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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik hukum secara sederhana diartikan sebagai usaha untuk

mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi

pada suatu saat tertentu.1 Dengan kata lain, memperkirakan tercapainya apa

yang dicita-citakan masyarakat melalui peraturan dan kebijakan yang dibuat

oleh badan yang berwenang pada sebuah negara, itulah yang disebut dengan

politik hukum.2

Berdasarkan hal itu, politik hukum (rechtpolitiek) merupakan upaya

memenuhi kebutuhan perubahan kehidupan masyarakat, dimulai dari hukum

yang dicitakan dan ditetapkan (ius contituendum) hingga terbentuknya hukum

positif (ius contitutum). Bisa juga dikatakan bahwa politik hukum sebagai

kebijakan publik (public policy),3 atau dalam istilah lain kebijakan sosial (social

policy) yang menyatu dan tidak terpisahkan dari perlindungan masyarakat

(social welfare) dan social defence policy.4

Dalam konteks inilah, perlu diperhatikan dalam penentuan politik hukum

adalah fungsi hukum yang berkaitan dengan struktur masyarakatnya. Jika

masyarakatnya semakin kompleks maka dibutuhkan adalah secondary rules of

obligation, yakni kewajiban sekunder dalam tatanan hukumnya, meliputi

1 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), h. 159.
2 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1982), h.

20.
3 Sri Wahyuni, “Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi

Hukum Islam)”, Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Th. XIV, al-Hikmah, 2003, h. 74.
4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan

Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kenvana, 2008), h. 27.
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peraturan terhadap norma yang diakui, beriorientasi pada perubahan. Karena

secara umum fungsi hukum adalah sebagai sistem kontrol, penyelesaian

sengketa (dispute settlement), mengawasi penguasa, rekayasa sosial, pemelihara

sosial (social maintenance), dan redistribusi.5

Berdasarkan pemahaman ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh

penguasa dalam persoalan legislasi merupakan bagian dari pemahaman bahwa

konfigurasi kekuatan politik yang berada disekitarnya (pembuatan dan

penegakan hukum) mempengaruhi hukum itu sendiri.6

Produk-produk dari politik hukum yang dihasilkan dari interaksi

penguasa menghasilkan produk hukum. Dalam memahami produk hukum,

penegak hukum, dalam hal ini hakim, lebih mengutamakan hukum tertulis

sebagai sumber hukumnya. Tipikal hakim yang berpikir legal formal dan hanya

terbatas hitam putih dapat digolongkan sebagai aliran konservatif.7 Karenanya

aliran ini “memaksa” hukum sebagai sistem positivisme hukum analitik,8

menyatakan bahwa para politisilah yang berkuasa terhadap rakyat, yang dapat

menetapkan materi hukum dalam perundang-undangan sebagai hukum yang

berlaku di masyarakat.9

5 Lihat Lawrence Friedmean, American Law an Introduction, Second Edition, Wishnu
Basuki (pen.), (Jakarta: Tana Nusa, 2001), h. 11-18. Lihat juga Maroni, “Problema Penggantian
Hukum-hukum Kolonial Dengan Hukum-hukum Nasional Sebagai Politik Hukum”, Dinamika
Hukum, Vol. 12 No. 1 Tahun 2012, h. 94.

6 Moh, Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 1-2.
7 Lintong O. Siahaan, “Peran Hakim dalam Pembaruan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum

dan Pembangunan, Tahun ke 36 No. 1 Tahun 2006, h. 35.
8 Hukum yang bersifat “memaksa” merupakan bagian dari kaidah hukum selain dari hukum

bersifat mengatur (regelen/anvullen recht). Lihat I Nyoman Nurjaya, “Memahami Kedudukan dan
Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional”, Perspektif, Volume XVI
No. 4 Tahun 2011 Edisi September, h. 241.

9 Moh Mahfud, “Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum
Islam”, al-Jami’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 63/I/1999, h. 40.
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Pola pikir aliran konservatif yang mementingkan legal formal ansich

merupakan ciri karakter hukum positivistik yang menyatakan bahwa pelaku

hukum hanya berbasis pada peraturan dan bernalar positivistik-legalistik, tidak

berorientasi pada nilai, norma dan realitas sosial masyarakat (kebijaksanaa,

keadilan dan kebenaran).10

Dalam pemahaman hukum positivistik, hukum adalah komando. Artinya,

digunakannya positivisme guna menegaskan bahwa hukum yang ada harus

dipatuhi meskipun tidak adil. Intinya adalah keabsahan hukum tidak bergantung

kepada keabsahan moral.11 Hal ini sesuai dari pernyataan Hans Kelsen bahwa

hukum tidak dihalangi dan dibatasi oleh pertimbangan dan logika moral.12

Moral adalah nomor sekian, terpenting adalah apa yang tertulis dalam sebuah

aturan. Dalam konsep hukum positivisme, adalah sesuatu yang berbeda, antara

hukum dan keadilan. Hukum sebagai legal formal dalam ilmu hukum positif,

berbeda dengan filsafat keadilan.13 Sehingga bisa dikatakan bahwa keterpisahan

hukum dengan moral sebagai unsur yang bersifat otonom. Dengan ajaran

10 Erwin, “Upaya Mereformasi Hukum Sebagai Akibat Dominasi Positivisme dalam
Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Hukum Progresif, Vol. 14, No. 3, April 2004,
h. 463. Lihat pula A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum
Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.
12 No. 2 Mei 2012, h. 333

11 Pemahaman seperti ini merupakan bagian dari pengertian pokok mengenai positivisme
hukum. Selain sebagai komando dan.harus dipatuhi meskipun menanggalkan nilai keadilan.
Hukum positivisme juga sebagai bukti berkembangnya konsep hukum, dicirikan bahwa moral dan
politik adalah sesuatu yang terpisah. Di dalam konteks tersebut, hukum harus netral dari moral dan
politik. Hukum tidak mempunyai keterkaitan dengan hal yang ideal. Hukum bersifat aktual.
Pemisahan tersebut dipandang penting untuk kepentingan kepastian hukum. Selain itu, positivisme
hukum dipahami sebagai proses berpikir judisial. Seorang hakim selalu bersandar pada peraturan
yang ada dalam memutuskan setiap perkara. Berpikir dan menilai moral sebagai sesuatu yang
penting ketika argumentasi rasional-logis dibarengi dengan bukti konkrit menjadi pijakan dalam
berpikir, merupakan ciri penting pola positivisme hukum. Lihat Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum,
cetakan ke-5, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h. 66-68.

12 Jimly Asshiddiqie, dkk, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretarian Jenderal
dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 9.

13 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, terj, Somardi, (Ttp.: Rimdi Press, 1995),
h. 3.
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hukum murninya, Kelsen menegaskan, “alles ausscheiden mochte, was nicht zu

dem exakt als Recht bestimmten Gegenstande gehort” (semua hal yang tidak

berhubungan dengan hukum harus dikeluarkan).14

Pemahaman konservatisme hukum menjadi bahan pemikiran bagi pakar

hukum. Sebab positivisme hanya mengantarkan kepada kejumudan hukum dan

ketidakberdayaan hukum dalam menangkap setiap problema kehidupan

manusia. Positivisme hukum berorientasi hanya kepada zahir teks dari sebuah

hukum. Padahal dalam pemahaman yang lain, “hukum bukanlah untuk hukum

tetapi hukum adalah untuk tujuan kemanusiaan”. Maka eksistensi hukum dalam

perundang-undangan dalam sebuah Negara tidaklah bersiat final dan pasti

seperti kitab suci, melainkan sebagai pedoman bagi penguasa untuk bertindak,

demi menjaga nilai kemanusiaan. Bisa dimungkinkan pedoman dapat dilanggar,

karena bukanlah undang-undang yang dituju penegak hukum, melainkan

perlindungan kemanusiaan.15 Dengan demikian, hukum bukanlah sesuatu yang

statis dan jumud (formal-legalitistik-positivis), melainkan dinamis, lentur dan

fleksibel, memperhatikan realitas sosial yang ada.16

Karena itulah, dalam memahami sebuah hukum tidak hanya bisa dilihat

dari kacamata kuda, namun dari berbagai pandangan, termasuk hukum dapat

dilihat secara dogmatik maupun non dogmatik. Bagi penegak hukum, rasa

keadilan, moral, dan hati nurani masyarakat menjadi aspek penting dalam

mempertimbangkan dan memutuskan sebuah hukum, selain melihat dan

14 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, cetakan kedua,
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.7

15 Maroni, “Problema Penggantian Hukum-hukum Kolonial Dengan Hukum-hukum Nasional
Sebagai Politik Hukum”, h. 90.

16 Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, tt.), h. 48
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menelaah konstruksi rasional dan logis pasal per pasal dalam peraturan

(analytical jurisprudence).17

Beberapa aspek tersebut menjadi pijakan dalam sebuah perubahan, tidak

terpusat dan terfokus pada peraturan, pelaku hukum berorientasi dan tertuju

pada kreatifitas ketika mengaktualisasikan hukum dengan melihat waktu, ruang,

situasi dan kondisi yang tepat. Menghadapi suatu aturan, kreatifitas dan

progresifitas dapat melaksanakan interpretasi atau penafsiran yang orisinil dan

baru terhadap aturan atu regulasi dalam upaya memberikan kebahagiaan,

kepastian, dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.18

Pemahaman progresifitas hukum ini, tidak melihat apa yang tertulis,

namun melihat substansi yang terkandung dalam teks merupakan langkah maju

sebagai bagian dari perubahan eksistensi hukum. Melihat hukum tidak hanya

hitam dan putih (diadik), tidak hanya melihat yang tertulis, dan tidak hanya

mengeja pasal per pasal. Namun, hukum perlu dilihat norma dan moral dari apa

yang tengah terjadi.

Pemahamana seperti ini telah dilakukan oleh umat Islam, terutama setelah

rasulullah Muhammad Saw meninggal. Sebab, pada masa rasulullah hidup,

segala permasalahan bisa langsung disampaikan kepadanya, dan rasul akan

menjawab setiap permasalahan yang muncul melalui wahyu yang turun

kepadanya. Wahyu pada saat itu menjadi qanūn yang wajib diikuti. Jika tidak

datang wahyu, nabipun berijtihad. Apabila ijtihad rasul tidak tepat, wahyupun

17 A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi
Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, h. 335.

18 Sudijono Sastroajmodjo, “Konfigurasi Hukum Progresif”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2
September 2005, h. 186.
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segera datang untuk membetulkannya. Ijtihad rasulpun menjadi qanūn yang

wajib diikuti.19

Meninggal rasul, wahyupun berhenti. Ekstra keras para sahabat dalam

memformulasikan hukum dalam Alquran dan Sunnah. Pada masa inilah

timbulnya penafsiran nas-nas yang diterima dari rasul dan terbukalah istinbāth

terkait persoalan yang tidak ada nasnya secara sharīh.20

Para sahabat dalam menyimpulan hukum dari kedua sumber tersebut

menggunakan ijmā’ dan qiyās .21 Saat itu, penalaran logika dalam memahami

dan menggali hukum Islam telah lahir, terbukti apa yang dilakukan ‘Umar bin

al-Khaṭṭāb memakai penalaran qiyās (analogi) dan maslahah (kemanfaatan atau

kepentingan umum) jika ia tidak menemukan dalil dalam Alquran dan hadis.22

Selain itu juga para sahabat menggunakan prinsip istihsān (equity), ‘urf

(common law).23

Hal ini dibuktikan, ketika ‘Umar bin al-Khaṭṭāb berijtihad dalam

menyelesaikan permasalahan terjadi perdebatan di kalangan sahabat, khususnya

berkaitan dengan pembagian ghanīmah dan distribusi harta zakat seorang

muallaf. Dalam keputusannya, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb tidak menerapkan

ketentuan hukum dalam Alquran. Karena itulah, para sahabat menentang

keputusannya. Ketika ditanya trekait keputusannya yang berseberangan dengan

teks nas Alquran, ia mengatakan, bahwa relevansi kedua hukum tersebut sudah

19 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 36.
20 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, h. 43.
21 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikirian Orientalis: Studi

Perbandingan Sistem Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 55.
22 Masykuri Abdillah, “Pertumbuhan Ilmu Fiqh, Ushul al-Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyah”,

dalam Abuddin Nata, Masail al-Fiqhiyah, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35.
23 D. B. Mac Donald, Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional

Theory, (New York: Charles Scribner’s Sons, 1963), h. 71.
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tidak ada.24 pernyataan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb tersebut tentu ditentang oleh

segolongan besar sahabat. Setiap suara mereka bertambah keras dan tantangan

bertambah tajam, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb hanya menyambut dengan tenang

seraya berkata, “Pendapat yang saya kemukakan itu timbul dari pemikiran

saya”.25

Contoh lain ijtihad ‘Umar bin al-Khattaāb adalah tentang pemakaian

tanah seseorang untuk kepentingan orang lain. Ketika itu seorang sahabat

bernama al-Dhahhak bin Khuzaifah al-Anshāri mempunyai tanah yang tidak

bisa diairi kecuali harus melalui kebun sahabat lain bernama Muhammad bin

Maslamah, akan tetapi sahabat ini tidak dapat menyetujui pembuatan saluran air

di tanahnya. Setelah al-Dhahhak mengadukan persoalannya kepada ‘Umar bin

al-Khaṭṭāb, maka ‘Umar bertanya kepada sahabat Muhammad bin Maslahah:

“Adakah engkau dirugikan dengan pembuatan saluran?”. Jawabnya, “Tidak”.

Maka ‘Umar berkata, “Demi Tuhan, kalau tidak ada jalan lain kecuali harus

melalui perutmu sekalipun, tetap aku lewatkan air itu diperutmu”.26

Dalam konteks hukum keluarga, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb pun telah

membuat aturan tentang cerai tiga kali dalam satu ucapan. ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

menggangap talak tiga jatuh tiga dalam satu kali ucapan. Pendapat ‘Umar bin

al-Khaṭṭāb berbeda dengan pendapat pada masa rasul dan Abû Bakar serta pada

dua tahun pertama pemerintahan ‘Umar, bahwa talak satu terjadi meski

diucapkan tiga sekaligus. Namun melihat banyak orang yang mempermudah

24 Moh. Dahwan, Abdullah Ahmed an-Na’im: Epistemologi Hukum Islam, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), h. 8.

2525 Khalid Muh. Khalid, Mengenal Pola Kepemimpinan Umat dari Karakteristik Perihidup
Khalifah Rasulullah, pent. Mahyuddin Syaf, dkk, (Bandung: CV Diponegoro, 1985), h. 222.

26 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h.
23.



8

ucapan talak tiga, maka ‘Umar bin al-Khaṭṭāb memutuskan talak tiga sekaligus

jatuh tiga.27 Sesudah lewatnya masa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, para fukaha berbeda

pendapat mengenai talak tiga tersebut. Ada yang mengatakan jatuhnya tetap

tiga yaitu jumhur ulama, ada yang mengatakan jatuhnya hanya satu yakni

fukaha Syī’ah, Zāhiri, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.28

Begitupun dalam masalah nikah beda agama. Pada masa sebelum ‘Umar

bin al-Khaṭṭāb nikah beda agama diperbolehkan. Namun ketika melihat keadaan

yang tengah terjadi, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb mempunyai penafsiran tersendiri

mengenai firman Allah dalam Alquran surat al-Māidah ayat 5. Sekilas ayat

tersebut menjadi dasar ketentuan dibolehkannya pria Muslim menikahi wanita

ahli kitab (Nashrani dan Yahudi). Namun kenyataannya, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

melarang perkawinan campuran yang demikian.29

Dari beberapa contoh di atas, merupakan maziyyah (kelebihan dan

keutamaan) ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, dalam hal kreatifitas berpikir. Selain

keputusan dan kebijakan tersebut yang telah dijelaskan di atas, dianggap tidak

sesuai dengan ajaran Allah yang termaktub di dalam Alquran,30 pada masa

‘Umar bin al-Khaṭṭāb juga proses penerapan dan penegakan hukum melalui

peradilan secara langsung didukung oleh kekuasaan politik yang aktual.31

Karena itulah, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dikenal sebagai khalifah yang cerdas

lagi bijak. Ada banyak pengambilan keputusan (produk hukum) yang telah

dihasilkan pada masa kekhalifahannya, berbeda dengan keputusan

27 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 32.
28 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 33.
29 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia, Ed. 6, cet. 11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 177.
30 Musyrifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam,

(Jakarta: Kencana, 2007), h. 26.
31 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

141.
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pendahulunya. Bahkan, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb pernah pada tahun pertama

berbeda dengan keputusan barunya pada tahun berikutnya. Iapun

mengkonfirmasi terkait keputusannya, seraya berkata:

�ƨೂ䲠 �㡘 ��� ���⺂ �㜘೮ƨ� �㡘 ��� ���

Artinya: “Ketentuan hukum yang pernah aku cetuskan itu adalah atas

keputusanku. Sementara ini (ketentuan hukum yang baru) adalah hal yang

sekarang aku putuskan”.32

Terobosan hukum yang dilakukan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb tersebut bersifat

progresif. Tentu, produk hukum yang dicapainya, tidak terlepas dari politik

hukum yang melatarbelakanginya (historical background).

Secara epistemologi, keputusan yang diambil ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

terdapat relevansinya dengan pembangunan hukum33 dan perkembangan hukum

keluarga di Indonesia. Pembangunan dan perkembangan hukum merupakan

proses perubahan yang secara sadar direncanakan melalui berbagai campur

tangan pemerintah dan masyarakat.34

Berkaitan dengan perkembangan hukum, kelahiran Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, merupakan proses pembangunan hukum yang

tentunya tidaklah berjalan lurus tanpa halangan. Lahirnya kedua Undang-

Undang tersebut didahului oleh kontroversi politik yang sedemikian panas,

32 Abdul Haq, dkk, Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya:
Khalista bekerjasama dengan Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, 2006), h. 7.

33 Pembangunan hukum bercirikan adanya dimensi pembaruan, pemeliharaan dan penciptaan
(kreatifitas dan dinamika). Ismail Saleh, “Wawasan Pembangunan Hukum Nasional”, Makalah
disampaikan dalam acara Dialog tentang Pembangunan Hukum Nasional, dalam rangka
Memperingati 8 Windu Pondok Modern Gontor Indonesia, 17 Juni 1991, h. 2-4.

34 MA Sahal Mafudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 7.
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yang mengakibatkan keguncangan stabilitas nasional.35 Artinya, adanya

legislasi perundang-undangan merupakan terobosan baru yang tidak ada

sebelumnya, dalam rangka memberikan payung hukum bagi umat Islam.

Apalagi, dalam pasal-pasalnya banyak yang tidak termaktub dalam Alquran dan

Sunnah. Dalam artian, pasalnya banyak yang modern, tidak lagi tradisional. Hal

ini seperti tidak adanya nas yang menyatakan secara sharīh dan langsung

perintah pencatatan perkawinan. Penyusuan peraturan perundang-undangan

yang memasukan pencatatan perkawinan dalam undang-undang perkawinan

merupakan hasil olah pikir (ijtihad) para ulama dan diadopsi oleh Negara.

Maslahah mursalah, sebagai sandaran dalam mengambil keputusan dan regulasi

pencatatan perkawinan. Sebab, nas tidak menganjurkannyan juga tidak

melarangnya.36 Tuntutan persyaratan formil, pencatatan dalam perkawinan,

merupakan hal yang lumrah dan lazim di dunia modern diterima sebagai

persyaratan dan proses hukum Islam.37

Persoalan larangan nikah beda agama menjadi hal yang menarik pula.

Larangan nikah beda agama, telah disepakati ulama Indonesia, karena

didasarkan lebih besarnya mudharat dibanding manfaat yang ditimbulkannya

dalam nikah beda agama. Maslahah sebagai dasar logika berpikir ulama dalam

memutuskan larangan nikah beda agama, karena didalamnya bertujuan

memelihara agama, keturunan, kehormatan, harta akan dan jiwa.38

Terobosan unik pun terjadi dalam persoalan wasiat, yakni wasiat wajibah.

Anak angkat diperbolehkan mendapatkan wasiat wajibah, dengan tidak

35 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, h. 137.
36 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi 1 cet-2, (Jakarta:

Kencana, 2008), h. xx
37 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, h. 139.
38 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. xxi,
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melebihi sepertiga harta warisan, sebagaimana dalam Pasal 209 ayat (2) KHI

(Kompilasi Hukum Islam).39

Selain itu, baru-baru ini, terobosan hukum yang progresif adalah adanya

putusan MK tentang bolehnya sang anak yang mempunyai hubungan perdata

dengan ayah biologisnya mendapatkan harta melalui wasiat wajibah. Pada

tanggal 17 Februari 2012, MK memutuskan bahwa ayah berkewajiban dan

bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan anak yang

dilahirkannya di luar perkawinan, hak waris dan nafkah juga termasuk di

dalamnya. Hal ini didasarkan pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010,

tanggal 17 Februari 2012 dalam uji materil atas pasal 43 ayat satu (1) UU

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 Tahun 2012,

telah menguatkan kewajiban ayah biologis kepada anaknya yang lahir di luar

perkawinan, termasuk anak hasil zina, untuk mendapatkan nafkah dan harta

waris ayah biologisnya melalui wasiat wajibah, dengan catatan dan syarat,

Pengadilan Agama telah menetapkannya terlebih dahulu.40

Legislasi dalam bidang perwakafan juga merupakan terobosan unik, tidak

termaktub dalam Alquran dan hadis secara eksplisit. Pengaturan tanah wakaf

dengan berbagai bentuknya termasuk benda bergerak sebagaimana dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf. Tujuan dari adanya benda yang bergerak dijadikan harta wakaf, dalam

39 Ribyal Ka’bah, “Pengangkatan Anak dalam UU No. 3 Th 2006”, Varia Peradilan, No. 248
edisi Juli 2006, h. 32.

40 Dim, “Anak Hasil Nikah Siri Berhak Bagian Harta”, Jawa Pos, 5 Februari 2013, h. 11.
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upaya memajukan kesejahteraan umat, dan upaya menyediakan sarana dan

fasilitas keagamaan dan sosial. Maka negara melalui regulasinya, memberikan

kesempatan kepada masyarakat (umat Islam) untuk mewakafkan sebagian harta

benda miliknya.41

Apa yang telah digambarkan di atas, dan berdasarkan asumsi dan

hipotesis yang telah diutarakan, tersirat lahirnya sebuah hukum tidak dapat

dilepaskan dari politik hukum yang melatarbelakanginya. Politik hukum

progresif yang telah dijelaskan di atas, yang bersifat adaptable terhadap segala

permasalahan yang terjadi di masyarakat, memberikan motivasi dan inspirasi

bagi penulis untuk lebih dalam mengkajinya, yakni politik hukum ‘Umar bin al-

Khaṭṭāb dan relevansinya dengan pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Hal ini didasarkan dari pemahaman yang gencar dikumandangkan, yakni al-

syarī’ah mutahaddidah, wa al-waqā’i mutajaddidah (syariat itu terbatas,

sementara peristiwa-peristiwa selalu baru).42 Karena itu, kajian politik hukum

‘Umar bin al-Khaṭṭāb dirasakan masih perlu dilakukan, apalagi jika dikaitkan

dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, terlebih dengan hukum

progresif yang masih menjadi perbincangan menarik di kalangan akademisi

hukum.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan dan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat

diformulasikan sebagai berikut:

41 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 131.
42 Ibn Rusyd, Abû Walîd Muhammad, Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid,

(Semarang: Usaha Keluarga, t.t.,), h. 2.
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1. Identifikasi Masalah

Penelitian disertasi ini berjudul Politik Hukum ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia,

ingin memperoleh jawaban tokoh visioner dan brillian ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

yang dikenal dengan pemikiran progressifnya dalam menyelesaikan pelbagai

permasalahan yang ada ketika itu. Pemikiran ‘Umar bin Khattāb yang

terkadang tidak sesuai dengan tekstualitas ayat Al-Quran dan terkadang

mengambil inisiatif hukum yang diambil dari spirit of Islamic law akan

diteliti dari berbagai perspektif terutama dalam perspektif politik hukum yang

bersifat progresif, yang dapat diidentifikasi hubungannya dengan

perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Beberapa identifikasi

masalah yang dimunculkan adalah:

a. Apa saja sosio-kultural yang melatarbelakangi kepribadian ‘Umar bin al-

Khaṭṭāb dalam masa kehidupannya?

b. Bagaimana pola pikir ijtihad (istidlāl) ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dalam

menyelesaikan persoalan yang muncul terutama kaitannya dengan hukum

keluarga?

c. Bagaimana implementasi pola pikir ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dalam

menyelesaikan setiap permasalahan, terutama berkaitan dengan hukum

keluarga?

d. Bagaimana pengaruh pemikiran ‘Umar bin al-Khaṭṭāb terhadap dinamika

hukum Islam?
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e. Alasan politis apa yang melatarbelakangi ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

menyelesaikan setiap persoalan yang terkadang tidak sesuai dengan teks

nas Alquran?

f. Bagaimanakah pola konfigurasi politik hukum Islam di Indonesia sejak

masa prakemerdekaan sampai masa pascareformasi?

g. Adakah relevansi politik hukum ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dengan politik

hukum Islam di Indonesia?

h. Apakah politik hukum progresif ‘Umar bin al-Khaṭṭāb sesuai dengan

semangat politik hukum progresif di Indonesia?

2. Pembatasan Masalah

Dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian

ini dibatasi pada permasalahan yang relevan dan yang mungkin tercapai

dalam pelaksanaan penelitian, yaitu:

a. Pokok pembahasan yang akan diteliti berkaitan dengan progresifitas politik

hukum ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dibatasi kepada masalah politik hukum

keluarga.

b. Konfigurasi politik hukum keluarga di Indonesia menjadi kajian utama

sebagai nalar politik hukum mulai dari prakemerdekaan hingga

pascareformasi sebagai acuan dari tipologi pembaruan hukum keluarga di

Indonesia.
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c. Dengan semangat hukum progresif yang diambil dalam pemikiran ‘Umar

bin al-Khaṭṭāb akan mampu menjawab pelbagai permasalahan yang

berkembang di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah,

identifikasi masalah dan pembatasan masalah, dalam upaya pengembangan

hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dibangun konsep hukum progresif

dan responsif.

1. Bagaimanakah pengembangan pemikiran hukum ’Umar bin al-Khaṭṭāb?

2. Bagaimanakah historisitas pemikiran hukum Islam ‘Umar bin al-Khaṭṭāb?

3. Bagaimanakah relevansi pemikiran hukum ‘Umar bin al-Khaṭṭāb terhadap

pengembangan hukum keluarga di Indonesia?

4. Bagaimanakah potensi pengembangan hukum keluarga di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menemukan konsep ijtihad Umar bin al-Khattab pada masanya yang

bersifat kontekstual-dinamis dengan model kepemimpinan yang

mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum, sebagaimana teori

Utility Bentham dan teori keadilan (Theory of Justice) John Rawl.

b. Menemukan historical background terhadap produk hukum keluarga

‘Umar bin al-Khaṭṭāb
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c. Menemukan model mengambil kebijakan dalam pembangunan hukum

keluarga di Indonesia yang bersifat kontekstual-dinamis,

mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

d. Menemukan berbagai potensi pengembangan hukum keluarga di

Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang

signifikan bagi ikhtiar pengembangan hukum keluarga di Indonesia, yang

merupakan hukum yang mengakar di masyarakat, dan terus mengalami

perubahan sosial yang terjadi di masyakarat, melalui paradigma progresif

berorientasi pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga

eksistensi hukum Islam shālih li kulli zamān wa makān.

E. Kajian Pustaka

‘Umar bin al-Khaṭṭāb adalah sosok inspirator. Tentu penelitian dan

kajian yang membahas tentangnya cukup banyak menghiasi perpustakaan

Islam di berbagai belahan dunia. Seperti penelitian tentang ‘Umar bin

Khattab buah karya Muhammad Baltaji Fakultas Syariah Islamiyyah Cairo

University yang berjudul Manhaj ‘‘Umar ibn al-Khaṭṭāb fī al-Tasyrī’:

Dirâsatan Mustau’ibatan li Fiqhi ‘Umar wa Tandzîīihi. Dalam penelitian ini

disimpulkan bahwa metode yang dilakukan pada masa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

dalam setiap kejadian selalu mengkorelasikannya dengan dasar-dasar tasyrī’

Islāmi, yaitu Alquran dan Sunnah, ijmā’, qiyās, ra’yu (pendapat), maslahat

umum dan khusus.43

43 Muhammad Baltaji, Manhaj ‘‘Umar ibn al-Khattâb fi al-Tasyrî’ Dirâsatan Mustau’ibatan li
Fiqhi ‘‘Umar wa Tandzîmihi, (Mesir: Dâr al-Salam, 2003). Buku ini kemudian diterjemahkan ke
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Penelitian lain yakni disertasi Jaribah bin Ahmad al-Hāritsi. Ia

mengkaji keunikan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dari sisi kebijakan ekonomi pada

masanya. Disertasi tersebut kemudian dibukukan dengan judul al-Fiqh al-

Iqtishādī li Amīril Mukminīn ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb. Dalam penelitian ini

disimpulkan bahwa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb meyakini pentingnya tawāzun

antara pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam

kajiannya, Umar bin al-Khaṭṭāb memangkas problem lingkungan seperti

polusi lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam, dan berupaya menjaga

keselamatan dan keseimbangan lingkungan sebagai prioritas utama.44

Karya Abdurrahman bin Mu’ammar al-Sanusi yang berjudul Al-Ijtihâd

bi al-Ra’y fī ‘Ashr al-Khilāfah al-Rāsyidah: Dirāsah Tahlīliyah fī Ushūl

Siyāsah al-Tasyrī’ wa Maqāshidihi wa Tārīkhikhi. Tulisan ini adalah hasil

penelitian Doktor di Fakultas Syariah Yordania. Dalam buku ini menjelaskan

penggunaan ra’yu para khalifah dalam mengaplikasikan pemahaman

keagamaannya ketika terjadi persoalan di masyarakat. Dijelaskan pula

bagaimana para khalifah berijtihad ketika menafsirkan sebuah nash dan

memahami maqāshid al-tasyrī di dalamnya. Selain itu jelaskan pula

bagaimana para khalifah mentarjīh antara nas yang saling bertentangan.45

Kajian tentang ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb juga telah ditulis oleh

Muhammad Abdul Azīz al-Halāwi yang berjudul Fatāwa wa Aqhdiyyah

Amīril Mukminīn ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb. Buku ini sengaja ditulis sebagai

dalam bahasa Indonesia dengan judul Metodologi Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang diterbitkan
oleh Khalifa pada tahun 2005.

44 Jarîbah bin Ahmad al-Haritsi, al-Fiqh al-Iqtishâdi li Amîril Mukminîn ‘Umar ibnu al-
Khaṭṭāb, (Jeddah: Dâr al-Andalus al-Khadra, 2003). Disertasi ini telah diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia, Fikih Ekonomi ‘Umar bin al-Khathab, (Jakarta: Khalifah, 2003).

45 Abdurrahman bin Mu’ammar al-Sanusi, Al-Ijtihâd bi al-Ra’y fi ‘Ashr al-Khilâfah al-
Râsyidah: Dirâsah Tahlîliyah fî Ushûl Siyâsah al-Tasyrî’ wa Maqâshidihi wa Târîkhikhi, (Kuwait:
al-Wa’y al-Islami, 2011 M/ 1432 H).
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bahan pertimbangan bagi umat Islam dalam segala hal berkaitan halal dan

haram, dan berkaitan dengan masalah ibadah maupun muamalah. Bisa

dikatakan bahwa kajian yang ditulisnya mirip dengan ensiklopedi fikih.

Dalam buku ini dinyatakan bahwa `Kholifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb adalah

seorang pertama yang membuat aturan tentang qiyām al-lail (shalat Tarawih)

dengan berjamaah, yang pertama menghukum orang yang menyebarkan

fitnah, yang pertama memberikan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh

kali terhadap peminum khamar, yang pertama meng-‘aul-kan masalah farāidh,

yang pertama memungut zakat kuda, yang pertama melarang jual beli budak

perempuan yang pernah melahirkan dari tuannya (ummahātul aulād) dan

orang pertama mengkordinasikan tokoh-tokoh sahabat terkait keterangan

tentang salat jenazah.46

Sementara berkaitan pemikiran ‘Umar bin al-Khaṭṭāb termaktub dalam

buku Kebijakan Ekonomi ‘Umar bin Khaththāb karya Quthb Ibrahim

Muhammad, di dalamnya menggambarkan dan memadukan secara gamblang

dan dalam bentuk utuh dari sistem ekonomi yang diterapkan pada masa

Amirul Mukminin dengan kondisi yang ada masa kontemporer.47 Selain itu

juga buku Muhammad Rawwas Qal’ahji yang berjudul Mausū’ah Fiqh ‘Umar

bin al-Khaṭṭāb di dalamnya memuat ensiklopedi keputusan ‘Umar bin al-

Khaṭṭāb dalam menyelesaikan pelbagai dinamika fikih pada masanya.48

46 Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fatâwa wa Aqhdiyyah Amîril Mukminîn ‘Umar ibn al-
Khattâb, (Kairo: Maktabah al-Qur’an, Bulaq, 1986). Buku ini telah diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia, Fatwa dan Ijtihad ‘Umar bin Khaththab: Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqih,
(Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

47 Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi ‘Umar bin Khaththab, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2002).

48 Muhammad Rawwas Qal’ahji, Mausû’ah Fiqh ‘‘Umar bin al-Khattâb, (Beirût: Dâr al-
Nafâis, 1989).
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Sementara buku yang membahas tentang ‘Umar bin Khattab cukup

banyak yakni Sang Legenda ‘Umar bin Khattab karya Yahya bin Yazîd al-

Hukm al-Faifi,49 The Great of Two ‘Umars: Kisah Hidup Dua Khalifah

Paling Legendaris: ‘Umar ibn Khattab dan ‘Umar bin Abdul Aziz karya Fuad

Abdurrahman,50 Biografi ‘Umar bin al-Khaṭṭāb karya ‘Alî Muhammad ash-

Shalabi.51 Buku yang berjudul al-Faruq ‘Umar bin al-Khaṭṭāb karya

Muhammad Ridha, di dalamnya dijelaskan tentang sejarah, perjalanan,

kehidupan, dan manâqib ‘Umar bin al-Khaṭṭāb,52 karya Khalid Muh. Khalid

yang berjudul Mengenal Pola Kepemimpinan Umat dari Karakteristik

Perihidup Khalifah Rasulullah, di dalamnya dijelaskan karakteristik dan pola

kepemimpinan masing-masing para khalifah, termasuk ‘Umar bin al-

Khaṭṭāb.53

Buku lain adalah karya Irfan Mahmūd Ra’ana yang berjudul Sistem

Ekonomi Pemerintahan ‘Umar ibn al-Khatab juga menjadi rujukan, di

dalamnya menjelaskan tentang implementasi prinsip ekonomi dalam Islam

terkhusus masa pemerintahan ‘Umar bin Khattāb.54 Karya Abd’ al-Bāqi

Qarnah al-Jazāiri, al-Wahmi wa al-Haqīqī fī Sīrah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb juga

49 Yahya bin Yazid al-Hukmi al-Faifi, Sang Legenda ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, Ahmad Zuhri
Rangkuti (pent.), (Tangerang Selatan: Medhatama Restyan, 2012).

50 Fuad Abudrrahman, The Great of two ‘Umars: Kisah Hidup Dua Khalifah Paling
Legendaris: ‘Umar ibn Khattab dan ‘Umar bin Abdul Aziz, (Jakarta: Zaman, 2013).

51 Ali Muhammad ash-Shalabi, Biografi ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
2008).

52 Muhammad Ridhâ, al-Farûq ‘‘Umar bin al-Khaṭṭāb, (Mesir: al-Matba’ah al-Mahmûdiyah
al-Tijariyah bi al-Azhar, t.t.)

53 Khalid Muh. Khalid, Mengenal Pola Kepemimpinan Umat dari Karakteristik Perihidup
Khalifah Rasulullah, h. 222

54 Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan ‘Umar ibn al-Khatab, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1997).
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membahas regulasi yang diambil khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb pada masa

pemerintahannya.55

Sementara artikel yang diterbitkan dalam jurnal seperti tulisan Idham

yang berjudul Menyingkap Pemikiran Hukum Progresif ‘Umar Bin Khatab yang

membahas secara garis besar pemikiran progresif ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.

Dalam artikel ini hanya sekelumit pemikiran ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang

dikontekstulisasikan dengan hukum progresif.56 Dari penelitian, jurnal, dan

buku tentang ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, peneliti belum menemukan judul yang

sama persis dengan penelitian yang akan peneliti tulis berkaitan politik

hukum ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dan relevansinya dengan pengembangan hukum

keluarga di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Dalam menyusun disertasi ini peneliti mengambil beberapa teori

sebagai pijakan dalam menganalisis persoalan yang akan dikaji. Sebagai

skema kerangka pikir dalam penelitian ini, bisa digambarkan sebagai berikut:

55 Abd’ al-Baqi Qarnah al-Jazairi, al-Wahmi wa al-Haqîqi fî Sîrah ‘Umar bin al-Khattâb,
(Tnp.; Insisyârat Dâr al-Tafsîr, 1428 H).

56 Idham, “Menyingkap Pemikiran Hukum Progresif ‘Umar Bin Khatab”, Jurnal Varia Bina
Civika, No 75, 2009.
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Pancang Pikir Produk Politik Hukum ‘Umar bin Khattab

Untuk menemukan karangka pikir tersebut, maka peneliti

menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini. Sebagai grand theory

penulis memakan konsep Theory of Justice karya John Rawls. Untuk middle

theory dalam disertasi ini penulis memakai konsep utility Bentham.

Sementara untuk applyed theory, peneliti mengambil teori hukum progressif

ala Sadjipto Raharjo. Untuk lebih jelasnya teori-teori tersebut, peneliti akan

membahasnya di bawah ini:

1. Grand Theory (Theory of Justice karya John Rawls)

Term keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan “justice”,

berasal dari kata “jus”. “Jus” mengandung arti hukum atau hak. Sehingga,

terminologi “justice” salah satunya adalah hukum. Awalnya keadilan

dimaknai sebagai hukum, berkembang makna “justice” diartikan

“lawfullness”, yaitu keabsahan menurut hukum. Makna lebih luas lagi,

terminologi lain melekat pada keadilan adalah “fairness”, sepadan dengan

Dasar Utama/Nas
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bin al-Khaṭṭāb
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Kemanfaatan
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Nalar Fikir
Personal
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kelayakan, kerap kali dapat dillihat dalam terminologo ilmu hukum.

Misalnya salah satu asas umum pemerintahan yang baik disebut sebagai

“principle of fair play” , dan upah yang layak disebut sebagai “fair wage”.

“Fairness in human action”, formulasi Aristoteles, diartikan bahwa

“keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia”.57

John Rawls sebagai penemu teori keadilan berpendapat bahwa

kebajikan paling afdal dan utama dalam institusi sosial adalah keadilan. Ia

menyatakan ditolaknya atau direvisinya sebuah teori, meskipun ekonomis

dan elegannya sebuah teori, jika di dalamnya terdapat ketidakbenaran.

Sama halnya, meskipun rapi dan efisiennya sebuah institusi dan hukum,

jika tidak ada keadilan di dalamnya, maka harus dihapuskan atau

direformasi. Ia menyatakan:

“Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan
sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas
dasar itu keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah
orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.
Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada
segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang
dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil
kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh
keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi
kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk
menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih
baik, secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh
menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama
ummat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.
Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang
keutamaan keadilan”.58

57 Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik
Sampai Pemikiran Modern”, Yustisia, Vol. 3 No.2 Mei -Agustus 2014, h. 23.

58 John Rawls, A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,Uzer Fauzan & Heru Prasetyo (pent.),
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 4.
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Bagi teori ini dinyatakan bahwa berlakunya hukum di tengah-tengah

masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian

hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Hal

ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu

“hukum untuk kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, pada

akhirnya tidak hanya dikatakan sebagai Law and Order (Hukum dan

Ketertiban) tetapi telah berubah menjadi Law, Order and Justice (Hukum,

Ketertiban, dan Ketentraman).59

Prinsip kesempatan yang sama (equal opportunity) dan prinsip

kebebasan yang sama (equal liberty), dalam sudut pandang John Rawls,

merupakan dua syarat dalam prinsip keadilan sosial. Setiap orang memiliki

hak kebebasan merupakan entry point dari equal liberty. Sementara setiap

orang memiliki kesempatan yang sama merupakan prinsip utama dari equal

opportunity.60

Substansi dari teori keadilan John Rawl dapat dimaknai bahwa

kebebasan dasar harus dimiliki semua orang. Maka “jabatan-jabatan dan

posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya

persamaan dan kesempatan yang adil, dan diperoleh manfaat sebesar-

besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan”.61

Theory of justice menyatakan bahwa keadilan adalah fairness

mengandung asas bahwa syarat utama bagi manusia yang merdeka dan

59 Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”,
Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, h. 26.

60 Hery Zarkasih, “Pelaksanaan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten
Lombok Tengah)”, Jurnal IUS, Vol 3, No 8, Agustus 2015, h. 393.

61 Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1,
April 2009, h. 140-141.
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rasional adalah bebas berkehendak untuk memperoleh kedudukan yang

sama dengan yang lainnya. Dalam teori ini, keadilan dimaknai sebagai

dasar kebijakan politik melalui peraturan negara dalam mengukur hak-hak

individu yang harus terpenuhi.62

John Rawl juga menyatakan bahwa setiap orang mempunyai

kewajiban alamiah untuk tidak kejam, dan kewajiban untuk menolong

orang lain. Sebagaimana dinyatakan John Rawls:

“Mengatakan bahwa kita tidak berjanji untuk tidak kejam atau untuk
membantu orang lain bukanlah merupakan dalih atau alasan untuk tidak
kejam atau membantu orang lain. Memang janji untuk tidak membunuh,
misalnya, biasanya amat sia-sia, dan salah jika menyatakan bahwa hal itu
akan mengukuhkan keharusan moral. Janji semacam itu ada hanya ketika
demi alasan khusus orang yang punya hak untuk membunuh, barangkali
dalam suatu perang”.63

Theory of justice ini menguatkan bahwa semua orang harus

memiliki kebebasan yang sama dan rata, di dalamnya juga mesti ada

pemerataan kesempatan, keadilan distribusi atas kesejahteraan dan

pendapatan Tetapi tidak ada cukup alasan kenapa pengakuan ini harus

menjadi pengakuan yang final. Jika ketidakadilan yang muncul dalam

struktur dasar justru membuat kesejahteraan semua orang lebih baik

daripada ukuran keadilan sebelumnya, kenapa tidak memperbolehkannya?

Keuntungan jangka pendek yang mungkin diperbolehkan oleh

(kepentingan) keadilan yang lebih besar bisa dipandang sebagai investasi

62 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), h. 164. Lihat pula Margono,
Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika,
2019), h. 107.

63 John Rawls, A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,Uzer Fauzan & Heru Prasetyo (pent.),
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 147.
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yang ditanam secara cerdas demi keuntungan masa depan.64 John Rawl

menyatakan:

“Dalam posisi aseli pihak-pihak yang bersengketa dicirikan sebagai
orang yang tidak tertarik pada urusan satu sama lain tidak berarti bahwa
dalam kehidupan sehari-harinya orang-orang yang memegang teguh
prinsip yang telah disepakati pun sama-sama tidak peduli satu sama lain.
Jelas bahwa prinsip keadilan dan prinsip kewajiban dan norma umum
menuntut untuk mempertimbangkan hak dan klaim orang lain. Dan rasa
keadilan biasanya merupakan hasrat yang efektif untuk menyesuaikan
diri dengan batasan-batasan itu”.65

Dalam theory of justice dinyatakan pula bahwa ada prinsip bagi

individu yakni kewajiban-kewajiban alamiah seperti kewajiban membantu

sesama bagi yang membutuhkan dan bagi yang berada pada posisi bahaya,

dengan catatan tidak membahayakan dirinya sendiri, dan kewajiban tidak

mengganggu, melukai, dan menyakiti orang lain.66

Rawls menyatakan harus terpenuhinya prinsip fairness ketika

menginginkan terwujudnya keadilan. Publisitas, konsistensi, praduga tidak

bersalah, dan rasionalitas, merupakan prinsip fairness yang harus dipenuhi.

Prinsip publisitas, dibangun atas dasar formulasi bahwa sebuah

hukum adalah implikasi dari sebuah pelanggaran, maka “tidak ada

pelanggaran tanpa sebuah hukum (nulla crimen sine lege)”. Untuk dapat

merealisasikan penerapan hukum dan implikasinya, maka hukum harus

disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat luas. Peraturan yang dibuat

64 John Rawls, A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, h. 182.

65 John Rawls, A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, h. 178

66 John Rawls, A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, h. 136



26

diuraikan dengan jelas, sehingga tidak merugikan orang lain ketika

menafsirkan sebuah hukum.67

Konsistensi sebagai prinsip dalam teori ini menegaskan kasus yang

sama dapat diperlakukan secara sama. Menurut Rawls, “Apa yang serupa

atau kriteria serupa diberikan oleh aturan-aturan hukum sendiri dan prinsip-

prinsip yang digunakan untuk menafsirkannya. Namun keputusan-

keputusan yang dibuat dalam kasus-kasus tertentu secara signifikan

membatasi keleluasaan hakim dan orang-orang lain dalam pemerintahan”.68

Prinsip selanjutnya adalah praduga tidak bersalah. Prinsip ini

berbunyi, “Jika hukum adalah perintah-perintah yang ditujukan pada orang

yang berakal sehat untuk membimbing mereka, pengadilan harus

diperhatikan untuk menerapkan dan melaksanakan aturan-aturan ini dengan

cara yang tepat”. Berdasarkan prinsip ini, dalam prosesnya, prosedur dalam

pengadian harus dilalui secara benar dan rasional, dan dilakukan dengan

adil dan terbuka. Aturan hukum juga dirancang untuk menjamin kebenaran.

Hakim harus konsisten, tidak memihak, dan bebas memutuskan tanpa

tekanan dari pihak manapun. Tujuan utamanya prinsip ini adalah hukum

berjalan secara teratur, benar, dan tidak memihak.69

Prinsip rasionalitas mengajarkan tindakan apapun yang diwajibkan

dan dilarang oleh aturan diharapkan rasional untuk dilaksanakan dan

67 Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”,
Humaniora, Vol.3 No.2 Oktober 2012, h. 351.

68 Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”,
Humaniora, h. 350-351.

69 Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”,
Humaniora, h. 351.



27

dijauhkan. Sehingga nalar rasional-logis menjadi pijakan dalam melakukan

dan menjauhi sebuah aturan yang sifatnya perintah dan larangan.70

2. Middle Theory (Teori Utility Bentham)

Mazhab Utilatarianisme menyatakan benarnya tindakan jika bergaris

lurus dengan kecenderungan yang mendorong kepada kebahagiaan

(happiness). Karena itu, tidaklah benar, dalam teori ini, jika hukum

menghasilan sesuatu yang tidak membahagiakan.71

Dalam teori ini dinyatakan bahwa aturan regulasi yang bersifat

positivistik pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum

adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak.72

Bentham, penganut paham utility, menyatakan bahwa alam ini telah

menempatkan manusia dalam kekuasaan kesusahan dan kesenangan.

Tujuannya hanyalah mencari kesenangan dan menghindari kesusahan.

Memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu memperbanyak

kebahagian dan mengurangi kesusahan.73

Untuk menyeimbangkan antar kepentingan individu dan masyarakat,

Betham menyarankan agar ada “simpati” dari tiap-tiap individu. Simpati

dalam teori utility, dinyatakan sebagai kecenderungan yang membuat

seseorang menemukan kebahagiaan dan kesenangan, dengan mendorong

orang lain merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Terlebih jika simpati itu

70 Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, h. 349.
71 Joseph Losco dan Leonard Williams, Political Theory, Kajian Klasik dan Kontempoter

Pemikiran Machiavelli-Rawls, Volume II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 681
72 Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, h. 86.
73 Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, h. 86.



28

masuk dalam sekelompok orang, maka simpati dapat membentuk esprit de

corps atau semangat kelompok. Pengaruh simpati, dalam teori ini, secara

umum dapat menambah kebahagiaan, kesenangan dan penderitaan. Akan

semakin banyak memahami kehidupan bahwa seseorang tidak lagi sendiri

dan mulai hidup bersama.74

Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu

itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiannya,

dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat

diwujudkan secara simultan.75

Karena itulah, dalam teori ini, hukum bertujuan mewujudkan

semata-mata apa yang berfaidah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya

kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang banyak. Menurut Bentham,

hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari

kesengsaraan. Karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah

mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-sebesarnya dan mengurangi

penderitaan.76

Teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum paling hakiki sebagai

syarat harapan masayarakat (ekspektasi) adalah rasa aman, “Tanpa hukum

tidak ada rasa aman”. Nilai-nilai kontinuitas kehidupan, kesejahteraan, dan

74 Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan
Hukum Pidana, Nurhadi (Pent.), (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019), h. 62

75 Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, h. 87.
76 Jemi’an, “Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan: Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo

Lues – Aceh”, Ulul Albab Volume 14, No.1 Tahun 2013, 97-98.
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equality tidak akan tercapai melalui hukum jika tidak ada rasa aman di

dalamnya.77

Bentham juga menyatakan bahwa hukum harus dipublis, semua

orang mengetahuinya, pelaksanaannya juga jelas, konsisten, sederhana, dan

tegas dalam menegakkan hukum. Kepastian dan kesederhanaan merupakan

dua tameng utilitarian untuk hukum yang baik. Jika ada “alasan yang baik

untuk mengandaikan bahwa hukum tidak ditegakkan maka hukum itu tidak

akan berguna”. Dan semuanya itu tidak akan tercapai, jika syarat utamanya,

prinsip manfaat tidak ada di dalamnya. 78

Teori utility juga menegaskan bahwa tidak ada kebahagiaan jika

memiliki sifat antipasti. Di antara sifat antipati adalah kebencian karena

indera dan harga diri yang terluka. Kebencian karena indera merupakan

antipasti fisik menuju antipati moral. Dalam teori ini dinyatakan bahwa

banyak binatang yang tidak bersalah menderita penganiayaan karena nasib

sial mereka karena dianggap bertampang jelek.79 Sementara antipati

lainnya adalah harga diri yang terluka. Sebagaimana dinyatakan Bentham:

“Orang yang tidak menerima pendapat saya, secara tidak langsung
menyatakan bahwa dia hanya sedikit menghormati pengetahuan sahya
tentang hal-hal yang tengah diperdebatkan. Pernyataan itu menyinggung
rasa cinta saya terhadap diri sendiri, dan menunjukkan pada saya adanya
sikap permusuhan pada diri orang ini. Tidak hanya membuktikan tingkat
penghinaannya kepada saya, sikap itu juga akan menyebarkan bahwa
penghinaan itu sebanding dengan kemenangan opininya di atas opini
saya”.80

77 Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan
Hukum Pidana, h. 16.

78 Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan
Hukum Pidana, h. 17.

79 Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan
Hukum Pidana, h. 34.

80 Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan
Hukum Pidana, h. 35.



30

Selain itu dalam teori ini juga dinyatakan adanya penderitaan karena

reputasi yang buruk, yaitu penderitaan yang dirasakan manusia ketika

percaya bahwa dirinya sebenarnya adalah sasaran kebencian dan hinaan

dunia di sekitarnya, atau cenderung demikian. Penderitaan tersebut dapat

juga disebut penderitaan karena aib, atau penderitaan karena sanksi

masyarakat.81

Teori utility juga menyatakan bahwa tujuan legislator hendaknya

mengarah pada kebaikan publik. Landasan penalarannya adalaah manfaat

umum. Manfaat dan kebaikan publik merupakan tujuan manusia, karena

hakikatnya manusia selalu mencari kesenangan dan menjauhi

penderitaan.82 Karenanya, menurut Bentham, kebaikan dan kejahatan moral

didasarkan pada kebaikan dan kejahatan secara fikik. Sebagaimana

pernyataannya:

“Jika saya mengatakan fisik, yang saya maksud adalah penderitaan

dan kesenangan jiwa sekaligus penderitaan dan kesenangan indera.

Saya melihat manusia seperti apa adanya, dalam bentuk

aktualnya”.83

Teori ini menyatakan bahwa dapat dinilai benar atau tidaknya

sebuah tindakan didasarkan pada dampak tindakan tersebut. Jika

81 Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan
Hukum Pidana, h. 51.

82 Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan
Hukum Pidana, h. 25 dan 26.

83 Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan
Hukum Pidana, h. 27.
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memberikan manfaat, maka tindakan tersebut dianggap benar. Begitupun

sebaliknya. 84

3. Applied Theory (Hukum Progresif Sadjipto Rahardjo)

Politik hukum (rechtpolitiek) merupakan hasil dari ius contituendum

(hukum yang akan dan harus ditetapkan) menuju ius contitutum (hukum

positif) dalam merespon dinamika kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan

bahwa politik hukum sebagai kebijakan publik (public policy),85 atau

dalam istilah lain kebijakan sosial (social policy) yang menyatu dan tidak

terpisahkan dari perlindungan masyarakat (social welfare) dan social

defence policy.86

Dalam konteks inilah, penentuan politik hukum mesti melihat dan

memperhatikan fungsi hukum berkaitan dengan struktur masyarakatnya.

Semakin kompleksnya masyarakat, maka dibutuhan tatanan hukum yang

memiliki kewajiban sekunder meliputi berbagai peraturan yang berisi

pengakuan norma tertentu, peraturan yang berorientasi pada perubahan.

Karena secara umum fungsi hukum adalah sebagai system kontrol,

penyelesaian sengketa, redistribusi, rekayasa sosial, pemelihara sosial, dan

mengawasi penguasa itu sendiri.87

Namun kenyataannya fungsi hukum tersebut terkadang di sebagian

besar masyarakat dianggap tidak bisa berpihak kepada keadilan dan

84 Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945”,
Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2016.H. 172

85 Sri Wahyuni, “Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi
Hukum Islam)”, Jurnal Mimbar Hukum No. 59 Th. XIV, al-Hikmah, 2003, h. 74.

86 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan
Penysusunan Konsep KUHP Baru, h. 27.

87 Lihat Lawrence Friedman, American Law an Introduction, h. 11-18. Bandingkan dengan
Maroni, “Problema Penggantian Hukum-hukum Kolonial Dengan Hukum-hukum Nasional
Sebagai Politik Hukum”, h. 94.
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kebenaran. Hukuman yang diberikan kepada mereka yang bersalah

terkadang tidak sebanding dengan apa yang disangkakan. Masyarakat

menilai negatif terhadap lembaga keadilan. Terkadang hukum laksana

pisau, tumpul ke atas tajam ke bawah. Terkadang pula masyarakat menilai

bahwa hukum bukan lagi sebagai panglima, namun sebagai prajurit dari

kekuasaan. Sejumlah persepsi ketidakpercayaan masyarakat pada hukum

tersebut ada banyak faktornya. Adanya perangkat hukum yang dianggap

belum mencerminkan keadilan sosial merupakan salah satu faktornya.

Selain itu tampak lembaga peradilan yang belum independen dan imparsial.

Penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif. Dan

perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik

satisfactory.88

Selain faktor tersebut, tampak pula cara hakim sebagai pemutus

perkara, dalam memahami hukum, umumnya menggunakan dua pola tafsir:

original intent atau non-original intent, dikenal dengan tekstual meaning

atau contextual meaning. Kedua pola tersebut, baik penganut paham

positivisme dan hukum progresif, selalu bertikai, tanpa titik temu.89 Artinya,

seorang hakim dalam memahami teks sebuah hukum harus berhadapan

dengan zahiriyah hukum (positifis-legalistis) dan substansi hukum di balik

sebuah teks dalam perundang-undangan.

88 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 169.

89 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Kerjasama Pusat Studi Konstitusi
(PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2010, Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah
Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), h. 11
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Menerapkan undang-undang dalam berhukum merupakan ciri utama

bernalar hukum positivis-legalistis. Dalam konteks ini adalah “mengeja

undang-undang” (alles binnen de kander van de wet). Seseorang tidak

berpikir jauh dan melampaui teks kecuali membaca teks dan logika

penerapannya. Cara nalar hukum seperti ini, menurut Satjipto Rahardjo,

“laksana menarik garis lurus antara dua titik”. Titik satu, pasal undang-

undang dan titik satunya lagi fakta yang terjadi. Semuanya berjalan linier.

Cara berhukum ini tidak ubahnya laksana mesin otomatis.90

Merespons hukum yang hanya bersifat positifis-legalistis maka

hukum progresif lahir sebagai respons atas kekecewaan kepada penegak

hukum yang kerap berperspektif demikian, yang hanya terpaku pada teks

dalam undang-undang tanpa mau menggali lebih dalam keadilan yang ada

di masyarakat. Para penganut paham positivisme kerap berdalih paham

civil law yang dianut Indonesia sebagai warisan dari sistem hukum

Kolonial Belanda 'mengharuskan' hakim sebagai corong undang-undang (la

bouche de la loi) dan aparatus penegak hukum lainnya sebagai 'mesin

hukum' yang berkerja secara mekanis berdasarkan postulat-postulat hukum

tertulis.91

Dalam pemahaman ini maka, Satjipto Rahardjo menyatakan bawah

“tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena undang-undang itu

adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan

kehidupan yang selalu berubah. Undang-undang yang terpatok pada

rumusan kata-kata itu akan selalu tertinggal dari perubahan-perubahan

90 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia, h. 169.
91 Yance Arizona, “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pendekatan Hukum

Progresif”, Jurnal Dignitas: Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume VII No. 1 Tahun 2011, 126.
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yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau

dikendalikannya, De wet hinkt achter de feiten aan”.92

Pemahaman bahwa hukum harus disesuaikan dengan konteks dan

substansi dari hukum itu sendiri, sebenarnya bagian dari konsep hukum

progresif. Makna progresif jika ditelurusi sendiri berasal dari progressi,

berarti kemajuan. Harapannya. Hukkum mampu mengikuti dinamika

perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman, serta mampu

melayani masyarakat bersandar pada aspek moralitas dan sumber daya

manusia penegak hukum itu sendiri.93 Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang

berbunyi:

�㜘n㡘��⺂ ��㡘Ϝ�� �೮��� ��nu�� �೮��

Hukum progressif pada dasarnya mengandung karakteristik yang

kuat bermakna “hukum yang membebaskan”. wataknya adalah peka

terhadap perubahan dan ide perubahan serta berkeinginan kuat untuk

menjadikan hukum bersifat protagonis.94 Mengenai hal ini Satjipto

Rahardjo menyatakan,

“Teori hukum alam selalu menuntun kembali sekalian wacana dan
institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan
masyarakat…Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama
otoritas para pembuatnya, seperti pada aliran positivisme, melainkan
kepada asalnya yang otentik…norma hukum alam, kalau boleh disebut
demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan
yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa”.95

92 Kompas, 3 September 2007.
93 Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), h. 228.
94 Satjipto Raharjo, Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum, cet 1, (Malang: Bayumedia

Publishing, 2009), h. 82.
95 Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,

(Surakarta: Muhamadiah University Press, 2002) h. 12-13.
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Pendapat Sadjipto Raharjo tersebut yang berkaitan dengan hukum

progresif, Yudi Kristiana membuat formulasi tabel hukum progresif seperti

di bawah ini:96

No Identifikasi Hukum Progresif

1 Asumsi 1. Hukum bukan merupakan institusi

yang mutlak dan final tetapi selalu

dalam proses untuk menjadi (law as a

process, law in the making)

2. Hukum untuk manusia bukan

sebaliknya.

2 Tujuan (Orientasi) Kebahagiaan dan kesejahteraan manusia

3 Spirit (Semangat) 1. Pembebasan terhadap kultur penegakan

hukum (administration of justice) yang

selama ini berkuasa dan dirasa

menghambat hukum dalam

menyelesaikan persoalan

2. Pembebasan terhadap tipe, cara

berpikir, asas dan teori yang selama ini

dipakai (mendominasi)

4 Progresifitas 1. Peka terhadap perubahan yang terjadi

di masyarakat, baik local, nasional

maupun global

96 Yudi Kristiana, “Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif
Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, Disertasi, April 2007.
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2. Menolak status quo manakala

menimbulkan dekadensi, suasana

korup dan sangat merugikan

kepentingan rakyat, sehingga

menimbulkan perlawanan dan

pemberontakan yang berujung pada

penafsiran progresif terhadap hukum

3. Bertujuan untuk kesejahteraan dan

kebahagiaan manusia dan oleh

karenanya memandang hukum selalu

berproses untuk menjadi (law in the

making)

5 Karakter 1. Hukum progresif secara sadar

menempatkan kehadirannya dalam

hubungan erat dengan manusia dan

masyarakat, meminjam istilah Nonet

dan Selznick bertipe responsif

2. Hukum progresif berbagai paham

dengan legal realism karena hukum

tidak dipandang dari kacamata hukum

itu sendiri, melainkan dilihat dan

dinilai dari tujuan social yang ingin

dicapai dan akibat yang timbul dari

bekerjanya hukum
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3. Kajian hukum progresif berusaha

mengalihkan titik berat kajian hukum

yang semula menggunakan optik

hukum yang menuju ke perilaku

4. Hukum progresif memiliki kedekatan

dengan critical legal studies namun

cakupannya lebih luasHukum

progresif memiliki kedekatan dengan

teori hukum alam, karena peduli

terhadap hal-hal yang “meta judicial”

5. Hukum progresif memiliki kedekatan

dengan sociological jurisprudence

dari Roscoe Pound yang mengkaji

hukum tidak hanya sebatas pada studi

tentang peraturan tetapi keluar dan

melihat efek dari hukum dan

bekerjanya hukum

Semangat pembebasan melihat kekurangan dan kegagalan hukum

dalam fungsinya memberikan perlindungan dan pelayanan dijadikan

sebagai penunjang pemikiran hukum progresif.97 Semangat hukum

progressif tersebut, tidak dapat dilepaskan dari semangat teori dinamika

perubahan sosial muncul dalam upaya memahami sifat dinamis masyarakat

97 Satjipto Raharjo, Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum, h. 88.
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secara lebih memadai. Namun, ia membutuhkan pengembangan konseptual

lebih lanjut dan bukti empiris lebih banyak.98

Selain itu, adanya sebuah nilai dalam perubahan merupakan elemen

yang terdapat dalam hukum progressif. Hal ini dikarekanan nilai sebagai

suatu objek pengetahuan tidak dapat diukur sebagaimana benda dapat

diukur, tetapi orang dapat menyangsikan akan hakikat nilai itu.99 Kemajuan

dari pemikiran hukum progresif ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman

dalam menggali dan menemukan makna hukum melalui pendekatan

hermeneutika hukum sebagaimana dalam skema:100

Maksud dari skema tersebut adalah model keterkaitan triadik

(segitiga) antara pembuat teks (author), teks (hukum), dan

pembaca/penafsir teks (reader). Seorang penafsir (hermeneut), dalam

konteks hermeneutika, dituntut tidak sekadar melihat apa yang ada pada

teks, tetapi lebih kepada apa yang ada di balik teks.

98 Piort Sztompka, Soosiologi Peruahan Sosial, pent., Alimanda, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2008), h. 13.

99 David Trueblood, Filsafat Agama, pent. M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.28.
100 M Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 76

Kebenaran
Konteks Historis

Pemaknaan

Author
(Pembuat
Teks)

Teks
HukumPenafsir

Hakim

Tradisi
Kepentingan
Praktis

BahasaKultur
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Berdasarkan pemahaman ini, hukum progresif lebih

mendayagunakan hukum dengan tujuan, misi dan dimensi spiritual, dari

pada sekedar menerapkan hukum positif secara tekstual. Positivisasi

hukum, dalam perpektif hukum progresif, pada dasarnya telah terjadi

pereduksian makna.

Menformalkan vexatious litigation dalam sebuah produk legislasi

sebenarnya justru membatasi atau mempersempit makna apa yang

sesungguhnya. Apalagi proses pembuatan peraturan perundang-undangan

cenderung merupakan proses politik, beradu kekuatan bermuatan

kepentingan.101 Untuk lebih jelasnya formulasi tersebut, dapat diskemakan

sebagai berikut:102

E. Metode Penelitian

101 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Kerjasama Pusat Studi Konstitusi
(PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum
Universitas Andalas 2010, Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah
Konstitusi (dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), h. 46

102 M Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 161

Lingkaran Hermeneutik

Konteks Historis

Putusan
Pemaknaan

Pembuat
Teks
(Author)

Teks Hukum
(Interpretandum)

Hakim
(Interprenter)

C
a
k
r
a
w
a
l
a

Lingkungan tradisi
(Budaya)

Orientasi nilai-nilai,
wawasan, norma, keyakinan
dan sebagainya

Pengetahuan
Asas Hukum
Kode Etik
Undang-Undang
Dakwaaan
Alat Bukti



40

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library research),

bersifat penelitian kualitatif, berorientasi pada penelitian hukum normatif.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni primer dan

sekunder. Sumber primernya adalah segala yang berkaitan dengan

kebijakan ‘Umar bin Khattab dalam memutuskan segala persoalan yang

terjadi di masyarakat pada saat itu. Data primer tersebut diambil dari kitab-

kitab hadis, seperti dalam kitab Mushannif Abd al-Razāq karya Abd. al-

Razzāq, kitab Sunan al-Dārimī karya Abū Muhammad, Abdullah bin Abd

al-Rahmān bin al-Fadl bin al-Bahram al-Dārimī, kitab Sunan Abī Dawud,

karya Abū Dawud, Sulaiman bin al-Astast bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdi,

kitab Muwathā Imām Mālik karya Mālik bin Anas Abū Abdillah al-

Ashbahī, kitab al-Sunan al-Kubrā wa fī Dzailihi al-Jauhar al-Nāqī, Ma’rifat

al-Sunan wa al-Atsar lil Baihaqī dan kitab al-Sunan al-Shugra karya Abu

Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, kitab Ittihaf al-Khubroh al-

Mahroh bi Zawaid al-Masanid al-Asyroh karya Ahmad bin Abi Bakr bin

Ismail al-Bushairi, kitab al-Jâmi al-Shahîh al-Mukhtashar karya al-Bukhâri,

kitab al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain karya Imam Hakim, kitab Musnad

Ahmad karya Ibn Hanbal, dan kitab hadis lainnya.

Sumber sekundernya adalah berbagai buku berhubungan dengan

filsafat hukum, teologi, moral, sosiologi hukum yang berkaitan dengan

perubahan sosial dan politik, implementasi hukum di masyarakat dan

peraturan perundangan di Indonesia, berkaitan tema yang penulis akan
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bahas seperti karya Abdul Azīz bin Muhammad bin Ibrahim al-Awid

seorang Guru Besar dalam bidang Ushūl al-Fiqh pada Fakultas Syariah dan

Dirâsah Islâmiyyah Universitas al-Qashim yang berjudul Ushûl al-Fiqh

‘Inda al-Shahâbah Radiyallâhu ‘Anhum Ma’ālaim fī al-Manhaj,103

kehidupan ‘Umar bin Khattab terdapat dalam buku Tārīkh wa Sīrah wa

Manāqib Amīrul Mukminīn al-Farūq ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Tsāni al-

Khulafā al-Rāsyidin wa Awwalu Hākim Dimuqrāthi fī al-Islām karya

Muhammad Ridha,104 Buku al-Farūq adalah bunga rampai dari para

akademisi dalam menilai kepribadian ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Di dalamnya

terdapat kontribusi Thahâ Husain yang berjudul al-Farūq al-Syadīd al-

Layyīn,105 karya Sami bin Abdillah bin Ahmad al-Maghlûts yang berjudul

Athlas al-Khalīfah ‘‘Umar bin al-Khaṭṭāb Radiyallahu Anhu,106 karya

Abdul Sattar al-Syaikh yang berjudul ‘Umar bin al-Khaṭṭāb al-Khalīfah al-

Rāsyidi al-‘Adzīm wa al-Imām al-‘Adil al-Rahīm,107 Hayatu al-Shahābah

karya Muhammad Yusuf al-Kandahlawi ini menjelaskan kehidupan para

sahabat yang pernah bertemu dengan nabi. Buku ini terdiri dari empat jilid,

salah satunya menjelaskan tentang jihad dan kesepakatan para sahabat

dalam mengumpulkan kalimat-kalimat yang keluar dari Rasulullah Saw.108

103 Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Awid,Ushûl al-Fiqh ‘Inda al-Shahâbah
Radiyallâhu ‘Anhum Ma’âlaim fî al-Manhaj, (Kuwait: al-Wa’y al-Islami, 2011 M/ 1432 H).

104 Muhammad Ridha, Tarikh wa Sirah wa Manqib Amirul Mukminin al-Faruq ‘Umar bin al-
Khaṭṭāb Tsani al-Khulafa al-Rasyidin wa Awwalu Hakim Dimuqrathi fi al-Islam, (Mesir: al-
Matba’ah al-Mahmudiyah al-Tijariah bi al-Azhar, 1936M/ 1355 H).

105 Thaha Husain dkk, al-Faruq, (Mesir: Dar al-Hilal, 1997).
106 Sami bin Abdillah bin Ahmad al-Maghluts, Athlas al-Khalifah ‘‘Umar bin al-Khaṭṭāb

Radiyallahu Anhu, seri ke dua dari Silsilah Athlas Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin, (Riyadh:
Maktabah al-‘Abikan, 2005).

107 Abdul Sattar al-Syaikh, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb al-Khalifah al-Rasyidi al-‘Adzim wa al-
Imam al-‘Adil al-Rahim, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2012).

108 Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, Hayatu al-Shahabah, (Ttp.: Muassasah al-Risalah,
1999).
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3. Teknik Pengumpulan Data

Riset kepustakaan yang menelusuri literature-literatur yang berkaitan

dengan pembahasan, merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan

dalam penitelitian ini. Bahan pustaka yang digunakan adalah sumber

primer dan sumber sekunder.109

Sebagai penelitian normatif, studi pustaka dan studi dokumen

merupakan cara dalam mengumpulkan data. Tehnik dokumentasi dalam

penelitian ini melalui pengumpulan data tertulis seperti buku tentang teori,

pendapat, arsip, dalil hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti.110

Pendekatan yang dilakukan adalah analitik yakni yakni menimbang

persoalan yang diteliti, terkait relevansinya dengan masalah utama.111

Selain itu adalah pendekatan historis (historical approach), hal ini

dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah, dan memahami filosofi dari

aturan hukum yang ada, dan memahami perubahan dan perkembangan

filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.112

4. Metode Analisis Data

Karena yang ingin dikaji adalah makna, cara pandang dan pemikiran

manusia, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif.113 Diperlukan

objektifitas, ketajaman analisis, sistemik dan sistematis dalam menganalisis

109 Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 51.
110 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2007), h. 191
111 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),

h. 6.
112 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2009), h. 126.
113 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 57.
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interpretasi, merupakan hal penting dalam penelitian kualitatif.114 Selain itu,

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati.115

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka pendekatan

yang akan digunakan adalah ‘yuridis normatif’, dan analisis ‘normatif

kualitatif’,116 dalam kerangka pemikiran ‘paradigma konstruktivisme’,

melalui epistemologi ‘ta’wil’ dan ‘tafsir’.

Selain itu, metode deduktif, induktif, dan komparatif dijadikan

sebagai analisis data. Metode deduktif dipakai saat mengelaborai

epistemologi ata prinsip pembaruan hukum Islam ‘Umar bin al-Khattab

yang berlaku secara umum, dan kemudian dikaji permasalahan-

permasalahan yang berlaku secara khusus. Kedua, metode induktif

digunakan ketika mengkaji pelbagai pembaruan ‘Umar bin Khattab. Ketiga,

metode komparatif digunakan untuk mengkaji eksistensi pembaruan

hukum Islam ‘Umar bin Khattab dengan pemikiran kontemporer yang

berkembang saat ini.117

G. Sistematika Laporan Penelitian

Bab pertama membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

`114 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi, h. 92.
115 Nurul Zuuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi, h. 92
116 Ronny Hanityo, Metode Penelitian Hukum, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 9.
117 Moh. Dahlan, Abdullah Ahmad an-Na’im: Epistemologi Hukum Islam, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2009), h. 17-18.
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Bab kedua membahas politik hukum klasik dan modern. Di dalamnya

dijelaskan teori politik hukum (positif dan Islam) dan sejarah politik hukum

di era klasik dan modern.

Bab ketiga membahas tentang hukum keluarga di Indonesia. Di

dalamnya dijelaskan tentang politik hukum keluarga prakemerdekaan,

pascakemerdekaan dan pascareformasi serta peran dan fungsi politik hukum.

Bab keempat membahas epistemology dan produk hukum keluarga

versi ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Di dalamnya dijelaskan sejarah ‘Umar bin al-

Khaṭṭāb dan kondisi sosialkultural yang melatarbekalangi kehidupannya,

sumber nalar hukum (Istidlāl) ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, implementasi nalar

hukum ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, dan kebijakan hukum keluarga ‘Umar bin al-

Khaṭṭāb.

Bab kelima membahas relevansi Politik Hukum ‘Umar bin al-Khaṭṭāb

dalam Pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Di dalamnya membahas

pengembangan pemikiran hukum ’Umar bin al-Khaṭṭāb, historisitas

pemikiran hukum Islam ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, relevansi pemikiran hukum

‘Umar bin al-Khaṭṭāb terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia,

dan potensi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Bab Keenam sebagai bab penutup, di dalamnya memuat kesimpulan,

dan kritik dan saran.


