penerapan secara konsisten kode etiknya;  

4) Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang 

hukum dan hak asasi manusia untuk lebih meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan aparatur hukum agar lebih 

tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik pada saat 

ini maupun pada masa mendatang; serta  

5) Peningkatan kerjasama yang intensif dengan negara-negara 

lain untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya 
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kejahatan transnasional dengan cara-cara yang sangat 

canggih sehingga cukup sulit terdeteksi apabila hanya 

dengan langkah-langkah konvensional.  

 

 

e. Program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia  

Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta 

meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia 

masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak 

hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi 

juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum serta 

menghormati hak asasi manusia. Dengan program tersebut 

diharapkan akan terwujud penyelenggaraan negara yang bersih 

serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak 

asasi manusia. Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain: 

1) Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan 

kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun 

berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak 

hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga 

sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami 

dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan 

yang berlaku;  

2) Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih 

modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran 

hukum pada berbagai lapisan masyarakat;  

3) Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan 

kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus 

menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada 

dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari 

globalisasi; serta  
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4) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga 

penyuluh tidak saja dari kemampuan substansi hukum juga 

sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga 

komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, 

dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.  

Kebijakan pemerintah dalam hukum tidak lepas dari politik 

hukum Indonesia. 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.135 Sedangkan 

menurut C.F.G Sunaryati Hartono, politik hukum sebagai alat (tool) 

atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk 

menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan 

sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa 

Indonesia.136  

Politik dan hukum itu memiliki hubungan yang menurut Moh 

Mahfud MD disebutkan bahwa dikalangan ahli hukum minimal ada dua 

pandapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. 

Kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut das sollen mengatakan 

bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa 

perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Penulis 

seperti Roscue Pound telah lama berbicara tentang “law as a tool of 

social engineering”. Sebagai keinginan tentu saja wajar jika ada upaya 

untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat 

karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan 

melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan. 

                                         
135 Soedarto, Perkembangan Ilmu Hukum Dan Politik Hukum, dikutip dari Imam Syaukani dan A. 
Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 hal. 27 
136 C.F.G Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, dikutip dari 
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, op cit.,hlm. 30 
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Tetapi kaum realis seperti Savigni mengatakan bahwa “ hukum selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya”. Ini berarti 

bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi independent variable atas 

keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya. Memang di dalam 

kenyataan hukum itu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang 

melatar belakanginya. Dengan kata lain, kalimat-kalimat yang ada di 

dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari 

kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan.137   

Karakter produk hukum senantiasa berkembang seirama dengan 

perkembangan konfigurasi politik. Meskipun kapasitasnya bervariasi, 

konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti oleh munculnya 

produk hukum yang responsif/otonom, sedangkan konfigurasi politik 

yang otoriter senantiasa disertai oleh munculnya hukum-hukum yang 

berkarakter konservatif/ortodoks.138 Moh. Mahfud MD dalam hasil 

penelitiannya berkesimpulan bahwa suatu proses dan konfigurasi 

politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap 

suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang 

konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter 

responsif atau populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi 

politiknya otoriter produk hukumnya berkarakter ortodok atau 

konservatif atau elitis.139 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD 

tersebut maka pada era reformasi yang mana konfigurasi politiknya 

adalah demokratis maka produk hukum yang dihasilkan adalah 

responsif. Hal ini dapat dilihat dari rumusan sasaran yang dilakukan 

dalam pembenahan sistem dan politik hukum 2004-2009 yaitu 

terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak 

                                         
137Moh Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999, 
hal. 70-71 
138Ibid; hlm. 17 
139 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, op. cit., hlm. 6 
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diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau 

bias gender), terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-

undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan 

dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan 

peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional 

dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat 

secara keseluruhan. Langkah yang dilakukan adalah dengan 

memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, 

dan kultur (budaya) hukum. Pada program perencanaan hukum 

diharapkan akan dihasilkan kebijakan/materi hukum yang sesuai 

dengan aspirasi masyarakat, baik pada saat ini maupun masa 

mendatang, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam 

masyarakat secara keseluruhan.  

Berdasarkan konsep teori hukum responsif yang dikemukakan 

oleh Philippe Nonet dan Selznick disebutkan bahwa hukum responsif 

yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih 

daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus 

berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu 

mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya 

keadilan substantif.140 Berdasarkan atas rumusan yang ada dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2004-2009 dan pendapat dari Moh. Mahfud MD maka dapat dikatakan 

bahwa produk hukum yang dihasilkan pada era reformasi sekarang ini 

memiliki karakter hukum responsif. Dalam kondisi negara yang 

demokratis, maka adanya positivisasi hukum Islam ketika dilaksanakan 

sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar dalam pembentukan 

                                         
140Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, cet. Kedua, Bandung, Nusa Media, 2008, 
hlm. 84 
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hukum nasional berarti positivisasi hukum Islam tersebut sesuai dengan 

arah dan tujuan hukum nasional yaitu mewujudkan kebijakan/materi 

hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik pada saat ini 

maupun masa mendatang, mengandung perlindungan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku 

yang efektif dalam masyarakat secara keseluruhan. 

 

2. Legalnya hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia 

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah 

memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang 

agama (hukum agama) dengan jelas. Menurut Mochtar Kusumatmadja, sila 

KeTuhanan Yang Maha Esa pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh 

ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat 

menolak atau bermusuhan dengan agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan 

tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara 

negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah 

menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui 

dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi 

dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.141 

Pola legislasi berkaitan dengan kontribusi hukum Islam dalam hukum 

nasional di Indonesia maka terdapat 3 (tiga) pola legislasi hukum Islam dalam 

peraturan perundang-undangan nasional, yaitu: 

a. Hukum Islam berlaku untuk setiap warga negara dengan beberapa 

pengecualian. Pola ini dikenal sebagai pola unifikasi dengan diferensiasi 

(contoh: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), 

b. Hukum Islam diundangkan dan hanya berlaku bagi umat Islam (contoh: 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh), 

                                         
141 Reza Fikri Febriansyah,  Eksistensi Hukum Islam Dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia, 
http://www.legalitas.org/?q=Eksistensi+Hukum+Islam+Dalam+Struktur+Hukum+Nasional+ 
Indonesia  15 Maret 2009, 21:05  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cviii 
 

c. Hukum Islam yang masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional 

dan berlaku untuk setiap warga negara (contoh: Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1990 Tentang Kesehatan).142 

Positivisasi dan demokratisasi sangat relevan dengan masalah hukum Islam 

Indonesia. Langkah positivisasi dan demokratisasi merupakan langkah 

menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dua langkah ini sebagai solusi 

yang disampaikan oleh Syahrur ketika hukum Islam disatukan dengan sistem 

hukum negara bangsa. Penyatuan harus berjalan dengan dalam mekanisme 

demokrasi. Bila mekanisme demokrasi dijalankan dalam memproduksi hukum, 

dengan demikian proses positivisasi berjalan, maka vitalisasi aparat penegak 

hukum menemui jalan mulus. Aparat tak canggung dan phobi dengan hukum 

Islam karena tidak ada dikotomi hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam 

dengan sendirinya merupakan hukum nasional, sementara hukum nasional selama 

tidak menyalahi hudud Allah merupakan hukum Islam walaupun diproduksi oleh 

parlemen, manusia biasa.143  

Aktualisasi hukum Islam adalah bagian dari proses pembangunan hukum 

nasional. Aktualisasi hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu 

upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu 

yang berlaku khusus bagi umat Islam, dan upaya menjadikan syari’at Islam dan 

fiqh sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional. Aktualisasi hukum 

Islam harus dilakukan secara sistemik dan dengan tindakan-tindakan nyata. 

Aktualisasi hukum Islam tidak cukup, bahkan akan merugikan jika dilakukan 

sekedar sebagai aksi politik yang mengkampanyekan tuntutan pemberlakuan 

syari’at Islam. Syari’at Islam sebagaimana telah diuraikan adalah jalan hidup yang 

menjadi sumber rujukan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya 

aktualisasi hukum Islam adalah belum adanya konsepsi yang jelas tentang materi 

hukum yang harus diaktualisasikan dalam hukum nasional, baik yang berlaku 

khusus bagi umat Islam maupun yang berlaku secara umum.144 Agar proses 

                                         
142 Ibid; 

143  Muhyar Fanani, op. cit., hlm. 364 

144 Jimly Asshiddiqie, Islam Dan Pembangunan Hukum Nasional, http://zfikri.wordpress.com/ 
2007/06/19/jimly-asshiddiqie-islam-dan-pembangunan-hukum-nasional/?referer=sphere_related_ 
content/ 9 Mei 2009, 22:09 
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aktualisasi hukum Islam dapat dilakukan dengan baik beberapa masalah yang 

harus diselesaikan adalah: 

a. Harus terdapat kesadaran bahwa aktualisasi hukum Islam tidak dapat 

dilaksanakan hanya dengan pernyataan politik bahwa syari’at Islam 

berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sebab pernyataan ini adalah 

pengulangan tanpa makna. Walaupun tidak ada pengakuan negara, 

syari’at Islam sebagai jalan hidup memang berlaku bagi umat Islam. 

b. Pembahasan pada tataran filsafat hukum Islam diperlukan untuk 

merumuskan prinsip-prinsip hukum sebagai acuan dalam pengembangan 

sistem hukum nasional secara keseluruhan.  

c. Harus dilakukan pembahasan berdasarkan prinsip hirarki makna dan 

elaborasi syari’at Islam dan kaidah fiqh untuk menentukan masalah-

masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa dan yang 

merupakan urusan pribadi umat Islam.  

d. Terhadap masalah-masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh 

penguasa, harus dipilah-pilah mana yang berlaku khusus bagi umat Islam 

dan mana yang dapat diberlakukan secara umum sebagai hukum nasional 

yang tentu saja harus sesuai atau minimal tidak boleh bertentangan 

dengan norma dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk norma 

agama.145 

Dalam praktek di lapangan, undang-undang mempunyai kedudukan 

yang paling penting. Ini menambah betapa pentingnya undang-undang 

disamping sebagai wujud kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah 

menjadi arah dalam pembangunan hukum nasional. Undang-undang begitu 

penting ketika berbicara mengenai hukum karena: 

a. Dengan undang-undang, materi hukum lebih mudah didapatkan dan 

dijadikan pedoman, karena bentuknya yang tertulis dan 

terkodifikasi. Ini berbeda dengan yang tidak tertulis, oleh karena 

harus memperoleh keterangan dan tidak cukup hanya satu-dua 

orang untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu berupa 

materi hukum tidak tertulis. Terlebih lagi karena wujudnya tidak 
                                         
145 Ibid  
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ada, maka tidak mudah untuk dijadikan ukuran atau standar dalam 

penerapannya. Atau dengan kata lain, akan dapat diperoleh tanpa 

ada kesulitan untuk mendapatkannya, namun harus dengan usaha 

dan pikiran yang sungguh-sungguh. 

b. Dalam banyak hal, dengan undang-undang berarti telah terjadi 

unifikasi hukum yang dapat berlaku secara nasional dan tidak 

dibatasi oleh daerah, suku atau golongan tertentu. Hal ini 

mengecualikan undang-undang tertentu yang dengan tegas 

menyebut ruang lingkup berlakunya undang-undang tersebut. 

c. Lebih mudah dipahami. Kalaupun ada ungkapan yang interpretable 

(mungkin ditafsirkan), ini pun jauh lebih mudah dari pada 

menafsirkan hukum yang tidak tertulis, yang akan lebih banyak 

menimbulkan perdebatan dalam penemuannya, apalagi dalam 

penafsirannya. 

d. Risiko bagi penegak hukum lebih kecil, dibandingkan keberanian 

untuk melakukan ijtihad demi menemukan hukum. Tuduhan bahwa 

penegak hukum melanggar undang-undang, juga tidak akan ada. 

e. Bagi penyidik akan sangat mudah ketika menjerat pelanggaran 

hukum dengan menunjuk pasal-pasal tertentu; dan akan 

menemukan kesulitan ketika harus menjerat pelanggaran dengan 

menunjuk norma-norma yang hidup di masyarakat.146  

Ketika berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka yang 

paling besar kesempatan dan sarananya adalah untuk memasukkan nilai-

nilai hukum Islam ke dalam undang-undang. Positivisasi hukum Islam 

tidak berarti harus secara langsung menjadikan undang-undang tersendiri. 

Justru yang lebih banyak lagi kesempatannya adalah ketika positivisasi 

hukum Islam itu pada setiap hukum tertulis, dari hukum dasarnya sampai 

dengan peraturan perundang-undangan terkecil atau terendah. Model ini 

justru lebih memperkecil pendekatan normatif dengan menjadikan hukum 

                                         
146 A. Qodri Azizy, op.cit., hlm. 232 
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Islam dalam sebuah undang-undang tertentu. Namun dalam waktu 

bersamaan akan mempunyai jangkauan lebih luas, oleh karena akan 

mampu meliputi banyak aspek/jenis hukum atau undang-undang. Model 

seperti ini lebih akademik dan argumentatif dan cara yang dapat berjalan 

seperti biasanya dalam proses pembuatan hukum pada umumnya. Hanya 

saja perlu pendekatan hukum Islam sendiri untuk kemudian dapat dipahami 

oleh para ahli hukum umum. Di sini pula pengertian yang hakiki dalam 

ungkapan GBHN 1999 mengenai sumber baku hukum nasional yang salah 

satunya adalah hukum agama, dalam hal ini hukum Islam. Jadi ini 

merupakan usaha memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasioanal 

secara akademis, sosiologis, kultural, dan asas kemanfaatan bersama demi 

tercapainya kemaslahatan umat dan terwujudnya cita-cita serta visi dan 

misi bangsa. Memang pendekatan seperti ini dapat pula dilakukan ketika 

hakim atau penegak hukum pada umumnya berbicara mengenai kebiasaan 

dan doktrin sebagai sumber hukum.147 

Hukum yang dibuat Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat Indonesia, 

terutama umat Islam yang jumlahnya mayoritas. Apabila hukum yang 

dibuat tidak memperhatikan rasa keadilan hukum yang dianut oleh 

masyarakat maka hukum itu akan ditolak oleh masyarakat tempat hukum 

itu diberlakukan. Berkaitan dengan berlakunya hukum dalam masyarakat, 

Teuku Muhammad Radhi (mantan Kepala BPHN) mengemukakan antara 

lain sebagai berikut:148 

Salah satu syarat bagi dapat berlakunya hukum dengan baik dalam 
masyarakat ialah hukum tersebut haruslah sesuai dengan aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat. Adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri 
pula bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam dan 
karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan agar dalam 
penyusunan hukum nasional para pihak berwenang mengindahkan 
hukum Islam dan jangan hendaknya dalam hukum nasional yang 

                                         
147 Ibid; hlm. 234 
148 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,  
2009, hlm. 160 
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akan datang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam 
tersebut. 

 
Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam 

Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di negeri ini dilandasi oleh 

nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, 

negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum 

positif bagi umat Islam Indonesia. Karena pada dasarnya cara berpikir, 

pandangan hidup, dan karakter semua bangsa tercermin dalam kebudayaan 

dan hukumnya.149 

Dalam negara yang berdasarkan pancasila dan mayoritas penduduknya 

beragama Islam, membawa konsekuensi bahwa hukum yang berlaku di 

Indonesia harus tetap konsisten dan dilandasi oleh nilai-nilai ke Tuhanan 

Yang Maha Esa (sebagai sila pertama Pancasila yang menyinari sila-sila 

lainnya) dan tetap mengindahkan nilai-nilai hukum agama Islam. 

Sebaliknya, hukum di Indonesia khususnya yang berlaku bagi umat Islam 

Indonesia tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan 

hukum Islam.150 

Umat Islam Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara 

karena rumusan sila-sila Pancasila tersebut tidak bertentangan dan terdapat 

kesesuaian dengan ajaran Islam. Apalagi kalau melihat rumusan Pancasila 

yang terdapat dalam Piagam Jakarta, yang telah diberlakukan kembali oleh 

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pada saat ini jalur siyasah hukum 

Islam dalam bidang-bidang tertentu telah terakomodasi dalam perundang-

undangan. Dengan demikian, ia telah menjadi bagian dari hukum positif di 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.151 

Kecenderungan model pengembangan hukum Islam di Indonesia 

berlangsung melalui dua jalur yaitu jalur legislasi melalui perundang-

undangan nasional dan jalur non legislasi yang berkembang di luar 

                                         
149 Ibid;hlm. 160 
150 Ibid;hlm. 161 
151 Ibid; hlm. 161 
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perundang-undangan nasional. Diantara dua jalur tersebut, kecenderungan 

kedua yakni perkembangan hukum di luar perundang-undangan lebih 

banyak dari pada melalui jalur legislasi. Hal itu terjadi karena kendala 

struktural dan kultural, baik secara internal maupun eksternal.152 Secara 

internal para pendukung sistem hukum Islam belum tentu beranggapan 

bahwa hukum Islam itu sebagai suatu sistem yang belum final perlu 

dikembangkan dalam konteks hukum nasional. Sedangkan kendala 

ekstenal yakni struktur politik yang ada belum tentu mendukung proses 

legislasi hukum Islam.  

Betapapun dalam praktiknya legislasi bukan merupakan 

kecenderungan, namun pengembangan hukum Islam melalui proses 

legislasi tetap perlu dilakukan. Hanya masalah materi hukumnya yang 

perlu dipertimbangkan. Misalnya materi hukumnya bukan dibidang hukum 

publik karena dikhawatirkan akan terjadi benturan dengan materi hukum 

agama lain, materi hukum privat tidak pada semua bidang karena ada 

bidang-bidang hukum tertentu yang peka. Jika bidang hukum yang peka ini 

diangkat pasti akan terjadi konflik baik internal maupun eksternal. Jika 

dilihat dari perkembangan kebutuhan dewasa ini dalam kancah pergaulan 

hukum nasional dan internasional, maka legislasi merupakan tuntutan 

objektif dan urgen karena akan mendukung implementasi hukum Islam 

secara pasti dan mengikat secara formal juridis. Dalam ajaran Islam, secara 

tekstual memang tidak ada keharusan memberlakukan hukum Islam 

melalui legislasi ini. Namun menurut kaidah ushul fikih “sesuatu yang 

mubah itu bisa menjadi wajib, jika manfaat yang diberikan oleh sesuatu itu 

lebih besar untuk memberikan jalan utama bagi terlaksananya sesuatu yang 

diperintahkan”. Atas dasar itu, jika untuk efektivitas hukum Islam di 

Indonesia diperlukan campur tangan pemerintah, maka legislasi merupakan 

kebutuhan yang urgen.153 

                                         
152 Jimly Asshidiqie dalam Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan 
Sosial Politik Di Indonesia, ctk. Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 210 
153 Warkum Sumitro, Ibiid; hlm. 211 
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Menerapkan hukum Islam dalam konteks sosial politik Indonesia masa 

kini selalu mengundang polemik. Polemik itu tidak sekadar berputar pada 

perkara teknis juridis belaka. Ia menyentuh perkara politik yang peka. 

Setidaknya ada dua persoalan yang menjadi penyebab yaitu: 

a. Hukum Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama 

dan paradigma negara. Sebagai bagian dari paradigma agama Islam, 

penerapan hukum Islam menjadi nilai agama. Ia menjadi bagian 

dari usaha operasionalisasi totalitas Islam dalam kenyataan empiris. 

Karena diyakini sebagai wahyu tidak hanya hukum Islam, tetapi 

seluruh perangkat keagamaan Islam setahap demi setahap 

diusahakan mengejawantah dalam realitas konkret. Operasionalisasi 

prinsip keagamaan dalam agama manapun menjadi semacam tugas 

suci. Namun pada saat yang sama, hukum Islam pun menjadi 

bagian dari paradigma negara yang mempunyai sistemnya sendiri. 

Dalam zaman modern, negara dalam konteks pluralitas. Legitimasi 

negara berada pada komitmen atas pluralitas itu sendiri. Akibatnya 

untuk mempertahankan pluralitas itu negera terpaksa mereduksi 

tidak hanya hukum Islam tetapi juga berbagai perangkat keislaman 

lainnya. Hal ini dilakukan untuk membuat kelompok non islam 

tetap mengidentidikasikan dirinya dengan negara. Membuat 

penganut agama lain merasa aman berarti negara harus berdiri 

netral tidak berpihak kesalah satu agama. Dengan demikian 

persoalan penerapan hukum islam menjadi rumit karena hukum 

Islam itu berada di daerah agama dan negara sekaligus. Ia berada 

dalam lingkar tarik menarik prinsip agama dan prinsip negara yang 

berlangsung sejak lama. Di zaman ini solusi dan tarik menarik ini 

telah kita ketahui yakni sektor publik diurus oleh negara dan sektor 

privat diberikan kepada agama.  

b. Hukum Islam pun berada pada titik tengah ketegangan antar agama 

itu sendiri. Dalam kondisi masyarakat yang agamanya plural, 

pemekaran agama yang satu dapat menjadi ancaman bagi agama 
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lainnya. Legislasi hukum agama yang satu dapat menimbulkan 

keterasingan dan kecemburuan agama lainnya. Untuk menjaga 

komitmen pada pluralitas agama itu, sekali lagi hukum Islam 

direduksi sampai pada tingkat yang membuat penganut agama lain 

merasa tidak terancam. Sebagaimana penganut agama Islam tidak 

ingin merasa terancam eksistensinya, penganut agama lain pun 

mempunyai kepentingan yang sama.154 

Dalam kenyataannya, undang-undang mempunyai kedudukan yang 

sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu agar 

hukum Islam dapat berlaku secara formal maka perlu adanya positivisasi 

hukum Islam sebagai hukum nasional. Sebagaimana yang disampaikan  A. 

Qodri Azizy bahwa  positivisasi hukum Islam itu tidak berarti harus secara 

langsung menjadikan undang-undang tersendiri. Justru yang lebih banyak 

lagi kesempatannya adalah ketika positivisasi hukum Islam itu pada setiap 

hukum tertulis, dari hukum dasarnya sampai dengan peraturan perundang-

undangan terkecil atau terendah. Artinya bagaimana nilai-nilai hukum 

Islam itu dapat diserap menjadi hukum nasional dengan suatu undang-

undang khusus ataupun tidak, yang terpenting adalah nilai-nilai dalam 

hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Terkait dengan 

hukum publik yang berkaitan dengan pidana Islam sampai sekarang belum 

dapat menjadi hukum positif bahkan ketika ada usulan adanya kodifikasi 

hukum pidana Islam menjadi hukum nasional, banyak menuai perdebatan 

bahkan dalam kalangan masyarakat Islam sendiri. Rahmad Rosyadi 

mengatakan hal ini disebabkan karena adanya ketidak mengertian, 

kesalahpahaman, dan ketakutan terhadap hukum pidana Islam yang tidak 

proporsional. Positifisasi syariat Islam dimaksudkan sebagai upaya 

melegalisasi syariat Islam menjadi hukum positif, kemudian diaplikasikan 

secara nyata dalam praktik kehidupan. Proses legalisasi syariat Islam dalam 

bentuk rancangan undang-undangnya dapat disampaikan dari kalangan 

                                         
154 Mustofa dan Abdul Wahid, op.cit., hlm. 126 
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eksekutif maupun legislatif atau pihak lain yang ditunjuk, sebagai naskah 

kalangan akademis. Kemudian rancangan undang-undang tersebut diproses 

menjadi undang-undang atau peraturan lain sehingga mempunyai daya ikat 

serta memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Upaya 

formalisasi syariat Islam ini, tentu saja memerlukan dukungan pemerintah 

yang mempunyai otoritas dibidang kekuasaan. Dengan kekuatan politik 

hukum dan sistem hukum yang ada, maka pemerintah dapat membuat 

kebijakan terhadap keberlakuan syariat Islam ini menjadi hukum positif.155  

Polemik legislasi hukum Islam juga sebagaimana yang disampaikan 

oleh Alfitri bahwa: 

Contemporary conflicts over efforts to expand the role of Islamic 
law in the national legal system of Indonesia are so intense that they 
undermine reasoned public debate about this question. They are part of 
a long-standing polemic, not only about the role of Shariah in 
Indonesia generally but about the specific question of whether the 
Jakarta Charter, which references obligations to obey Islamic law, 
should be restored as part of the Constitution. Because Indonesia is a 
secular state, the Shariah as a whole is not enforced by the state, but 
the Shariah has a significant meaning for Muslims in Indonesia 
because it provides the norms distinguishing the obligatory and 
recommended from those actions which are neutral, disapproved and 
prohibited in Muslims' lives. Moreover, some elements of Islamic 
jurisprudence in personal law have been absorbed into positive law in 
Indonesia through the decisions of religious courts, which have existed 
since the Dutch colonialism, as currently regulated by Law No. 7/1989. 
The Compilation of Islamic Law No. 1/1991 essentially functions as the 
legal code for all Muslims who must resort to the religious courts for 
the adjudication of disputes involving marriage, divorce, inheritance 
and waqf. Thus, consideration of the propriety of attempts to extend 
Islamic law to matters of property and of contract is appropriate at this 
time.156  

Because Indonesia's legal system is positivist, i.e., enforces only 
laws promulgated by an authoritative institution of the state, many 
commentators have assumed that Islamic and national law are 
perennially antagonistic and mutually exclusive. Indeed, there is some 
apparent validity to this argument, given that "[i]n Islam, God is the 

                                         
155 A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, op.cit., hlm. 95-96 
156 Alfitri, Expanding A Formal Role For Islamic Law In The Indonesian Legal System: The Case 
Of Mu' Amalat, Journal of Law and Religion 2007-2008, Copyright © 2007-2008 Hamline 
University; Alfitri, http://web2.westlaw.com, 30 Agustus 2009, 13:26 WIB 
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source of all law, while the nation state accords a monopoly over law 
making to the legislative organs of the state." Yet, as the practices of 
other nation-states that have incorporated the Shariah into their legal 
system show, the conflict between Islamic law and national secular law 
is not irreconcilable. After describing the basic principles of Islamic 
law which apply to mu'amalat, this article will construct a legal 
approach which tries to accommodate both "the sovereignty of God" 
and "the sovereignty of the state" in an effort to expand the mu'amalat 
in the Indonesian legal system.157 

 
Maksudnya adalah Konflik terkini yang terjadi atas usaha untuk 

memperluas peran hukum Islam pada sistem legal di Indonesia 
sangatlah berkembang sehingga menjadi satu alasan yang nyata dan 
masalah ini menjadi perbicangan dihadapan publik. Hal ini merupakan 
satu bagian dari polemik yang telah berkepanjangan, tidak hanya 
mengenai peran dari hukum Syariah di Indonesia secara umum namun 
juga berkaitan dengan pertanyaan yang sangat spesifik mengenai 
Piagam Jakarta yang mengacu untuk melaksankan hukum Islam dengan 
baik bagi pemeluknya disarankan untuk menjadi salah satu bagian dari 
konstitusi. Karena Indonesia adalah negara sekuler, hukum Syariah 
secara keseluruhan tidak dimasukkan ke dalam pemerintahan negara, 
namun hukum Syariah memiliki makna yang sangat penting bagi umat 
Islam di Indonesia karena Hukum Syariah memberikan nilai-nilai 
mengenai apa yang boleh serta wajib dilakukan dari seluruh unsur yang 
ada di dalam yurisprudensi Islam dimana hukum ini terutama yang 
menyangkut masalah personal telah menjadi salah satu bagian dari 
hukum positif yang ada di Indonesia melalui keputusan Pengadilan 
Agama yang telah ada sejak masa kolonialisme Belanda. Seperti yang 
telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Kompilasi dari 
hukum Islam No. 1 Tahun 1991 sangatlah penting menjadikan hukum 
Islam sebagai identitas legal bagi seluruh umat Islam yang harus 
mengurus ke Pengadilan Agama untuk mencari keputusan yang 
melibatkan pernikahan, perceraian, harta waris dan waqaf. Oleh sebab 
itu, pertimbangan untuk memperluas peran hukum Islam sebagai bahan 
kajian hukum sangatlah penting saat ini.  

Karena sistem legal Indonesia menganut positivisme, misalnya 
hukum hanya ditentukan oleh institusi yang berwenang dari insititusi 
negara, banyak pengamat telah mengasumsikan bahwa hukum Nasional 
dan Hukum Islam kadang saling bertolak belakang namun ada kalanya 
saling mendukung satu dengan lain. Sesungguhnya pendapat 
berdasarkan pernyataan bahwa ”di dalam Islam, Allah merupakan 
sumber pemilik dari seluruh hukum yanga ada, sementara pada negara 
memonopoli pengambilan keputusan hukum pada lembaga legislative 
yang juga merupakan bagian dari negara itu”. Untuk itu, seperti yang 

                                         
157 Ibid  
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terlihat pada negara-negara yang juga menggunakan hukum Islam 
sebagain bagian dari sistem legal mereka menunjukkan bahwa konflik 
antara hukum Islam dan hukum sekuler terjadi dengan sengit. 
 
Menurut Satjipto Raharjo, dalam paham sosiologi hukum yang 

dikembangkan oleh aliran Pragmatic Legal Realism yang dipelopori antara 

lain oleh Roscou Pound memiliki keyakinan bahwa hukum adalah ‘a tool 

of social engineering’ atau alat pembaruan masyarakat, dalam konteks 

perubahan hukum di Indonesia harus diarahkan kejangkauan yang lebih 

luas yang berorientasi pada: 

a. Perubahan hukum melalui peraturan perundangan yang lebih 

bercirikan sikap hidup serta karakter bangsa Indonesia, tanpa 

mengabaikan nilai-nilai universal manusia sebagai warga dunia, 

sehingga ke depan akan terjadi tranformasi hukum yang lebih 

bersifat Indonesiani (mempunyai seperangkat karakter bangsa yang 

positif). 

b. Perubahan hukum harus mampu membimbing bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat dan terhormat dimata 

pergaulan antar bangsa, karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana 

mencapai tujuan bangsa yang efektif.158 

Perubahan hukum di Indonesia pada kenyataannya berlangsung, baik 

yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berwenang (lembaga 

legislatif dan eksekutif) melalui penciptaan berbagai peraturan 

perundangan yang menjangkau semua fase kehidupan yang berorientasi 

pada kehidupan perorangan, kehidupan sosial maupun kehidupan 

bernegara (politik) atau yang diusulkan oleh berbagai lembaga yang 

memiliki komitmen tentang pembaruan dan pembinaan hukum, sehingga 

mampu mengisi kekosongan atau kevakuman hukum dalam berbagai segi 

kehidupan. Dengan perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan 

                                         
158 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indoneia), 
PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 127-128 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cxix 
 

sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia yang menurut 

Mochtar Kusumaatmaja harus dilakukan dengan jalan:159 

a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional 

dengan antara lain mengadakan pembaruan, kodifikasi serta 

unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan 

memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. 

b. Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-

masing. 

c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum. 

d. Memupuk kesadaran hukum masyarakat. 

e. Membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/negara 

ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan 

serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. 

Berdasarkan teori eksistensi yang menerangkan tentang adanya hukum 

Islam dalam hukum nasional Indonesia. Maka eksistensi (keberadaan) 

hukum Islam dalam hukum nasional adalah sangat penting yaitu: 

a. ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai 

bagian yang integral darinya;  

b. ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan 

hukum nasional dan sebagai hukum nasional; 

c. ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) 

berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional 

Indonesia; 

d. ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dan 

unsur utama hukum nasional Indonesia.  

Jawahir Thontowi menyampaikan argumentasi adanya tuntutan hak 

konstitusional penerapan syariat Islam antara lain didasarkan pada:160 

a. Jaminan penerapan syariat Islam dalam HAM Internasional  

                                         
159 Ibid; hlm. 128 
160 Jawahir Thontowi, Hak Konstitusional Perda Syariat Islam,  Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 
2006, http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/246/241, 23 Juni 2009, 06:31 WIB 
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Hak penerapan syariat Islam bagi kaum muslirnin secara umum di dunia, 

khususnya di kalangan kaum di berbagai negara muslimin dan Indonesia 

secara lebih khusus, telah dengan jelas mendapat pengaturan dari HAM 

Internasional, hak beragama dan hak kebebasan untuk melakukan segala 

aktifitas beragama dapat ditemukan dalam beberapa dokumen penting seperti 

terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 18 yang 

menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; 
dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan 
kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara 
mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.” 

 

b. ICESCR dan ICCPR sebagai dasar hukum Internasional 

Kemerdekaan beragama diletakkan sebagai hak fundamental, maka 

terbentuk larangan apapun atas hak-hak dasar akan dinyatakan sebagai 

bertentangan dengan kekuatan HAM Internasional. Kebebasan sebagaimana 

dikumandangkan Freedom of Expression, of Association, of Relogion, 

Freedom from Fear, want and Expression and Hungger merupakan 

kewajiban negara untuk melindunginya. Pertama, Perjanjian Internasional 

tentang Hak hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (The International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Right ICESCR) 1966. Kedua, perjanjian 

internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kedua perjanjian internasional 

itu diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966. 

Pemberlakuan kedua perjanjian itu mulai efektif 3 Januari 1976, dan 23 Maret 

1976. Setiap orang memiliki hak dan kemerdekaan untuk berfikir, 

berpenghayatan, kepercayaan termasuk di dalamnya lembaga untuk memiliki 

atau menganut suatu agama atau keyakinan sesuai pilihannya. Nathan Lerner 

menjelaskan bahwa kebebasan beragama mencakup antara lain: 

1) untuk beribadah dan berkumpul sehubungan dengan agama atau 
keyakinannya, termasuk mendirikan, memelihara tempat-tempat 
beribadah; 

2) untuk mendirikan dan memelihara lembaga donor untuk kemanusiaan; 
3) untuk membuat atau menggunakan tanda-tanda yaitu material yang 

dikaitkan dengan upacara keagamaan; 
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4) untuk menulis dan mempublikasikan dan melakukan deseminasi 
dengan publikasi relevan di wilayahnya masing-masing; 

5) memberikan pendidikan dan pengajaran atas anak-anak didik dan 
penganut; 

6) mengumpulkan atau menerima derma sebagai bantuan keuangan; 
7) melatih atau memilih menjadi para penyebar agamanya masing-

masing; 
8) memberlakukan hari libur untuk istirahat; 
9) untuk mendirikan dan memelihara harmonisasi individu dan 

masyarakat, dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan dan 
kepercayaan, baik dalam level nasional dan juga internasional. Lebih 
lanjut, menurut Natan Lerner, beberapa ketentuan mengenai hak-hak 
dasar keagamaan pada saat ini telah merefleksikan kebiasaan hukum 
intemasional, dan ketentuan mengenai pembatasan perlakuan 
diskriminatif atas dasar agama, atau pelanggaran terhadap genocida 
terhadap kelompok agama tertentu, tergolong pada perbuatan yang 
melanggar HAM berat, tergolong Ius-Cogen. 
 

 

c. UUD 1945 dan realitas juridis dan empiris 

Hak konstitusional penerapan syariat Islam bagi kaum muslimin di 

Indonesia tidak dapat terbantahkan sejak adanya amandemen UUD 

1945 yang dilaksanakan oleh MPR sejak tahun 1999 s/d 2002. Dampak 

dari amandemen tersebut bukan sekedar sistem kekuasaan pemerintah 

yang sentralistik dan oligarkis telah sirna, melainkan memberikan 

makna substansiel akan kedudukan perjuangan penerapan syariat Islam 

di era reformasi yang demokratis terbuka lebar. Secara formal, 

kenyataan tekstual tentang jaminan penerapan syariat Islam dalam 

UUD 1945 tidak berhasil diperjuangkan sebagai suatu putusan politik 

yang final. Namun, melihat realitas politik dan sosiologis masyarakat 

Islam dibeberapa provinsi dan kabupaten, syariat Islam tidak dapat 

dicegah oleh pemerintah. Perjuangan penegakan syari'at Islam tidak 

pernah akan sirna di hati sanubari dan keyakinan kaum muslimin 

bahkan cenderung lebih efektif untuk terealisir antara lain disebabkan 

oleh argumentasi sebagai berikut: 

1) Mempertahankan pembukaan UUD 1945 
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Adanya kesepakatan diantara anggota MPR (sebagai wakil 

rakyat Indonesia) untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945 

dan/tidak akan merubah posisi sentral historis dari pembukaan. 

Tekad untuk tidak merubah Pembukaan UUD 1945, bukan sekedar 

alasan historis dan politis, melainkan alasan filosofis, dimana 

sebagaimana Moh. Natsir berpendapat bahwa di dalamnya terdapat 

Pancasila sebagai dasar negara, yang mengandung nilai-nilai syariat 

Islam. Kata-kata,.... Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, 

dan seterusnya adalah bukti autentik bahwa supremasi kemerdekaan 

yang kita peroleh bukan semata kekuatan otak dan otot bangsa 

Indonesia, melainkan karena ridha Allah SWT sebagai Dzat Maha 

Pencipta. Hal inilah yang membedakan substansi filosofis 

Konstitusi Indonesia dengan konstitusi negara lain yang sekuler. 

Kedudukan Pembukaan yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 

sebagaimana pernah diucapkan oleh Presiden Soekarno dengan 

jelas menunjukan bahwa Pembukaan UUD1945 tidak terpisahkan 

dengan proklamasi kemerdekaan RI. Namun, tidak juga dapat 

dimaknai bahwa UUD 1945 bersifat theocracy, melainkan 

cenderung sebagai nomokrasi dimana hukum merupakan instrumen 

kedaulatan negara dan pemerintah, termasuk nilai-nilai syariat 

Islam yang dapat mempengaruhi produk hukum hasil musyawarah 

anggota-anggota DPR/DPD. 

2) Otonomi daerah seluas-luasnya 

Sebagai konsekuensi musnahnya sistem kekuasaan pemerintah 

yang sentralistik, rnaka Pasal 18, khususnya ayat (5) telah dengan 

jelas memberikan model hubungan kekuasaan antara pemerintahan 

pusat dengan daerah dalam mekanisme bukan saja Sharing of 

Power, melainkan juga check and balance. Bunyi Pasal 18 (5) yaitu 

pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan pemerintah pusat. Jiwa dari pasal tersebut sangatlah 
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gamblang bahwa seorang kepala daerah, baik di tingkat provinsi 

maupun kabupaten memiliki kewenangan yang cukup lebar dalam 

membangun daerah dan warganya, termasuk seberapa jauh kaum 

muslimin yang memperjuangkan penerapan syariat Islam dapat 

membantu mempercepat proses pemulihan krisis, terutama dalam 

bidang moral. Peran penerapan syariat Islam sangat dinantikan 

keberhasilannya oleh masyarakat Indonesia, di tingkat pusat dan 

juga lokal. Dan terbukti, institusi adat seperti Nagari di Sumatra 

Barat yang semula sempat tidak berfungsi saat ini kembali menjadi 

lembaga pelengkap pemerintahan daerah, yang berfungsi 

melakukan pengawasan terehadap pemberlakukan ketentuan ajaran 

Islam. 

 

 

3) Kehidupan beragama sebagai persoalan HAM 

Perjuangan penerapan syariat Islam selalu memegang asas 

musyawarah dalam mufakat dalam melaksanakan perjuangannya, 

sehingga kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan 

perlindungan secara memadai menjadi cukup jelas dan signifikan. 

Karena itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 J, khususnya 

ayat (2) dengan tegas dinyatakan, 

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan UU 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, 
dalam suatu masyarakat demokratis”. 

4) Kewajiban warga negara Indonesia beragama 

Pasal 29 ayat (1 dan 2) dengan tegas mengandung ketentuan 

adanya bukan saja hak tetapi kebebasan beragama. Pasal ini jelas 

tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk memiliki 
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kebebasan untuk tidak menganut salah satu agama. Pasal tersebut 

berbunyi: 

(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaanya itu.  
 

Bagi kaum muslimin pasal tersebut jelas bukan saja negara 

mewajibkan setiap warga negaranya untuk memeluk agama, 

melainkan memberikan jaminan dan perlindungan atas 

terselenggaranya praktek dan kehidupan beragama sesuai dengan 

keyakinannya. Dalam konteks perjuangan penerapan syariat Islam, 

ayat ini secara tegas memberikan petunjuk dan makna substansial 

dan prosedural. Pertama, yang dimaksud makna substansial adalah 

bahwa kaum muslimin selain memiliki hak dan kebebasan dalam 

merealisasikan ajaran agamanya yang kaffah juga negara dapat 

dipandang melanggar hak konstitusional bilamana pemerintah atau 

warga negara Iainnya menghambat dan melarang kaum muslimin 

untuk menerapkan syariat Islam. Sebab, kata-kata "... untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya" dalam 

pandangan Islam bukan semata-mata kebebasan melakukan ibadah 

ritual semata, melainkan juga ibadah non-mahdhoh lainnya. Sebab, 

Islam tidak memaknai ajaran dan perilaku agama adalah identik 

ibadah atau ritualistik, dan pekerjaan bernegara adalah identik 

dengan non-ibadah. Dengan demikian, penegakan syariat Islam 

sebagaimana mengacu pada Pasal 29 tersebut jelas memperkuat 

tuntutan konstitusional penerapan syariat Islam untuk memperoleh 

perlindungan dan dukungan dari negara dengan koridor sistem 

hukum yang berlaku dan menjadi kesepakatan bersama bangsa 

Indonesia secara keseluruhan. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

dalam Pasal 22 juga menegaskan tentang adanya jaminan kebebasan dalam 

beragama yaitu:  
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1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadah menurut agamnya dan kepercayaanya itu.  

2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaanya itu. 

 
Ajaran agama Islam juga sangat menjunjung tinggi jaminan kebebasan 

beragama dan beribadah menurut agamanya sebagaimana disebutkan oleh 

Nehaluddin Ahmad bahwa:161 

“Islam upholds pluralism, freedom of conscience and human and 
democratic rights and thus does not clash with the concept of 
secularism. The Qur'an also states in 22:40 that no religious place 
should be demolished as in all religious places be it synagogue, or 
church or monastery, name of Allah is remembered and hence all these 
places should be protected. This is another tenet of liberal secularism, 
which is upheld by the Qur'an. The fact that Islam admits freedom of 
conscience and democratic rights cannot be disputed. Islam also 
officially accepts religious pluralism in as much as it is Qur'anic 
doctrine to hold other prophets in equal esteem. The Holy Prophet 
provided equal social and religious space to all religions present in 
Medina, as pointed out above, through the Covenant of Medina 
(Mithaq-i-Medina). As stated above, Islam upholds pluralism, freedom 
of conscience and human and democratic rights and thus does not 
clash with the concept of secularism”. 
 
“Islam sangat menghargai pluralisme, kebebasan berkeyakinan dan 
hak asasi manusia serta prinsip demokarsi yang ada, sehingga tidak 
mungkin Islam bertentangan dengan konsep sekularisme. Al-Qur’an 
mengungkapkan di Surat 20 ayat 40 bahwa tidak diperkenankan bagi 
umat Islam untuk menghancurkan tempat ibadah umat lainnya, seperti 
Sinagog, gereja ataupun kuil pemujaan, ingatlah Allah dan seluruh 
tempat ibadah ini harus dilindungi. Hal ini merupakan prinsip lain 
yang diajarkan oleh Al Qur’an mengenai liberalisme sekuler. 
Kenyataannya bahwa Islam sangat menghargai kebebasan 
berkeyakinan dan hak demokratis tidak dapat diganggu gugat lagi. 
Islam juga menerima secara sah pluralisme agama sebanyak doktrin 
yang diajarkan oleh Qur’an kepada seluruh umat Islam seperti yang 
terlihat ketika disepakatinya Piagam Madina (Misaq Madinah)”. 
 

                                         
161 Nehaluddin Ahmad. The Modern Concept Of Secularism And Islamic Jurisprudence: A 
Comparative Analysis, Annual Survey of International and Comparative Law Spring, 2009 
Copyright © 2009 Golden Gate University; Dr. Nehaluddin Ahmad. Ann. Surv. Int'l & Comp. L. 
75. http://web2.westlaw.com, 30 Agustus 2009, 12:55 WIB 
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Jaminan negara terhadap kebebasan beragama serta beribadah menurut 

agama dan kepercayaannya juga menjadi salah satu dasar bagi umat Islam 

dalam memperjuangkan nilai-nilai syariat Islam yang diyakininya. Sangat 

wajar apabila masyarakat muslim Indonesia yang juga dalam jumlah besar 

menuntut agar hukum Islam diberlakukan secara formal dalam hukum 

nasional Indonesia karena itu merupakan hak umat Islam. Dalam 

pandangan orang Islam, melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan 

adalah merupakan suatu kewajiban. 

 

3. Prospek cerah hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional 

Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang 

sangat cerah dalam pembangunan hukum nasional karena secara sosio 

antropologis dan emosional, hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat 

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Se!ain itu secara 

historis hukum Islam telah dikenal jauh sebelum penjajah masuk ke 

Indonesia. Peluang bagi masa depan hukum Islam di Indonesia juga 

terbuka karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan 

menjadi hukum nasional dan hal ini memperlihatkan bagaimana politicall 

will pemerintah yang memberikan respon dan peluang yang baik bagi 

hukum Islam. Dengan melihat realitas kedekatan, kompleksitas materi 

hukum Islam pada masa datang, peluang hukum Islam dalam 

pembangunan hukum nasional akan lebih luas lagi. Demikian juga peran 

akademisi yang melakukan pengembangan dan penelitian yang konstruktif 

dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Yang tidak 

kalah pentingnya adalah peran para ulama, kyai yang secara ikhlas 

mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para 

santri serta jamaahnya yang tersebar diberbagai pelosok tanah air. Semua 
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itu secara alami akan tetap menjaga keberadaan hukum Islam di 

Indonesia.162   

Di era reformasi ini dapat dikatakan bahwa secara politis-yuridis telah 

mengalami kemajuan dengan adanya keberpihakan pemerintah terhadap 

umat Islam untuk melegalisasi syari’at Islam menjadi hukum nasional, 

walaupun masih sebatas diwilayah hukum privat yang berkenaan dengan 

ubudiyah dan muamalah (perdata Islam). Sedangkan diwilayah hukum 

publik yang berhubungan dengan jinayah (pidana Islam), sampai sekarang 

hanya dalam bentuk wacana para ahli hukum sebagai naskah akademis.163 

Tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk tetap mendiskriminasikan 

hukum Islam dalam tata hukum nasional dengan alasan eksklusivitas, 

sebab secara historis hukum Islam dengan segenap pola legislasinya telah 

teruji, baik eksistensinya maupun efektivitasnya dalam turut serta 

menjamin kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum Islam bukanlah sesuatu 

yang harus dijadikan momok bagi masyarakat yang adil dan sejahtera 

karena hal ini telah terbukti sejak periode Piagam Madinah di mana kaidah-

kaidah (hukum) Islam dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan 

negara secara adil dan sejahtera. Untuk mengimplementasikan semua itu 

tidak harus misalnya dengan menerapkan aturan-aturan pidana Islam di 

Indonesia ataupun bahkan dengan mengubah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menjadi Negara Islam, namun yang terpenting bahwa hukum 

Islam harus dapat menjiwai dan menjadi pondasi utama bagi struktur 

hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat hidup 

berdampingan dengan hukum nasional, namun hukum Islam juga dapat 

                                         
162 Muchsin, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional, http://www. 
ditpertais.Net/annualconference/2008/dokumen/kontribusi-%20hukum%20islam-muchsin.pdf, 
WIB  24 April 2009, 20: 18 WIB 

163 Ibnu Hadjar. Syari’at Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 
2006 , http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/239/235, 23 Juni 2009, 06:29 WIB 
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berperan sebagai pondasi utama dan melengkapi kekurangan-kekurangan 

hukum nasional.164 

Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional memang telah diakui 

dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan hukum yaitu sebagai 

bahan baku pembangunan hukum nasional di samping masih terdapat unsur 

hukum adat dan hukum warisan kolonial. Pada saat ini, tiga komponen 

pembentukan hukum nasional yaitu hukum adat, Islam dan Barat berada 

dalam ruang yang bebas dan seimbang yaitu sama-sama sebagai bahan 

baku hukum nasional. Hukum yang akan menjadi hukum nasional adalah 

hukum yang dapat memenangkan kompetisi dalam proses pembuatannya.  

Berdasarkan perkembangan yang ada, dari ketiga sistem hukum yang 

ada di Indonesia yaitu adat, Barat dan Islam, dapat dinilai bahwa hukum 

Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi 

pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum 

Islam juga karena sistem hukum Barat/Kolonial sudah tidak berkembang 

lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak 

memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum 

nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional 

adalah sumbangsih hukum Islam. Hukum Islam memiliki prospek dan 

potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada 

beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi 

rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu:165 

a. Cukup banyak undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini yang 

memuat nilai-nilai hukum Islam seperti Undang-Undang Perkawinan, 

                                         
164 Reza Fikri Febriansyah. Eksistensi Hukum Islam Dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia. 
http://www.legalitas.org/?q=Eksistensi+Hukum+Islam+Dalam+Struktur+Hukum+Nasional+ 
Indonesia 15 Maret 2009 

 
165 Muchsin, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional, http://www. 
ditpertais.Net/annualconference/2008/dokumen/kontribusi-%20hukum%20islam-muchsin.pdf, 24 
April 2009, 20: 18 WIB 
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Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, 

dan Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam 

serta beberapa undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak 

langsung memuat hukum Islam seperti Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank 

Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya., atau Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin diperluas 

kewenangannya, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. 

b. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen 

beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan 

dalam mengakomodasi kepentingannya. 

c. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. 

Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini 

merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan syari'at atau 

hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris. 

d. Politik pemerintah atau political will dari pemerintah dalam hal ini 

sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah 

maka cukup berat bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata 

hukum di Indonesia. 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia mengalami pasang 

surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang diterapkan. Pada 

masa penjajahan Belanda, hukum Islam diakui sebagai hukum positif 

dengan diterapkannya teori receptio in complexu namun kemudian 
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ditentang dengan teori receptie. Pada masa Jepang keadaan tidak banyak 

berubah karena singkatnya Jepang menguasai Indonesia. Pada masa Orde 

Lama hukum Islam belum menandakan perbaikan bahkan berada pada 

kondisi yang suram. Pada masa Orde Baru pemerintah juga memperketat 

pengawasan terhadap aktifitas gerakan politik Islam, namun kondisinya 

mulai membaik dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang juga menjadi akhir dari teori resepsi. Pada masa 

reformasi, hukum Islam mulai berkembang pesat ditandai dengan 

banyaknya hukum Islam menjadi hukum positif bahkan di Provinsi Aceh 

sekarang telah diberlakukan syariat Islam.  

2. Positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional memiliki 

dua bentuk yaitu pertama, hukum Islam tidak bisa diberlakukan dalam 

lingkup nasional karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia, namun hukum 

Islam dapat menjadi salah satu sumber nilai dalam penyusunan hukum 

nasional. Kedua, hukum Islam dapat menjadi hukum positif yang berlaku 

bagi umat Islam melalui proses legislasi yang sah seperti dalam bidang 

muamalah atau hukum privat. Positivisasi hukum Islam memiliki prospek 

yang cerah karena era reformasi yang demokratis memiliki karakter hukum 

responsif, sistem hukum Barat/Kolonial sudah tidak berkembang, jumlah 

penduduk mayoritas beragama Islam, politik pemerintah yang mendukung 

berkembanganya hukum Islam, dan hukum Islam menjadi salah satu 

sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional disamping hukum 

adat dan  hukum Barat/Kolonial. 

B. Implikasi  

1. Kebijakan pemerintah yang otoriter, protektif terhadap umat Islam 

mengakibatkan terhambatnya perkembangan hukum Islam, akan tetapi 

kebijakan yang demokratis memberikan ruang yang luas bagi hukum Islam 

untuk tumbuh, berkembang dan ikut berperan dalam pembangunan hukum 

di Indonesia. 

2. Kondisi pluralitas bangsa Indonesia sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan hukum nasional Indonesia sehingga hukum nasional yang 
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dipilih adalah hukum yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat 

Indonesia.  

 

C. Saran 

1. Positivisasi hukum Islam merupakan sebuah kemajuan besar, namun yang 

lebih penting lagi adalah adanya implementasi hukum Islam dalam setiap 

diri pribadi umat Islam Indonesia. Jangan sampai hukum Islam hanya 

sebagai norma tertulis saja namun perilaku umat Islam sendiri jauh dari 

nilai-nilai hukum Islam.   

2. Positivisasi hukum Islam harus dilakukan melalui legislasi yang sah 

dengan tetap mengutamakan kepentingan dan keutuhan Bangsa Indonesia 

karena beragamnya kondisi bangsa Indonesia baik agama, ras, suku 

maupun golongan yang rawan terjadinya konflik. 
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