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ABSTRAK 

Berdasarkan dari sejarah perkembangan hukum Islam, ternyata di zaman 

Khalifah Umar bin Khattab (634 s/d 644 M), beliau banyak mengeluarkan ijtihad 

yang kontroversial yang secara kasat mata bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun 

Hadits. Pemikiran-pemikiran ataupun hasil ijtihad Umar bin Khattab juga selaras 

dengan hukum progresif. dikaji secara mendalam progresif berarti kemajuan, yakni 

hukum  hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab 

perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampumelayani 

masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia 

penegak hukum itu sendiri.  

  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana corak berhukum 

progresif pada pola kepemimpinan umar bin khatab? Bagaimana pola kepemimpinan 

umara bin kahttab yang bercorak hukum progresif relevansinya dengan hukum 

Indonesia? 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui corak berhukum 

progresif pada pola kepemimpinan Umar bin Khattab dan pola kepemimpianan Umar 

bin Khattab yang bercorak hukum progresif  relevansinya dengan hukum Indonesia.  

Kegunaan penelitian ini antara lain: bagi pemerintah penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan pemahaman mengenai corak berhukum Progresif pada pola 

kepemimpinan Umar bin Khattab dan pola kepemimpinan Umar bin Khattab yang 

bercorak hukum progresif relevansinya hukum Indonesia. 

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research). Penelitian 

ini mengunakan pendekatan yuridis bertujuan mendekati masalah, sedangkan 

pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka, data 

sekunder terdiri dari buku-buku ilmiah dan literatur, kemudian penulis melakukan 

pembahasan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan corak berhukum Progresif 

pada pola kepemimpinan Umar bin Khattab selaras dengan Hukum Progresif dan 

sangat relevan diterapkan pada penegakan hukum Indonesia. Selain penegakan 

Hukum di Indonesia yang masih kacau dan cendrung tanjam kebawah dan tumpul 

keatas, langkah ini sangat efektif karena Hukum Progresif lahir atas latar belakang 

keterpurukan Hukum di Indonesia.  
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MOTTO 

ٍء  تُمأ فِي َشيأ ِر ِمنأُكمأ ۖ فَإِنأ تَنَاَزعأ َمأ ُسىَل َوأُولِي اْلأ َ َوأَِطيُعىا الرَّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا أَِطيُعىا َّللاَّ

َ ُن تَ أِويياًل  لَِ  َ يأرٌر َوأَ أ ِ ِر ۚ  َ   ِ  ااأ ِ َوالأيَىأ ِمنُىَن  ِااَّ ُسىِل  ِنأ ُ نأتُمأ تُ أ ِ َوالرَّ ووُ  ِلَ  َّللاَّ  فَُر ُّ

wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan Rasul (Muhammad), 

dan ulil Amri (pemegang kekuasaan) dintara kamu. Kemudian, jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al -

Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), j ika kamu beriman kepada allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya,(An-Nisa).
1
 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid & Terjemah, (Surakarta: Al-Karim, 

2009), h. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan 

maksut judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang 

terdapat dalam skripsi “CORAK BERHUKUM PROGRESIF (Studi 

PolaKepemimpinan Umar bin Khattab Relevansinya Dengan Hukum 

Indonesia)” yaitu sebagai berikut: 

1. Corak, adalah ki sifat (paham,macam,bentuk) tertentu.
2
 

2. Berhukum progresif, progresif secara harfiah adalah, favouring new, modern 

ideas, happening or developing steadily.
3
 (menyokong ke arah yang baru, 

gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat 

maju; selalu lebih (maju): meningkat.
4
 Kearah kemajuan; berpandangan ke 

arah perbaikan keadaan sekarang dibanding dahulu.
5
 Progresif adalah kata 

yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress 

yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat 

maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju 

3. Pola, adalah sistem; cara kerja, pemerintah. Bentuk (struktur) yang tetap.
6
 

                                                 
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesai Pusat Bahasa,Edisi ke 4, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2011), h. 275. 
3
Oxford Learner‟s Pocket Dictionary (New Edition), (Oxford:Oxford University Press),h.342. 

4
 Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer,(Surabaya:Arkola,2001), 

h.628. 
5
 Peter Salim dan Yani Salim, Kamus Bahasa Indonesai Kontemporer, (Modern English 

Press, 1991), h. 1193. 
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit. h.1088. 
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4. Kepemimpinan atau Imamah, adalah menurut bahasa berarti “kepemimpinan” 

kata imamah berasal dari kata imam yang berarti “pemimpin”. Kata imamah 

juga bisa digunakan untul al-quran karena al-quran itu adalah imam bagi umat 

Islam. Demikian juga bisa digunakan Rosulullah, sebab beliau adalah 

pemimpin para pemimpin.
7
 

5. Umar bin Khattab, dia adalah Abu Hanifah Umar bin Al-Khattab bin Nufail 

Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qarth bin Razzah bin Adi bin Ka‟b 

bin Lu‟ay bin Ghalib Al-Qurasyi. Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim 

bin Al-Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Makhzum bin Yaqzhah bin 

Murrah bin Ka‟b. dia dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah, Umar masuk 

Islam setelah 40 pria dan 10 wanita. Sesudah dia masuk Islam, maka Islam 

tampak mulai bersinar dikota mekah. Umar memiliki kedudukan yang mulia 

ditengah kaum Quraisy di masa Jahiliyah, sehingga dia dianggat menjadi duta 

mereka, yaitu ketika terjadi peperangan dalam peristiwa-peristiwa lainya. Dia 

juga ditampilakan untuk unjuk kebanggaan, ketika mereka hendak bermegah-

megah. Kulitnya putih kemerah-merahan dan perawakan tinggi. Disebutkan 

dalam sejarah bahwa warna kulitnya menjadi coklat setelah diladang tahun-

tahun kelabu (yaitu ketika terjadi masa musim paceklik di masa 

pemerintahanya).
8
 Umar bin al-Khatab adalah salah seorang tokoh besar 

dalam sejarah perkembangan Islam. Umar adalah sahabat Rasulullah dan 

                                                 
7
 Ali As-Sulus,Imamah dan khalifah Dalam Tujuan Syi‟ah,(Jakarta: Gema Insani 

Press,1997),h.15. 
8
Achmad Sunarto, Biografi Umar Bin Khattab ra, ( Surabaya: Aulia,2014),h.11.  
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merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar memeluk Islam pada 

tahun ke-6 dari kenabian dalam usia 27 tahun dan merupakan satu dari 

sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Umar wafat karena ditikam 

(sewaktu mengimami shalat Subuh) saat berusia 63 tahun. Dia dikuburkan di 

ruang yang mulia bersama Rasullah saw. Dan sahabatnya, Abu Bakar Ash-

Shiddiq ra. Semoga Allah meridhai Al-Faruq Umar. 

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan judul ini adalah suatu kajian tentang bagaimana corak berhukum progresif 

(studi pola kepemimpinan Umar bin Khattabrelevansinya dengan hukum 

Indonesia). 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan objektif 

Adanya corak berhukum progresif (Studi pola kepemimpinan Umar bin 

Khattab relevansinya hukum Indonesia) Dan pembahasaan ini sesuai dengan 

jurusan siyasah. 

2. Alasan Subjektif 

a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, 

sehingga sekripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

b. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang 

penulis tekuni, yakni Siyasah  

C. Latar Belakang Masalah 
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Nama lengkap adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abd Al-Uzza bin 

Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka‟ab bin Luay bin Ghalib 

Al-Qurasyi Al-Adawi. Nasab Umar bertemu nasab Rasullah pada Ka‟ab bin Luay 

bin Ghalib. Ia biasa dipanggil Abu Hafsh dan digelari Al-Faruq, karena ia 

menampakan Islam ketika di Makkah, maka Allah SWT memisahkan dengan 

Umar antara kekufuran dan keimanan.
9
 

Umar dilahirkan di Mekah empat tahun sebelum kelahiran Nabi saw. Ia 

adalah seorang yang berbudi luhur fasih dan adil serta pemberani. Ia ikut 

memelihara ternak ayahnya dan berdagang hingga ke Syiria. Ia juga dipercaya 

oleh suku bangsanya Quraisy, untuk berunding dan mewakili jika ada persoalan 

dengan suku-suku yang lain.  

Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah ke Nabian, dan menjadi salah 

satu sahabat Nabi saw, serta dijadikan sebagai tempat rujukan oleh nabi mengenai 

hal-hal yang penting. Ia dapat memecahkan masalah yang rumit tentang siapa 

yang berhak mengganti Rasulullah dalam memimpin umat setelah wafatnya 

Rasulullah saw.  

 

 

Dengan memilih dan membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah Rasulullah 

sehingga ia mendapat penghormatan yang tinggi dan dimintai nasehatnya serta 

                                                 
9
 Ali Muhammad Ash -Shallabi, Biografi Umar bin Al-Khattab, cet.4, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2016), h.14. 
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menjadi tangan kanan Khalifah yang baru itu. Sebelum meninggal dunia, Abu 

Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab menjadi penerusnya. 

 Rupanya masa dua tahun bagi Khalifah Abu Bakar belum cukup menjamin 

stabilitas keamanan terkendali maka penunjukan ini dimaksudkan dalam untuk 

mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dikalangan umat Islam. Ketika 

Umar telah menjadi khalifah ia berkata kepada umatnya: orang-orang Arab 

seperti halnya seekor unta yang keras kepala dan ini akan bertalian dengan 

pengendara dimana jalan yang akan dilalui, dengan nama Allah, begitulah aku 

akan menunjukan kepada kamu ke jalan yang harus engkau lalui.  

Meskipun peristiwa diangkatnya Umar sebagai Khalifah itu merupakan 

fenomena yang baru, tetapi haruslah dicatat bahwa proses peralihan kepemimpin 

tetap dalam bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari Abu 

Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam.  

Untuk menjajaki pendapat umum, Khalifah Abu Bakar melakukan 

serangkaian konsultasi terlebih dahulu dengan beberapa orang sahabat, antara lain 

Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan. Pada awalnya terdapat berbagai 

keberatan mengenai rencana pengangkatan Umar, sahabat Thalha misalnya, 

segera menemui Abu Bakar untuk menyampaikan rasa kecewanya.  

 

Namun karena Umar adalah orang yang paling tepat untuk menduduki kursi 

kekhalifahan, maka pengangkatan Umar mendapat persetujuan dan baiat dari 
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semua anggota masyarakat Islam. Umar bin Khattab menyebut dirinya “Khalifah 

Khalifati Rasulillah” (pengganti dari pengganti Rasulullah).  

Ia juga mendapat gelar Amir Al-Mukminin (komandan orang-orang beriman) 

sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa 

pemerintahanya. Ketika para pembangkang didalam negri telah dikikis habis oleh 

Khalifah Abu Bakar, dan era penaklukan militer telah dimulai maka Khalifah 

Umar menggangap bahwa tugasnya yang pertama ialah mensukseskan ekspedisi 

yang dirintis oleh pendahulunya. Belum lagi genap satu tahun memerintah, Umar 

telah menorehkan tintah emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan ini
10

 

Masa pemerintahanya Khalifah Umar ibn Khattab itu sepuluh tahun enam 

bulan, yaitu dari tahun 13 H/634 M sampai tahun 23 H/664, dan mangkat karena 

kenak bunuh di dalam usia 63 tahun. Tragedi itu merupakan pembunuhan politik 

yang pertama-tama di dalam sejarah Islam
11

 Umar  merupakan satu dari sepuluh 

sahabat yang dijamin masuk surga. Di masa kekhalifahannya, Umar tidak hanya 

berhasil melakukan perluasan daerah kekuasaan Islam. namun juga mampu 

menjalankan pemerintahan dengan baik, melalui kecerdasannya.  

 

Umar terkenal dalam menyumbangkan pemikiran yang cemerlang dalam 

perkembangan hukum Islam. Pemikiran-pemikiran Umar tertuang dalam 

ijtihadnya terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Ia memiliki kemampuan 

                                                 
10

 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradapan Islam, Cet.3, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 99. 
11

 Joesoef Sou‟yb, Sejarah Daulah Khulafaur Rasyidin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979),h.141.  
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untuk tetap memegang teguh tashri ketika situasi menginginkan terwujudnya 

sebuah kemaslahatan.  

Kemampuan untuk mensinergikan tasyrik dan maslahat ini menjadi 

keunggulan tersendiri dari ijtihad Umar. Bila dilihat dari sejarah perkembangan 

hukum Islam, ternyata di zaman Khalifah Umar bin Khattab (634 s/d 644 M), 

beliau banyak mengeluarkan ijtihad yang kontroversial yang secara kasat mata 

bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Hadits. Pemikiran-pemikiran ataupun 

hasil ijtihad Umar bin Khattab juga selaras dengan hukum progresif. 

 Dikaji secara mendalam progresif berarti kemajuan, yakni hukum  hendaknya 

mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman 

dengan segala dasar di dalamnya, serta mampumelayani masyarakat dengan 

menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum 

itu sendiri.
12

 

Lahirnya hukum progresif atau ilmu hukum progresif (IHP) didorong oleh 

adanya keprihatinan atas kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesai turut 

mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Namun 

itu bukan satu-satunya alasan, menurut Raharjo, IHP tidak hanya dikaitkan 

dengan pada keadaan sesaat tersebut. IHP melampaui pikiran sesaat dan memiliki 

nilai ilmiah tersendiri.
13

 

                                                 
12

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/406. di unduh pada 16 Mei 2017, 

Pukul 17.21. 
13

 Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif,Edisi ke 2, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), h.105. 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/406
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanacorak berhukum progresif pada pola kepemimpinan umar bin 

khattab.? 

2. Bagaimana pola kepemimpinan Umar bin Khattab yang bercorak hukum 

Progresif relevansinya dengan hukum Indonesai.? 

E. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan 

dalam penulis ini yaitu: 

1. Tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana corak berhukum progresif pada pola 

kepemimpinan Umar bin Khattab. 

b. Untuk mengetahui pola kepemimpinan Umar bin Khattab yang bercorak 

hukum progresif  relevansinya dengan hukum Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian ini antara lain: 

a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman mengenai corak berukum progresif pada pola kepemimpinan 

Umar bin Khattab relevansinya dengan hukum Indonesia. 

b. Dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya civitas 

akademik Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah pada khususnya, 

selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya 
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sehingga proses pengajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh 

hasil yang maksimal. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library 

Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam 

material yang terdapat diruangan perpustakaan.
14

 

Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan 

dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lainya yang mempunyai 

relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sitematis dan objektif 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur 

yang ada atau fenomena tertentu.
15

 

Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya 

kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan 

                                                 
14

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur, 

1990),  h.33. 
15

 Kaelan, M. S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 

2015),  h.58. 
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uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan 

interpretasi data
16

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan deskriptif analisis yaitu metode yang mengambarkan atau melukiskan 

secara sitematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 

hubungan antara unsur-unsur yang ada yang kemudian melakukan uraian 

dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interprestasi data, pola 

kepemimpinan Umar bin Khatab sebagai corak hukum progresif relevansinya 

dengan hukum Indonesia. 

2. Data dan Sumber Data 

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan 

sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.
17

 Data ini termasuk 

data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan pada 

umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian 

memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan 

pertama dilapangan.
18

 Yang terdiri dari 

a. Bahan hukum primer yang bersumber pada Al-Qur‟an, Hadis. 

b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan jurnal yang 

berkaitan dengan pennelitian ini. 

                                                 
16

Ibid.,h. 68. 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revesi IV, (Jak 

arta: Rineka Cipta, 1998), h.114. 
18

 Andri Yusuf, http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html. di unduh  pada 

16 Mei 2017 pukul 11.07 

http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html


22 

 

 

c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedi yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Metode pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset 

kepustakaan, yaitu “mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan 

menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruangan perpustakaan”. 

Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari 

sumber primer (Al-Qur‟an, Hadits), sekunder (buku, majalah, hasil penelitian, 

makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini), 

maupun tersier (kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini). 

Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas 

data, tetapi tetap sesuai dengan maksut dari isi sumber data yang relevan, 

melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang 

muncul dan kemudian membuat ringkasan sementara. 

 

4. Pengelolahan Data 

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian di atas 

tersebut diolah dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul 

melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen yang relevan dengan 

masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tampak kesalahan. 
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b. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatakan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini mengunakan analisis kualitatif dengan 

pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif yaitu cara 

berfikir deduktif dengan mengunakan analisis yang berpijak dari pengertian-

pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan 

kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.
19

 

 

 

 

  

                                                 
19

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditia 

Bakti,2004), h.127. 
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BAB II 

LANDASAN TORI 

 

A. Kepemimpina Dalam Islam 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah perihal memimpin, cara memimpin.
20

 Hisyam 

Yahya At Thalib memberikan batasan bahwa kepemimpinan adalah suatu 

proses untuk mengarahkan sekumpulan manusia menuju kesatu tujuan yang 

telah ditetapkan dengan memotifasi mereka dengan sesuatu yang tidak 

memaksa.
21

 

Menurut Howard H. Hoyt sebagaimana dikutib oleh Kartini Kartono 

menerangkan bahwa kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah 

laku manusia dan kemampuan untuk membimbing orang.
22

Kepemimpinan 

dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang 

diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.
23

 

Sandang P. Siagian menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan dan 

keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan 

kerja untuk berfikir atau bertindak sedemikian rupa sehingga melalui prilaku 

                                                 
20

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus Besar Indonesai, (Jakarta: Gramedia Pus 

taka Utama, 1995), h. 662. 
21

 Hisyam Yahya At Thalib, Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam, ( Jakarta: Media Dakwah, 

1999), h.51. 
22

 Kartini Kartono, pimpinan dan kepemimpinan, (Jakarta: rajawali, 1983), h. 39. 
23

 R.B Khatib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah, (Jakarta:  Amzah, 2005), 

h. 25. 
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yang positif ia memberikan sumbangsih dalam pencapaian organisasi.
24

 

Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan, mempengaruhi, 

memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, menyuruh, membimbing, 

memerintah, melarang dan bahkan menghukum serta membina dengan 

maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka 

mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien yang diridhai oleh 

Allah.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup 

tiga hal yang paling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan 

karakteristiknya, adanya pengikut, serta adanya situasi kelompok tempat 

pemimpin dan pengikut berinteraksi.
25

  

Imamah menurut etimologi adalah bentu dari kata kerja amma. Anda 

katakan, ammahum wa amma bihim. Yang artinya mendahului mereka, yaitu 

imamah. Sedangkan al-imam ialah setiap orang yang diikuti, seperti 

pemimpin atau yang lain. Terkait terminologi ulama mendefinisikan al-

imamah dengan sejumlah definisi. Meskipun berbeda-beda dari sisi kata 

namin secara makna hampir sama berikut beberapa difinisi imamah secara 

terminilogi. 

a. Al-Mawardi. “imamah itu ditetapkan untuk mengantikan tugas kenabian 

dalam menjaga agama dan menata dunia denganya (agama).” 

                                                 
24

 Sondang P. Siagian, Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi, (Jakarta : Haji 

M asa Agung, 1991), h. 24. 
25

 Sakdiah, Manajemen Oraganisasi Islam Suatu Pengantar, (Banda Aceh: Dakwah Ar-

Raniry Press, 2015), h.115. 
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b. Imam Haramain Al-Juwaini mendefinisikan, “ imamah adalah 

kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kalangan khusus 

maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia.” 

 

c. An-Nafasi dalam Al-„Aqa‟id mendefinisikan, „imamah adalah wakil dari 

Rasulullah dalam urusan menegakan agama yang wajib diikuti seluruh 

umat.” 

 

d. Penulis kitab Al-Mawaqif mendefinisikan, “ ia (imamah) ialah penganti 

Rasulullah dalam menegakan agama dimana seluruh umat wajib 

mengikutinya.” 

 

e. Al-Allamah Ibnu Khaldun mendefinisikan sebagai berikut, “Imamah 

adalah membawa (mengatur) seluruh umat berdasarkan pandangan syariat 

dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat ukhrawi dan 

duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi sebab, menurut Syari‟ 

(Pembuat Syariat). Penilaian atas semua permasalahan dunia 

dikembalikan kepada maslahat-maslahat ukhrawi. Pada hakikatnya, ia 

(imamah) adalah pengganti dari pemilik Syariat dalam menjaga agama 

dan menata dunia denganya (agama).” 

 

f. Muhammad Najib Al-Muthi‟I menyatakan, “Yang dimaksud imamah 

ialah kepemimpinan menyeluruh dalam segala urusan dunia dan agama.” 
26

 

 Dalam wacana fiqih siyasah, kata imamah (imamah) biasanya di 

indentikkan dengan khalifah. Keduanya menunjukan pengertian 

kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah imamah banyak 

digunakan oleh kalangan Syi‟ah, sedangkan istilah khalifah lebih populer 

pengunaanya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan 

mendasar antara aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok syi‟ah 

memandang bahwa imamah merupakan bagian dari perinsip ajaran agama, 

sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa 

                                                 
26

 Abdullah Ad-Dumaiji, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2 

016), h. 39. 
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pemikiran sunni juga mengunakan terminologi imamah untuk membahas 

Khalifah.
27

 

2. Dasar Hukum Kepemimpinan 

يَّتِي ۖ  َاَل َ  يَنَاُل َعهأِ   اللَّالِِ ينَ  ا ۖ  َاَل َوِمنأ ُ  ِّ   َاَل  ِ ِّي َ اِع َُ  لِ نَّاِا  َِماماًل

Artinya: dia (allah) berfirman, “sesungguhnya aku menjadikan engkau 

sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, 

“dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfiman, “(benar tetapi) 

janji-ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”(Al-Baqarah: 124).
28

  

Allah menjadikanmu sebagai imam bagi umat manusia untuk diikuti dan 

diteladani.
29

 

ا َع أنَا لِ أُ تَّقِيَن  َِماماًل  َوا أ

Artinya:  dan jadikankanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. (Al-

Furqan: 74).
30

  

Maksutnya menjadikan pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh orang-orang 

setelah kami. Al-Bukhari menjelaskan, “sebagai pemimpin-pemimpin, yang 

kami meneladani orang-orang sebelum kami, dan yang diteladani oleh orang-

orang setelah kami.
31

 

ِر َا ةاًل يَهأُ وَن  ِ َمأ  َوَ َع أنَاهُمأ أَئِ َّ

Artinya:  dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 

yang member petunjuk dengan perintah kami, (Al-Anbiya: 73).
32

  

                                                 
27

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Cet. 3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 149. 

28
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid & Terjemah, (Surakarta: Al-Karim, 2009), h. 19. 

29
 Abdullah Ad-Dumaiji, Op. Cit. h. 41. 

30
 Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 366. 

31
 Abdullah Ad-Dumaiji, Loc. Cit. 

32
 Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 328. 
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Maksutnya, pemimpin-pemimpin yang diikuti dalam hal kebaikan dan 

ketaatan kepada allah dengan mengerjakan perintah-nya dan menjauhi 

larangan-nya.
33

 

َع َهُُم الأَىاِ  ِينَ  ةاًل َو َ أ َع َهُمأ أَئِ َّ  َو َ أ

Artinya:  dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka 

orang-orang yang mewarisi bumi, (Al-Qasas: 5).
34

  

Maksunya, menjadi pemimpin dan raja.
35

 

 

ِر ِمنأُكمأ ۖ  َمأ ُسىَل َوأُولِي اْلأ َ َوأَِطيُعىا الرَّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا أَِطيُعىا َّللاَّ

 ِ ِمنُىَن  ِااَّ ُسىِل  ِنأ ُ نأتُمأ تُ أ ِ َوالرَّ ووُ  ِلَ  َّللاَّ ٍء فَُر ُّ تُمأ فِي َشيأ فَإِنأ تَنَاَزعأ

َ ُن تَ أِويياًل  لَِ  َ يأرٌر َوأَ أ ِ ِر ۚ  َ   ِ  ااأ  َوالأيَىأ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan Rasul 

(Muhammad), dan ulil Amri (pemegang kekuasaan) dintara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalilah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya, (An-Nisa).
36

 

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa ulil amri 

dalah para amir. Setelah itu, Ath-Thabari menyatakan, “pendapat paling tepat 

terkait makna ulil amri adalah pendapat yang kalangan yang menyatakan 

bahwa mereka adalah para amir dan pemimpin yang wajib ditaati karena 

                                                 
33

 Abdullah Ad-Dumaiji, Loc. Cit. 

34
 Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 385. 

35
 Abdullah Ad-Dumaiji, Op. Cit. h. 42. 

36
 Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 87. 
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allah, dan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Ibn Katsir 

menjelaskan, “secara tekstual –wallahu a‟lam- ayat ini berlaku secara umum. 

Inilah pendapat yang rajah. Wajhul istidlal dari ayat ini adalah Allah 

mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada ulil amir dari kalangan mereka. 

Ulil amir adalah para pemimpin. Perintah untuk taat kepada pemimpin 

menunjukan wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Karna Allah tidak 

akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya, dan 

juga tidak mewajibkan taat kepada orang yang keberadaanya mandub (sunah). 

Maka, perintah untuk taat kepada ulil amir menuntut perintah untuk 

mewujudkan ulil amir. Jadi, hal ini menunjukan bahwa mengangkat seorang 

imam bagi kaum muslim adalah kewajiban bagi mereka.
37

 

3. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam  

Kata-kata pemimpin atau leadership merupakan muatan nilai. Kita 

biasanya memikirkan kata tersebut dengan positif, yaitu seseorang yang 

mempunyai kapasitas khusus. Sebagian besar dari kita akan menjadi seorang 

pemimpin dari pada seorang manajer, atau seorang pemimpin dari pada 

seorang politikus. Sering kata leadership mengacu pada peran daripada 

perilaku.
38

 

                                                 
37

 Abdullah Ad-Dumaiji, Op.Cit. h.57-58 
38

 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres 

s, 1993),  h. 273. 
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 Istilah pemimpin tidak bisa dipisahkan dengan kata kepemimpinan, 

karena merupakan satu kesatuan, dalam bahasa Ingris pemimpin di sebut 

leader, sedangkan kegiatannya di sebut Leadership.
39

 Istilah pemimpin tidak 

bisa dipisahkan dengan kata kepemimpinan, karena merupakan satu kesatuan, 

dalam bahasa Ingris pemimpin di sebut leader, sedangkan kegiatannya di 

sebut Leadership. Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah. 

 Kata dasar kahalifah pada dasarnya bermakna pengganti atau wakil. 

Pemakaian khalifah setela nabi Muhammad wafat terutama bagi keempat 

Khulafaurrasyidin menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam 

perkataan amir (jamaknya umara) yang berarti penguasa.Imam dan khalifah 

adalah dua istilah yang digunakan Al-Qur‟an untuk menunjuk pemimpin. 

Kata imam terambil dari kata amma, yaummu,  yang berarti menuju, 

menumpu dan meneladani.
40

  

Jika diperhatikan teori-teori tentang fungsi dan peran seorang 

pemimpin yang digagas dan dilontarkan oleh pemikir-pemikir dari dunia 

Barat, maka kita akan hanya menemukan bahwa aspek kepemimpinan itu 

sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas maupun kegiatan 

mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi secara horizontal semata.  

Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, 

proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi 

                                                 
39

 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia), h. 351. 
40

 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 38. 
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baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori manajemen, 

fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan (planning and 

decision maker), pengorganisasian (organization), kepemimpinan dan 

motivasi (leading and motivation), pengawasan (controlling), dan lain lain.
41

 

Hak-hak Imam (pemimpin) dalam islam Al-Mawardi menyebut dua 

hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila 

kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk 

mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan 

keluarga secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.
42

 

Kewajiban-kewajiban imam, islam sebagai agama amal adalah sangat 

wajar apabila meletakan focus of interest-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri 

datang apabila kewajiaban dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagia hidup 

di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiaban sebagai manifestasi 

dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.
43

 

Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban imam. Ternyata 

tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perincianya sebagai 

contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah: 

a. Memelihara agama, dasar-dasar yang telah ditetapkan dan apa-apa        

yang telah disepakati oleh umat salaf. 

 

                                                 
41

 Zaini Muhtaram, Dasar-Dasar Manajemen Dakwah, (Jakarta : Al-Amin dan IKFA, 1996), 

h. 73. 
42

 Djazuli, Fiqh Siyasah, (Bandung: Kencana, 2003), h. 93. 
43

 Ibid, h. 95 
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b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa,    

dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara 

umum 

 

c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dengan tentram dan 

tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan 

aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
44

 

 

d. Menegakan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar 

hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan, kerusakan. 

 

e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak 

berani menyerang dan menumpah dara muslim dan non muslim yang 

mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu‟ahid). 

 

f. Memerangi orang-orang yang menentang islam setelah dilakukan 

dakwah baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula 

jadi kafir dzimi. 

 

g. Memungut fay dan shadaqah-shadaqah sesuai dengan ketentuan syara 

atas dasar nas atau ijtihad tanpa ragu-ragu. 

 

h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang 

berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta 

membayarkanya pada waktunya. 

 

i. Mengunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam 

menyelesaikan tugas-tugas serta mengarahkan pengurusan kekayaan 

Negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh 

orang-orang yang ahli, dan harta Negara di urus oleh orang yang jujur. 

 

j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam 

membina umat dan menjaga agama. 

Yusuf musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: menyebarluaskan 

ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-

ilmu agam dan ilmu-ilmu keduniawian.
45
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B. Hukum Progresif  

Hukum Progresif pertama kali dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo. Gagasan 

ini kemudian mencuat ke permukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik 

untuk ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh Satjipto ini menawarkan 

perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. 

1. Pengertian Hukum 

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi 

kenyataan kemasyarakatan, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Bila 

diibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan 

memberikan kesan berbeda bagai setiap orang yang melihat atau 

memandangnya. Berangkat dari masalah kompleksitas hukum tersebut, sudah 

sejak zaman yunani kuno, hukum senantiasa menarik perhatian dan menjadi 

wacana yang tidak henti-hentinya diperdebatkan di kalangan para 

cendekiawan. 

 Kompleksitas hukum menyebabkan hukum itu dapat dipelajari dari 

berbagai sudut pandang. Lahirnya berbagai disiplin hukum di samping filsafat 

hukum (philosophy of law), dan ilmu hukum (science of law), seperti teori 

hukum (theory of law), sejarah hukum (history of law), sosiologi hukum 

(sociology of law), antropologi hukum (anthropology of law), perbandingan 

hukum (comparative of law), logika hukum (logic of law), psikologi hukum 
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(psychology of law), dan kini sedang tumbuh politik hukum (politic of law), 

adalah bukti yang tidak terbantahkan dari kebenaran pernyataan di atas.
46

 

2. Hukum Sebagai Produk Politik 

  Sudah menjadi kenyataan bahwa hukum merupakan produk politik, 

sehingga karater hukum setiap produk hukum akan sangat ditentukan oleh 

atau diwarnai oleh perimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang 

melahirkannya, asumsi ini diambil berdasarkan pada kenyataan bahwa hampir 

setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum 

dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berintraksi 

dikalangan para politis. Meskipun dari sudut “das solen“ada pandangan yang 

mengatakan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun pada 

sudut “das sain” atau empiriknya bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya 

ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.
47

 

Dalam kenyantaannya di Indonesia fenomena yang sangat menonjol 

adalah instrumen hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan yang lebih 

terasa bila dibandingkan dengan fungsi-funsi lainnya, bahkan dapat dilihat 

dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosedur, perundang-undangan, 

serta birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum 
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sebagai kondisi dari proses pembangunan juga penopang tangguh struktur 

politik, ekonomi dan social.
48

 

 Pada negara yang baru merdeka, posisi hukum seperti itu tampak 

sangat menonjol karena kegiatan politik disana merupakan agenda yang 

menyita perhatian dalam rangka perorganisasian dan pengerahan berbagai 

sumber daya guna mencapai tujuan dalam masyarakat.
49

 

Karakter yang menonjol dari situasi itu menurut Todung Mulia Lubis 

seperti yang dikutip Mahfud MD adalah pengutamaan tujuan tersebut seperti 

yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum.
50

 Hukum berfungsi, 

terutama, sebagai instrumen program pembangunan karena sebenarnya hukum 

bukanlah tujuan.
51

 

Oleh kerena itu, dapat dipahami jika terjadi kecendrungan bahwa 

hukum diproduk dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. 

Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang tidak dapat mewujudkan 

stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan.
52

 

Dengan demikian, sebagai produk politik, hukum dapat dijadikan alat 

justtifikasi bagi visi politik penguasa. Dalam kenyataannya, kegiatan 

legislative (pembuatan undang-undang) memang lebih banyak memuat 
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keputusan-keputusan politik daripada menjalankan pekeerjaan-pekerjaan 

hukum yang sesungguhnya sehingga lembaga legislatif lebih dekat dengan 

politik dari pada dengan hukum.
53

 

Dalam kenyataannya konfigurasi politik yang demokratis akan 

melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom, 

sedangkan konfigurasipolitik yang (non-demokratis) akan melahirkan produk 

hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks atau menindas.  

Secara historis ternyata senantiasa terjadi tolak tarik antara demokrasi 

dan otoritarian di sepanjang sejarah Indonesia. Artinya, sejak Indonesia 

merdeka telah terjadi pasang naik dan pasang surut kehidupan demokrasi yang 

secara otomatis berimplikasi pada karakter-karakter hukum yang 

dilahirkannya.  

Secara historis, sebagai hasil proses politik dalam suatu masyarakat, 

terdapat dua macam strategi pembangunan hukum yang  akhirnya 

berimplikasi pada karakter produk hukumnya, yaitu strategi pembangunan 

ortodok dan strategi pembangunan responsif. 

 Dalam strategi pembangunan hukum ortodok, peranan lembaga 

negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dan monopolis dalam 

menentukan arah pembangunan hukum, sebaliknya, pada strategi 

pembangunan hukum responsif yang mepunyai peranan besar adalah lembaga 
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peradilan dan partisipasi luas dari kelompok masyarakat (sosial) atau 

individu-individu dalam masyarakat.  

Di negara Indonesia terlihat pembangunan hukum senantiasa 

keberadaannya di bawah bayang-bayang produk politik. Hal ini terbukti 

dalam pemerintahan Orde Baru yang notabene bertekad untuk menjalankan 

gerbong kekuasaan di atas rel-rel konstitusi yang dibangun di atas 

kepentingannya. Juga demi mempertahankan kepentinganya tersebut Praktis 

instrumen hukum. 

Didayagunakan Orde Baru, pembangunan ekonomi dengan orientasi 

pertumbuhan, stabilitas nasional, serta terwujudnya pemerintahan yang kuat 

merupakan langkah-langkah strategis yang harus memperoleh legitimasi 

hukum sebagai kekuatan yurudis. Teori yang berlaku selama Orde Baru, 

Dengan demikian, adalah a law as a tool developments.
54

 

Segala produk hukum dapat mendukung dan mampu menfasilitasi 

stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dipandang penting dan strategi 

yang dibuat yang menjadi prioritas. Sebaliknya peraturan dan produk hukum 

yang dinilai kurang atau tidak mendukung tujuan tersebut diubah, bahkan 

dihapuskan.  

Hak ini tampak pada jenis-jenis hukum yang diproduksi sepanjang 

Orde Baru tampil di atas pentas kekuasaan politik dalam menjalankan roda 
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pemerintaha negara, bukan saja terjadi perubahan karakter dari hukum 

revolusi (revolution laws) ke hukum pembangunan (development law), akan 

tetapi hukum benar-benar sempurna menjadi givermant social control dan 

funsi sebagai a tool social engineering.  

Halam hal ini menurut Soetando Wignjosoebroto sebagai nama yang 

dikutip Marzuki Wahid mengatakan bahwa hukum perundang-undangan 

sepanjang sejarah perkembangan pemerintah Orde Baru telah menjadi 

kekuatan kontrol di tangan yang terlegistimasi secara formal yuridis, dan tidak 

selamanya merekflesikan konsep keadilan, asas moral, dan wawasan kearifan 

yang sebenarnya, sebagaimana yang sesungguhnya didalam kesadaran hukum 

masyarakat awam.
55

 

3. Hukum Progresif 

a. Latar Belakang Hukum Progresif 

Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan 

seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat 

mempertahankan ketertiban dan kebebasan. Hukum haruslah netral, dan 

dapat diterapkan pada siapa saja secara adil. Tanpa memandang kekayaan, 

ras, gender ataupun hartanya. Hukum harus dipisahkan dari politik, 

penerapan hukum di pengadilan pun harus dilakukan secara adil. Akan 

tetapi, sebenarnya hal tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara 

konsekuen dalam penerapanya, karena menurut para teoritis postmoderm, 
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hukum tidak mempunyai dasar objektif dan tidak ada kebenaran sebagai 

tempat berpijak hukum, yang ada hanyalah kekuasaan semata yang 

menjadi alat kekuasaan bagi penguasa.
56

 

Ukuran bagi hukum bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak 

bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan 

dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Hukum harus 

ditafsirkan yang nyatanya akan ditafsirkan menurut keinginan yang 

menafsirkanya, dan penafsir akan menafsirkan sesuai dengan perasaan dan 

kepentinganya sendiri, sehingga yang namanya keadailan hanya 

merupakan semboyang retorikan yang digunakan oleh kelompok 

mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan, dan keinginan 

pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan akan 

selalu menjadi bulan-bulanan hukum.
57

 

Fakta di depan mata, penegakan hukum di indonesai masih carut-

marut, dan hal ini sudah diketahui dan diakui bukan saja oleh orang-orang 

yang sehari-harianya berkecimpung di bidang hukum, tetapi juga oleh 

sebagian besar masyarakat indonesai dan juga komunitas masyarakat 

internasional. Bahkan banyak pendapat menyatakan bahwa penegak 

hukum (law enforcement) di indonesai sudah sampai pada titik nadir. 

Proses penegak hukum acap kali di pandang bersifat diskriminatif, 
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inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, 

padahal seharusnya penegak hukum merupan ujung tombak terciptanya 

tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.
58

 

Salah satu sebab mengapa Indonesai sulit keluar dari krisis ekonomi 

sejak tahun 1998, dibandingkan negara lainnya yang terkena imbas krisis 

tersebut, adalah dikarenakan penegak hukum di indonesai terbilang sangat 

buruk. Bangsa Indonesai belum berhasil mengakat hukum sampai pada 

taraf mendekati keadaan edeal, tetapi malah makin menimbulkan 

kekecewaan yang mendalam, khususnya yang berkaitan dengan 

pemberantasan korupsi yang meraja rela.
59

 

Indonesai dapat dikatakan sebagai negara paling aneh di dunia karena 

sebagai salah satu negara paling korup di dunia, justru paling sedikit 

koruptor yang berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Salah satu faktor 

penyebab sulitnya memberantas korup di indonesai adalah karena tidak 

konsiostenya law enforcement yang dilaksanakan oleh aparat penegak 

hukum yang masih menganut paradigma legalistik, formalistik, dan 

prosedural belaka dalam melaksanakan hukum, dan dalam pandangan 

kaum legalistif normatif, seseorang barulah dianggap bersalah apabila 
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sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang 

menyatakan seorang itu telah terbukti melakukan tindak pidana.
60

 

Untuk itu sudah seharusnya sektor hukum lebih diberdayakan agar 

membangun masyarakat dan bangsa dapat dilaksanakan atau bahkan dapat 

dipercepat, sebagi mana pendapat dari Roscoe Pond bahwa hukum dapat 

berfungsi sebagi sarana rekayasa sosial ( law as tool of social engineering) 

atau hukum sebgai sarana pembangun ( law as a tool of development) 

sebgai mana dikemukakan oleh Mochar Kusumaatmadja.
61

 

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa 

masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya 

dibutuhkan ketersedian hukum dalam arti kaidah atau peraturan, 

melainkan juga adanya jaminan atas perwujutan dari kaidah hukum dalam 

praktik hukum, yaitu adanya jaminan penegak hukum yang baik.
62

 

Sudah sering terdengar prodak-prodak yang ditunjukan kepada aparat 

penegak hukum terutama hakim sebagai pemutus suatu perkara, mengenai 

putusan pembebasan para koruptor penjara uang rakyat yang berjumlah 

banyak, yang dibebaskan oleh hakim, atau kalaupun dihukum, maka 

hukumanya hanya sebanding dengan pencuri ternak. Tidak jarang pula 

tuduhan yang menyudutkan aparat penegak hukum, yang diaggap 
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mempersulit orang “kebanyakan” untuk mendapat keadilan di ruang 

persidangan, sekalipun bukti-bukti yang cukup kuat telah dimiliki 

olehnya. Masih banyak lagi persoalan yang menyebabkan makin 

terpuruknya hukum saat ini.
63

 

Inti dari keterpurukan maupun kemunduran hukum itu adalah, bahwa 

kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi 

sesuatu yang makin langka dan mahal. Hampir dimana-mana dapat 

dijumpai kerendahan budi makin merajalela, yang semakin 

menyengsarkan masyarakat banyak.
64

 

Secara universal, jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, 

maka harus membebaskan diri dari belengu formalisme-positivisme, 

karena jika mengandalkan teori dan pemahaman hukum secara legalistik-

positivistis yang hanya berbasis pada peraturan tertulis belaka, maka tidak 

akan pernah mampu untuk menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan 

dan kemanusian.
65

 

Usaha pembebasan dan pencerahan tersebut dapat dilakukan dengan 

mengubah cara kerja yang konvensional yang selama ini diwariskan oleh 

mazhab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba 

formal prosedural tersebut, dan untuk melakukan pembebasan dan 
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pencerahan itulah dibutuhkan kerja keras untuk keluar dari kondisi hukum 

yang serba formal prosedural itu.  

Di situasi yang serba extra ordinary, dimana bangsa dan negara ini 

masih sulit keluar dari tekanan krisis disegala kehidupan, yang mana tidak 

tertutup kemungkinan bangsa ini akan tambah terprosok kejurang nestapa 

yang semakin dalam dan menyeramkan, maka situasi yang mencekam 

seperti ini, tidak mustahil, hokum menjadi institusi yang banyak menuai 

kritik karena dianggap tidak pecus untuk memberikan jawaban yang 

prospektif.  

Padahal sejak awal reformasi hapir setiap saat lahir peraturan 

perundang-undangan yang mengatur dan menjawab problematika 

kehidupan negri ini, sehingga keberadaan bangsa dalam kondisi yang 

hiperregulated society. Akan tetapi,  dengan banyaknya peraturan 

perundang-undangan itu, baik yang menyangkut bidang kelembagaan 

maupun sisi kehidupan manusia, keteraturan (order) tidak kunjung datang 

menghapiri. Malahan hukum kita saat ini tampak kewalahan menghadapi 

segala macam permasalahan hukum yang terjadi, sehingga berakibat pada 

bukan membaiknya kondisi penegakan hukum, akan tetapi justru muncul 

persoalan-persoalan baru ketimbang menuntaskanya.  Hal inilah yang 

membuat anggapan bahwa komunitas hukum diaggap sebagi komunitas 

yang amat lamban dan paling lambat menangkap momentum pada 

perbaikan citra penegakan hokum pada umumnya dan lebih khusus lagi 
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membawa pencitraan sistem hukum di Indonesai bukanlah sistem hukum 

yang terburuk di dunia.
66

  

Terhadap hal di atas, lahirnya hukum progresif atau ilmu hukum 

progresif (IHP) didorong oleh adanya keperihatinan atas kontribusi rendah 

ilmu hukum di indonesai turut mencerahkan bangsa keluar dari krisis, 

termasuk krisis dibidang hukum. Namun itu bukan satu-satunya alasan, 

menurut Rahardjo, Ilmu hukum progresif tidak hanya dikaitkan pada 

keadaan sesaat tersebut. Ilmu hukum progresif melampaui pikiran sesaat 

dan memiliki nilai ilmiah sendiri. Ilmu hukum progresif dapat 

diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan secara universal. 

Oleh karena itu, Ilmu hukum progresif dihadapkan oleh dua medan 

sekaligus yaitu Indonesai dan Dunia.  

Ini didasarkan pada argument bahwa ilmu hukum tidak dapat bersifat 

steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada 

dasarnya harus selalu mampu memberikan pencerahan terhadap komunitas 

yang dilayani.  

Untuk memenuhi peran itu, maka ilmu hukum di tuntut menjadi 

progresif. Demi mengejar garis depan ilmu yang selalu berubah itu, Ilmu 

hukum progresif  memilih membiyarkan dirinya terbuka dan cair, 

sehingga selalu dapat menangkap dan mencerna perubahan yang terjadi. 
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Ilmu hukum progresif ditakdirkan untuk hadir sepanjang masa dan 

berbeda dengan ilmu hukum yang lain yang pendek usianya.  

Ilmu hukum progresif sejauh mungkin menghendaki agar ilmu hukum 

itu mampu menampilkan gambaran yang utuh tentang hukum, yaitu tidak 

mengkaji keteraturan, tetapi juga ketidak teraturan. Ilmu hukum progresif 

terbuka tas relitas chaotic yang ada pada hukum, karena keadaan seperti 

itu ditemukan dalam hukum.
67

 

 Berbeda dengan hukum yang berbasis pada teori positivis, yang sangat 

mengandalkan paradigma peraturan (rule),  ilmu hukum progresif lebih 

mengutamakan paradigm manusia (people). Bagi ilmu hukum progresif, 

hukum adalah untuk manusia, tetapi sebaliknya bagi ilmu hukum positif 

manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disebabkan oleh 

pengutamaan terhadap manusia itu, ilmu hukum progresif tidak bersikap 

submisif begitu saja terhadap hukum yang ada, tetapi bersifat kritis.
68

 

 Dalam konteks Indonesai, pentingnya ilmu hukum progresif 

didasarkan pada pengalaman, antara lain gagalnya hukum membawan 

koruptor ke penjara oleh lembaga pengadilan. Hapir sama yang terjadi di 

Amerika, kegagalan disebabkan oleh sifat submisif terhadap kelengkapan 

hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas. Dilihat dari sudut 

hukum progresif, maka cara dan praktik berhukum seperti itu sudah 
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tergolong kontraprogresif, sehingga dibutuhkan kehadiran hukum yang 

berwatak progresif
69

 

b. Asumsi-Asumsi Dasar Hukum Progresif 

Lahirnya hukum progresif dalam khazan pemikiran hukum, bukanlah 

sesutau yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang jatuh dari 

langit. Hukum progrsif adalah bagian dari proses mencari kebenaran yang 

tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagi konsep 

yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang 

berkerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidak puasan dan keprihatinan 

terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum dalam setting Indonesai 

akhir abad ke-20.
70

 

Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah 

untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran 

hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih 

luas dan besar. Jika terjadi masalah di dalam hukum, maka hukumlah 

yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukan 

dalam sekema hukum. Hukum juga bukan institus yang mutlak serta final, 

karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi ( 

law as process, law in the making).
71
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Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah 

untuk manusia, dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam 

memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dengan 

teori lain.  

Perlibatan teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan 

tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain 

tersebut. Secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: (i) kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik 

berat kajian hukum yang semula mengunakan optik hukum menuju ke 

prilaku; (ii) hukum progresif secara sadar menempatkan kehadiranya 

dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah 

Nonet dan Selznik bertipe responsif; (iii) hukum progresif berbagi paham 

dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum 

itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai 

dan akibat yang timbul dari berkerjanya hukum; (iv) hukum progresif 

memiliki kedekatan dengan Sociological Jurisprudence dari Roscoe 

Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas studi tentang peraturan, 

tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan berkerjanya hukum; (v) 

hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena 

perduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadial); (vi) hukum progresif 
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memiliki kedekatan dengan Critical Legal Studies (CLS) namun 

cakupanya lebih luas.
72

 

c. Konsep Dan Karakteristik Hukum Progresif 

Sebagaimana dijelaskan, gagasan hukum progresif muncul didasari 

oleh keprihatinan terhadap kondisi hukum di indonesai, yang menurut 

pengamat hukum dari dalam maupun luar negri, sebagai salah satu sistem 

hukum yang terburuk di dunia, sehingga hukum di indonesai memberikan 

kontribusi yang reda dalam turut mencerahkan bangsa untuk keluar dari 

keterpurukan. Padahal hukum itu adalah suatu institusi yang bertujuan 

mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan 

membuat manusia bahagia.
73

 

Kata progresif itu berasal dari Progress yang berarti adalah kemajuan. 

Jadi, di sini di harapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti 

perkembangn zaman, maupun menjawab perubahan zaman dengan segala 

dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan 

menyadarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak 

hukum itu sendiri Selain itu, konsep hukum progresif tidak lepas dari 

konsep progresvisme, yang bertitik tolak dari pandangan manusia, bahwa 

manusia itu pada dasaranya adalah baik, memiliki kasih sayang serta 
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keperdulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi pembangunan 

kehidupan hukum dalam masyarakat.
74

 

Berfikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream 

pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam 

keselurahan persoalan manusia. Berpekara berdasarkan pola pikir yang 

determinan hukum memang perlu. Namun hal itu bukanlah suatu yang 

mutlak harus dilakukan manakala berhadapan dengan suatu masalah yang 

mengunakan logika hukum modern, yang akan mencerdaskan posisi 

kemanusian dan kebenaran. Berkerja berdasarkan pola pikir atau para 

digma hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu 

adalah manusia, sedangkan dalam pardigama hukum yang positivitis 

meyakinai kebenaran hukum atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan 

asalkan hukum tetap tegak. Sebaliknya, paradigma hukum progresif 

berfikir bahwa hukumlah yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung 

proses eksitensialitas kemanusian, kebenaran, dan keadilan.
75

  

Agenda utama hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai 

sentralitas utama dari perbincangan tentang hukum. Bagi hukum progresif, 

hukuam dalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak 

ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk 

harga diri manusia, kebahagian kesejahteraan, dan kemulian manusia. 
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Penerimaan faktor manusia, akan membawa hukum progresif pada 

keperdulian faktor prilaku (behavior, experience) manusia. Dalam 

paradigma hukum yang positivitis, posisi manusia adalah untuk hukum 

dan logika hukum, sehingga manusia dapat dipaksa untuk dimasukan 

kedalam hukum. Sebaliknya dalam paradigma hukum yang progresif, 

menempatkan hukum untuk manusia. Jikalau faktor manusia yang di 

dalamnya termasuk kebenaran dan keadilan telah menjadi titik 

pembahasan hukum, maka foktor etika dan moralitas dengan sendirnya 

akan ikut tersereh masuk kedalamnya. Faktor etikan dan moralitas sangat 

perlu dalam membangun konsep hukum progresif, oleh karena itu etika 

dan moral akan berbicara benar dan salah atau baik dan buruk, yang 

melekat langsung pada diri manusia. Jika seorang tidak memiliki etika dan 

moral, maka iya sama dengan mahluk lainya seperti binatang.  

Didalamnya hukum progresif terkandung moralitas kemanusai yang 

sangat kuat. Jika etika dan moral manusia telah luntur, maka penegakan 

hukum tidak tercapai, sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera 

dan kebahagian manusia tidak akan terwujud. Pembangunan pondasi dari 

kesadaran mental ini adalah dengan perbaikan akhlak, pembinaan moral 

atau karakter dari masyarakat supaya menjadi masyarakat susila yang 
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bermoral tinggi, sehingga dapat dibangun masyarakat yang damai 

sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur.
76

 

d. Arti Penting Hukum Progresif Dalam Konteks Penegakan Hukum 

Ide atau gagasan penegak hukum progresif muncul sebagai 

konsekuensi logis dari konsep hukum progresif.  Pada saat hukum 

progresif dijabarkan dalam tataran praktis, maka hukum progresif 

mempunyai agenda untuk membebaskan kultur penegak hukum yang 

selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat usaha untuk 

menyelsaikan persoalan dan tidak memadai lagi. Maka lahirnya konsep 

penegak hukum progresif  yang dilawankan dengan konsep penegak 

hukum konvesional.
77

  

Penegak hukum progresif muncul di tengah kegalauan keterpurukan 

bangsa indonesai yang memuncak pada masa reformasi, termasuk di 

dalamnya krisis penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan pemikiran 

yang komprehensif untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan. 

Penyelengaraan hukum dengan cara-cara konvesional tidak banyak 

banyak menolong upaya keluar dari krisis hukum, bahkana penegak 

hukum seolah-olah berjalan di tempat. Oleh karena itu diperlukan upaya 
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luas biasa untuk mengentaskan indonesai keluar dari krisis penegak 

hukum, yaitu penegak hukum progresif.
78

  

Ide penegak hukum progresif menghendaki penegakan hukum tidak 

sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap 

kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan 

dianggap membelengu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari 

penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang 

mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai 

yang hidup di masyarakat. oleh sebab itu ide penegakan hukum progresif 

merupakan letupan dari situasi penegak hukum yang stagnan atau 

mengalami kemandekan. 

Munurut Alkostar, potret penegakah hukum progresif yang pernah 

dikemukan oleh Satjipto Rahardjo, antara lain merujuk kepada adanya 

figur penegak hukum. Lebih dari itu, penegak hukum yang progrsif juga 

menuntut adnya ideologi penegak hukum yang berorentasi nilai keadilan 

dan kebenaran. Sebagi contoh dalam sejarah islam, penegak hukum 

progresif pernah ditunjukan kepada Khalifah Umar bin Khattab yang 

memberlakukan pembuktian terbalik bagi para pejabat pemerintah yang 

ditengarai melakukan korupsi. Penegakan hukum yang di tunjukan oleh 

Umar bin Khattab menunjukan betapa posisi sosial dan politik kepada 

pemerintahan itu sangat strategis. Karena sangat mudah bagi penguasa 
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menyalah gunakan kekuasaanya guna mendapatkan keuntungan ekonomi 

bagi pribadi, keluarga, dan kerabat, untuk itu diperlukan adanya metode 

khusus dalam memeriksa. Ini mengingat penguasa memiliki posisi luar 

biasa atau spesial dibandingakan dengan rakyat awam. Artinya, karena 

kejahatan itu berbobot extra ordinary crime, maka prosedurnya 

penyelidikan, dan pengadilanya pun memerlukan prosedur yang luar 

biasa. Secara subtansial menjadi tidak adil jika penguasa yang memiliki 

posisi yang strategis, dan dengan posisi itu dia lalu melakukan korupsi, 

menghiyanati amat rakyat, lalu dilakukan sama prosedurnya 

penyelidikanya dengan rakyat biasa. Jadi, pembuktian terbalik merupakan 

konsekuensi logis dari posisi politik penguasa, dan merupakan 

konsekuensi etis dari sikapnya yang diindikasikan telah menghiyaniti 

kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.  

Menurut Alkostar, untuk menggambarkan hakim yang progresif, tidak 

lepas dari deskripsi standar tinggi tentang kompetensi keilmuan, 

kecakapan profesional, dan kualitas keperibadian yang dilekatkan pada 

hakim sebagi subjek penegak hukum. Dari predikat tersebut menuntut 

konsekuensi etis munculnmya putusan hakim yang menunjukan adanya 

kecerdasan moral, intelektual, dan emosional. Putusan hakim yang 

berkualitas dapat memberikan pencerahan rohani bagi pihak yang 

berpekara, dan mempereret kohensi sosial dalam tata pergaulan 

masyarakat. Parameter atau variabel yang konstan tentang hakim progresif 
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dapat dicandra (digambarkan) dalam bentuk matriks yang memuat item 

dari standar yang tinggi tersebut.  

Predikat hakim progresif juga sangat terkait dengan ideologi hukum 

dan ideologi hakim sebagi penegak hukum. Bagaimana pandangan 

seorang hakim tentang hukum dan fungsi hukum akan mengaruhi nilai dan 

kualitas produk hukum dan/ atau putusan yang dihasilkan. Apakah hakim 

tersebut memandang hukum itu secara legalitas formal atau melihat juga 

apa yang ada dalam metayuridis atau melihat hukum dalam kacamata 

holoyuridis atau memandang hukum tidak lepas dari relevansi sosialnya. 

Diperlukan persyaratan tertentu bagi hukum progresif dalam bertugas 

melakukan mandat hukum dalam posisi sebagi aparat negara yang wajib 

menegakan keadilan hukum, agar dalam menghadapi godaan dan 

tantangan agar tidak berkompromi dengan kebatilan, dan merugikan 

rakyat. Hal ini terkait pula dengan akuntabilitas hakim untuk 

mempertarukan negara. Putusan hakim yang tidak bernilai akan 

menimbulkan matinya akal sehat (the dead of common sence). Apalagi 

dalam penyelesaian perkara kasus hukum yang “bertegangan tinggi” atau 

yang menyangkut pejabat tinggi dan konglomerat.  

Dalam upaya membangun penegakan hukum yang akutabel, dituntut 

adanya kualitas pertangungjawaban moral dan yuridis dari hakim. Untuk 

itu,  faktor transparasi sikap, baik dalam courtroom behavior maupun 

legal behavior menjadi penting, sehingga keberadaan lembaga diseting 



55 

 

 

opinion juga sangat relevan. Dalam hal yang menyangkut diseting opinion 

ini, indonesai telah mengadopsi dan menuangkan dalam pasal 19 ayat (4) 

dan (5) UU NO.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 30 

ayat (2) dan (3) UUNo.5 Tahun 2004 tentang mahkama agung. Proses 

penegakan hukum yang akuntabel harus selalu dapat 

dipertangungjawabkan kepada publik, kebenaran ilmiah dan hati nurani. 

Lebih dari itu, yang terpenting adanya pertanggungjawaban kepada allah 

yang Maha Mengetahui dan Maha Adil.  

Peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf 

dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam 

putusanya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan 

mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika 

kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mengunakan hukum yang 

terbaik dalam keadaan yang terburuk.  

Sutjipto Rahardjo menawarkan perlu kehadiran hukum progresif 

dibawah semboyan hukum yang pro keadilan dan hukum yang prorakyat. 

Hukum progresif menempatkan dedikasih para pelaku (aktor) hukum 

digarda depan. Para pelakau dituntut mengedepankan kejujuran dan 

ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati 

dan keperdulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. 

Kepentingan rakyat (kesejahtraan dan kebahagian) harus menjadi titik 

orentasi dan tujuan akhir penyelengaraan hukum.  
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Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada 

peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum yang 

mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para 

pelaku hukum progresif dapat melakukan prubahan dengan melakukan 

pemaknaan yang kreatif terhadap peraturang yang ada, tanpa hurus 

menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi 

penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan 

keadilan bagi rakyatdan pencari keadilan, kerena mereka dapat melakukan 

interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peratauran.  

Menurut Bernard L. tanya, pembaruan yang ditawarkan hukum 

progresif membutuhkan sebuah model atau kerangka kerja yang dapat 

memandu mereka dalam menjalakan hukum progresif  tersebut. Tanpa 

panduan atau model yang jelas yang berfungsi sebagai platfrom, sulit 

kekuatan hukum progresif disatukan dalam satu komitmen. Tanpa 

kesatuan komitmen, langkah pembaruan yang terarah sulit diwujudkan 

bahkan tidak mustahil, inisiatif individual seorang pelaku hukum dapat 

menjadi liar dan sewenang-wenang. Ia mengajukan tiga pertimbangan 

pemikiran, yaitu: (i) hukum progresif berusaha menolak keadaan status 

quo, manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup, 

dan semangat merugikan kepentingan rakyat; (ii) dalam hukum progresif 

melekat semangat perlawanan dan pemberontakan untuk mengakhiri 

kelumpuhan hukum melalui aksi kretif dan inovatif pelaku (aktor) hukum; 
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dan (iii)  kehadiran sebuah eksemplar atau contoh/model, akan dapat 

menyatukan kekuatan hukum progresif pada suatu platfrom aksi, karena 

eksemplar selalu menyedikan tiga perangkat lunak yang dibuhtukan 

sebuah gerakan. 

Ketiga perangkat lunak tersebut meliputi: (i) landasan ideologi yang 

mendasari gerakan yang diperjuangkan; (ii) masalah yang diaggap relevan 

dan penting untuk diperjuangkan dan di kerjakan; (iii) metode atau 

prosedur yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah dimaksud, 

kejelasan tigal hal terebut, perteori, akan merekatkan kekuatan potensial 

hukum progrsif dalam suatu agenda dan garis perjuangan. Dengan begitu, 

harapan bersatunya kekuatan hukum progresif seperti diseruhan Satjipto 

Rahardjo lebih mudah terwujud.  

Kehadiran pelaku hukum arif dan kreatif, mutlak perlu untuk 

memandu penafsiran yang kreatif terhadap aturan-aturan hukum. Seorang 

pelaku hukum progresif berusaha mencari dan menemukan keadilan 

dalam batas dan ditengah keterbatasan kaidah hukum yang ada. Itu pula 

sebabnya, kecerdikan dan kearifan pelaku hukum menyelami sebuah roh 

peraturan, serta kemampuan menentukan secara tepat keutamaan suatu 

kepentingan/kebutuhan sosial yang harus dilayani oleh hukum, merupakan 

kekuatan kunci dan hukum progresif. 

Praktik hukum progresif lebih mengandalkan kebijaksanaan para 

pelaku hukum, yaitu hakim, polisi, jaksa, dan advokat dalam memaknai 
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hukum kini dan disini. Hakim, polisi, jaksa dan advokat yang progresiflah 

yang sebenarnya menjadi ujung tombak perjuangan hukum progresif.  

Untuk mewujudkan hukum mereka harus bertindak sebagai a crative 

lawyer. Dari merekalah diharapkan lahir keputusan yang berkualitas 

„yurisproudensial‟ (keputusan bermutu yang layak menjadi rujukan) untuk 

memadu perubahan hukum secara progresif. Tanpa panduan itu hukum 

progresif akan sulit terwujud. Ditengah kebanyakan oarang (termasuk 

aparat penegak hukum) dikuasai sikap pragmatisnaif, bisa saja kebebasan 

yang diberikan hukum progresif itu disalah gunakan untuk menabrak 

hukum itu sendiri demi sebuah kemakmuran. Dengan demikian, gerakan 

hukum progresif membutuhkan sebuah panduan.
79
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BAB III 

POLA KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN UMAR BIN KHATTAB 

A. Silsilah Umar bin Khattab 

Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Al-Mughirah bin Abdillah bin 

Umar bin Makhzum bin Yaqzhah bin Murrah bin Ka‟b. dia dilahirkan 13 tahun 

setelah tahun gajah.
80

 Nama lengkap adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin 

Abd Al-Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka‟ab 

bin Luay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi. Nasab Umar bertemu nasab Rasullah 

pada Ka‟ab bin Luay bin Ghalib. Ia biasa dipanggil Abu Hafsh dan digelari Al-

Faruq, karena ia menampakan islam ketika di Makkah, maka Allah SWT 

memisahkan dengan Umar antara kekufuran dan keimanan.
81

 Keluarga Umar 

tergolong keluarga kelas menengah, ia bisa membaca dan menulis yang pada 

masa itu merupakan sesuatu yang jarang.
82

 

B. Sejarah Keislaman Umar bin Khattab 

 Umar bin Al-Khattab dilahirkan pada tahun 13 pasca tahun gajah. Warna 

kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya tampan, tangan dan kakinya berotot, 

postur tubuhnya tinggi besar seolah-olah ia sedang mengendarai kendaraan 

karena saking tingginya, tubuhnya kuat dan tidak lemah, kalau berjalan, jalanya 

cepat, kalau bicara, omonganya didengar.
83

 Cahaya keimanan pertama kali 
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meresap masuk kehati umar tak kala ia melihat wanita-wanita Quraisy yang rela 

meninggalkan kampung halaman mereka dan merantau ke negri lain yang jauh 

karena meraka disiksa oleh orang-orang seperti dia.
84

 

 Pernah beliau hendak membunuh Nabi Muhammad. Tetapi sebelum 

sampai ke rumah Nabi Muhammad, beliau mendapat berita bahwa adiknya yang 

perempuan sudah masuk Islam. Dengan adiknya masuk atau memeluk agama 

Islam, Umar sangat marah, dan ditamparnya muka adiknya hingga berdarah-

darah, tetapi sang adik terus menantang dan tetap tegar dengan keIslamannya. 

Secara tidak sengaja Umar melihat kitab Al-Qur'an dan dibacanya seraya 

tercengang dan ingin membacanya Iebih lanjut. 

 Pertama kali Umar membaca "Bismillahirrahmannirrahiim" (atas nama 

Allah yang maha pengasih dan penyayang) lalu dibacanya lagi "Sabbaha lillahi" 

(semua makhluk seisi langit dan bumi sama memuja dan memuji Tuhan Yang 

Maha Mulia dan Bijaksana), sampai pada ayat "Aminubillahi warasulihi" 

(Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya). Selesai membaca Al Qur'an 

tersebut, lalu meluncurlah ucapan dari mulut Umar dua kalimah syahadat. 

Dengan demikian Umar menganut Agama Islam dan kemudian menemui 

Rasulullah untuk menunjukkan keislamannya, dimana kembali Umar 

mengucapkan "Asyahadu alia ilaaha illallah, wa asyhaduanna Muhammadar 

Rasulullah". 
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 Beliau memeluk Islam pada tahun ke-enam kenabian Nabi Muhammad 

saw. Ketika itu umur beliau baru dua puluh tujuh tahun. Beliau adalah salah 

seorang dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga dan beliau termasuk 

ulama besar dari kalangan sahabat ahli zuhud.
85

 

 Setelah Umar bin Khattab memeluk Islam, ia melihat kenyataan bahwa 

kaum muslimin mengerjakan ibadat dengan cara bersembunyai-sembunyai, lalu ia 

menganjurkan kepada Nabi, supaya dengan terang-terang menyiarkan Islam 

kepada orang ramai. Karena itu, Nabi dan kaum muslimin keluar dari tempat 

persembunyiannya dengan dua barisan. (1). Dikepalai oleh umar sendiri, dan yang 

ke (2). Dikepalai oleh Saydina Hamzah. Keluarlah mereka dengan dua barisan itu, 

sambil membaca takbir dan tahlil (la ilahaillaah). Sekembali dari demonstrasi 

suci itu Nabi memberinya gelar Al-Faruq. Mulai waktu itu, kaum muslimin telah 

berani mengerjakan ibdah dan menyiarkan agama dengan terang-terangan. Sejak 

Islamnya Umar bin Khattab, maka Islam dan kaum muslimin benar-benar dapat 

merasakan makbulnya do‟a Nabi s.a.w. “wahai tuhan, muliakan Islam ini dengan 

masuk Islamnya salah satu diantara umar itu” dan yang ternyata yang masuk 

Islam ialah Umar bin Khattab r.a. maka mulialah terasa mulianya agama Islam, 

sejak beliau memeluk Islam.
86

  

C. Pola Kepemimpinan Umar Bin Khattab 
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 Ia adalah Amirul Mu,minin Umar bin Khattab. Dijuluki oleh rasulullah saw 

dengan Al-Faruq, karena ia membedakan antara haq dan yang bathil. Di bai‟at 

menjadi Khalifah pada hari kematian abu bakar ash-sidiq.
87

 Pada masa Khalifah 

Abu Bakar, beliau mendapat penghormatan yang tinggi dan telah menjadi tangan 

kanan Khalifah.
88

Beliau dikukuhkan sebagi Khalifah kedua dalam satu baiat 

umum dan terbuka di Masjid Nabawi.
89

 

 Setelah dilantik menjadi Khalifah, Umar bin Khattab di hadapan umat 

Islam untuk menjelaskan visi politik dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan 

dalam memimpin kaum muslimin. “aku telah dipilih menjadi Khalifah. 

Kerendahan hati Abu Bakar sejalan dengan jiwanya yang terbaik diantara kalian 

dan lebih kuat dari kalian serta juga lebih mampu memikul urusan-urusan kamu 

yang penting. Aku diangkat menjadi Khalifah tidak sama dengan beliau. 

Seandanya aku tau ada orang yang lebih kuat untuk memikul jabatan ini dari pada 

aku, maka aku lebih suka memilih memberika leherku dipenggal dari pada 

memikul jabatan ini. Setelah dilantik menjadi kepala Negara, Umar segera 

melaksanakan tugasnya.
90

 

 Pola kepemimpinan yang diterapkan Umar dengan karakter servant leader 

yang Greenleaf paparkan dalam teorinya, Umar memposisikan dirinya sebagai 

pemimpin yang berfungsi melayani rakyat untuk kemajuan Negara yang 
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dipimpinya. Hal ini bisa kita saksikan pada kehidupanya yang sederhana namun 

sukses membawa Negara pada kemajuan dan kemakmuran. Umar tidak pernah 

mengumpulkan dua makanan dalam satu hidangan, jika itu terjadi pasti yang 

satunya disedekahkan.
91

 

  Umar bin Khattab tidaklah sama dengan para pemimpin lainya. Sungguh 

sesuatu yang sangat berbeda tidak ada tempat bagi makanan-makanan lezat, 

minum-minuman nikmat dan kemewahan-kemewahan hidup belau. Tidak ada 

didalamnya tahta-tahta yang megah, gelas-gelas yang tersaji, bantal-bantal 

sandaran yang tersusun dan tidak ada pula permadani-permadani empuk yang 

terhampar.
92

 

 Di zaman Umar gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama 

terjadi, ibu kota syria, damaskus, jatuh tahun 635 M dan setahun kemudian, 

setelah tentara bizantium kalah di pertempuran yarmuk, seluruh daerah syriah 

jatuh ke bawah kekuasaan islam. Dengan memakai syria sebagi basis, ekspansi di 

teruskan di mesir di bawah pimpinan „Amr ibn „Ash dan ke irak di bawah 

pimpinan Sa‟ad ibn Abi Waqqash. Iskandaria, ibu kota mesir, di taklukan tahun 

641 M. dengan demikian mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, 

sebuah kota dekat Hirah di irak, jatuh pada tahun 637 M. dari sana serangan 

dilanjutkan ke ibu kota persia, Al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada 
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tahun 641 M, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan 

umar, wilayah kekuasaan Islam sedah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, 

sebagian besar wilayah persia, dan mesir.
93

 

 Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, umar segera mengatur 

administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang 

terutama di persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah 

provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. 

Beberapa departemen yang di pandang perlu didirikan. Pada masanya mulai 

diatur dan di terbitkan sistem pembayaran gajih dan pajak tanah. Pengadilan 

didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga 

eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian dibentuk. 

Demikian pula jawatan pekerjaan umum.
94

  

 Beliau juga mengadakan dan memulai tahun hijriyah atas inisiatif Ali bin 

Abu Thalib dalam bulan Rabi‟ul Awal tahun 16 H. pada waktu Nabi dan Abu 

Bakar belum ada ketetapan tentang hari bulan dan tahun. Khalifah Umarlah yang 

memulainya dan tahun ini dinamainya dengan tahun Hijriyah, sebab dimulai dari 

hari pertama dari tahun yang dibuatnya pada hari Nabi s.a.w. hijrah (pindah 

kemadinah).
95
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 Untuk menghadapi maslah baru yang belum pernah ada pada masa 

Rasulullah dan masa Abu Bakar As-Sidik maka umar berijtihat untuk: 

1. Menetapkan hukum tentang masalah-masalah yang baru. 

Dalam ketetapan itu sering seakan-akan bertentangan dengan sunah 

atau ketetapan Abu Bakar pendahulunya. Namun apabila diteliti lebih 

mendalam, ternyata umar memiliki jangkauan yang menyeluruh, mencakup 

keseluruhan ajaran Islam. Misalnya, mengenai ghanimah (harta rampasan 

perang), surat Al-Anfal mengajarkan bahwa harta rampasan perang, 

termasuk tanah, harus dibagikan dengan cara tertentu, sebagian untuk para 

tentara yang perang. Juga Nabi pernah membagikan tanah pertanian di 

Khaibar setelah dibebaskan dari bangsa Yahudi yang memusihi Nabi. 

Namun, demi kepentingan umum dan Negara, Umar tidak melaksanakan 

sebagimana yang diterangkan dalam Al-Qur‟an dan sunah nabi, bahkan 

umar membagikanya kepada para petani kecil setempat, sekalipun belum 

muslim. Tindakan ini menimbulkan protes keras sebagian sahabat dipimpin 

Bilal dan menimbulkan ketegangan di Madinah. Akhirnya, Umar mantap 

dengan kebijaksanaannya itu telah musyawarah dan mendapat dukungan 

sementara para pembesar sahabat, setelah mengemukakan interprestasinya 

sendiri yang menyakinkan tentang keseluruhan semangat ajaran Al-Qur‟an 

dan kebijaksanaan Nabi.
96

 Masalah baru yang dihadapi Umar yang 

kemudian dipecahkan seperti ini adalah masalah potong tangan pencuri, 
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menikahi ahli Al-Kitab, cerai tiga kali yang diucapkan sekaligus, muallaf 

qulubuhum, dan lain-lain.
97

 

2. Memperbarui Organisasi Negara 

 Pada masa Rasulullah, sesuai dengan keadaanya, organisasi Negara 

masih sederhana. Tetapi ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, dimana 

umat Islam sudah terdiri dari bermacam-macam bangsa dan urusanya 

makin meluas, maka disusunlah organisasi Negara sebagai berikut: 

a. Organisasi Politik terdiri: 

1) Al-Khalifat, kepala Negara. Dalam memilih kepala Negara berlaku 

system Bai‟ah. Pada masa sekarang mungkin sama dengan system 

demokrasi. Hanya waktu itu sesuai dengan al-amru syuro 

bainahum sebagimana yang digariskan Allah dalam Al-Qur‟an 

2) Al-Wizaraat, sama dengan mentri pada zaman sekarang. Khalifah 

Umar menetapkan Usman sebagai pembantunya untuk mengurus 

pemerintahan umum dan kesejahteraan, sedangkan Ali untuk 

mengurus kehakiman, surat-surat, dan tawanan perang 

3) Al-Kitabaat, Seketaris Negara. Umar bin Khattab mengangkat 

Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Arqom menjadi seketaris untuk 

                                                 
97

 Musyifah Sunanto, Sejalah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Penhetahuan Islam, Cet. 3, 

(Jakarta: Kencana, 2007), h. 26. 



67 

 

 

menjelaskan urusan-urusan penting. Usman bin Affan juga 

mengangkat Marwan bin Hakam,
98

 

b. Administrasi Negara 

Sesuai dengan kebutuhan, Khalifah Umar bin Khattab menyusun 

administrasi Negara menjadi: 

1) Diwan-diwan (departemen-departemen) 

(a) Diwan al-jundiy (diwan al-Harby): Badan pertahanan keamanan. 

Orang muslim pada masa Rasul dan Abu Bakar semuanya adalah 

prajurit. Ketika Rasul atau Abu Bakar menyuruh untuk 

berperang siaplah semuanya mengikuti perintah Nabi. Kemudian 

ketika perang telah selesai dan ghanimah telah dibagikan, 

mereka kembali menjadi penduduk sipil. Masa Umar keadaan 

telah berubah, disusunlah satu badan yang mengurusi tentara. 

Disusunlah angkatan bersenjata khusus, asrama, latihan militer, 

kepangkatan, gajih, persenjataan, dan lain-lain. Mulai juga 

membangun angktan laut oleh Muawiyah Gubenur Syam dan 

oleh Ala bin Hadharamy Gubenur Bahrain. 

(b) Diwan Al-Kharaj (diwan al-maaly)/Bait Al-Maal. Yang 

mengurusi keuangan Negara, pemasukan dan pengeluaran 

anggaran belanja Negara. Sumber pemasukan keuangan Negara 

Islam adalah: al-kharaj (pajak hasil bumi), al-usyur yaitu 10% 
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dari pedangan dan kapal-kapal orang asing yang dating ke 

Negara Islam (bea cukai), al-zakah yaitu zakat harta 2,5% dari 

harta yang sampai nisab, al-jizyah ialah pajak ahli dzimmah, 

yaitu orang bukan Islam yang bertempat tinggal di Negara Islam, 

al-fai dan ghanimah adalah uang tebusan dari orang musyrik 

yang kalah perang dan harta rampasan perang 

(c) Diwan Al-Qudhat: Departemen Kehakiman. Umar mengangkat 

hakim-hakaim khusus untuk setiap wilayah dan menetapkan 

persyaratan.
99

  

2) Al-Imarah „ala al-buldan: administrasi pemerintah dalam Negri. 

(a) Negara dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh 

seorang gubernur (amil), yaitu: Ahwaz dan Bahrain, Sijistan, 

Makran dan Karman, Iraq, Syam, Palestina, Mesir, Padang 

Sahara Libia. 

(b) Al-Barid: perhubungan, kuda pos memakai kuda pos. 

(c) Al-Syurthah: polisi penjaga keamanan Negara.
100

 

3. Mengembangkan Ilmu. 

  Kelanjutan dari perluasan wilayah kekuasaan Islam ada dua gerakan 

perpindahan manusia, orang Arab muslim keluar Jazirah Arab, orang Ajam 

dating ke Jazirah Arab. Dua gerakan perpindah ini membawa dampak 
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tersendiri, baik positif maupun negatif. Orang Ajam yang berasal dari laur 

Jazirah Arab adalah bangsa yang pernah mewarisi kebudayaan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan bangsa Arab. Walaupun nyala api ilmu 

pengetahuan mereka hamper paham, namun bekasnya masih nyata. Hal ini 

terlihat pada adanya kota-kota tempat perkembangan kebudayaan Yunani 

seperti Iskandariyah, Antiokia, Haran dan Yunde Shapur. Kedatangan mereka 

ke Jazirah Arab, dimana mereka kemudian masuk Islam dan berbahasa 

dengan islam (Arab) serta berkeyakinan dengan keimanan Islam, mendorong 

penguasa waktu itu, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, memerintahkan untuk 

membuat tata bahasa Arab agar mereka terhindar dalam membaca Al-Qur‟an 

dan Hadis.
101

  

 Ali bin Abi Thaliblah pembangun pertama dasar-dasar ilmu nahwu yang 

selanjutnya disempurnakan oleh Abu Al-Aswad Al-Duwaly. Selain itu perlu 

menafsirkan ayat Al-Qur‟an sehingga mereka terhindar dari kesalahan dalam 

memahami. Maka bertindaklah beberapa sahabat untuk menafsirkan Al-

Qur‟an seperti yang didengar dari Nabi dan dari pemahaman mereka sendiri 

sebagai ahli bahasa. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn 

Abbas, Abdullah bin Mas‟ud, Ubay bin Ka‟ab. Mereka ini kemudian 

dianggap sebagai mufasir pertama dalam Islam. Untuk kepentingan 

pengajaran di luar Jazirah Arab, dikirim guru-guru yang terdiri dari sahabat-

sahabat ahli Ilmu, yaitu Abdullah bin Mas‟ud pergi ke Kufah, Abu Musa Al-
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Asy‟ari dan Anas bin Malik pergi ke Basrah, Muadz, Ubadah, Abu Darda 

dikirim ke Syam, Abdullah bin Amr bin Ash dikirim ke Mesir. Melalui 

tangan-tangan mereka berkembang ilmu ke Islaman ke negri-negri itu dan 

menghasilkan Ulama (ahli ilmu) dalam jumblah yang lebih besar. Selanjutnya 

umat Islam mulai bergerak untuk memelajari adat istiadat mereka, kaidah-

kaidah orang Yahudi dan Nasrani, ilmu-ilmu yang berkembang dikalangan 

mereka. Hanya saja usaha-usaha mulia Khalifah Umar bin Khattab tidak 

berlangsung lama karena beliau oleh orang yang sakit hati kepadanya. Namun 

Umar diakaui oleh para sarjana muslim dan bukan muslim bahwa ia adalah 

orang kedua sesudah Nabi yang paling menentukan jalanya kebudayaan 

Islam.
102

 

 Dalam bidang lain-lain, Umar bin Khattab juga mengatur tentang: 

a. Baitul-mal. 

b. Mengharamkan Kawin Mut‟ah (bertempo). 

c. Menyimpan zakat dan mengambil zakat kuda. 

d. Membaca 4 kali takbir pada sembayang jenazah. 

e. Menghukum 80 kali pukul/dera kepada peminum minuman yang 

memabukkan. 

f. Menganjurkan agar melakukan sembayang tarawih berjama‟ah. 

g. Meletakan dasar-dasar kehakiman dalam islam dengan suratnya yang 

mashur tentang kehakiman itu. 
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h. Memperluas Masjid Nabawi Madinah tahun 17 H.
103

 

Di masa kekhalifahannya, Umar tidak hanya berhasil melakukan 

perluasan daerah kekuasaan Islam, namun juga mampu menjalankan 

pemerintahan dengan baik, melalui kecerdasannya. Umar terkenal dalam 

menyumbangkan pemikiran yang cemerlang dalam perkembangan hukum 

Islam. Pemikiran-pemikiran Umar tertuang dalam ijtihadnya.
104

 terhadap 

berbagai permasalahan yang muncul. Ia memiliki kemampuan untuk tetap 

memegang teguh tashri ketika situasi menginginkan terwujudnya sebuah 

kemaslahatan.
105

 

Kemampuan untuk mensinergikan tashri dan maslahat ini menjadi 

keunggulan tersendiri dari ijtihad Umar. Bila dilihat dari sejarah 

perkembangan hukum Islam, temyata di zaman Khalifah Umar bin Khattab 

(634 s/d 644 M), beliau banyak mengeluarkan ijtihad yang kontroversial yang 

secara kasat mata bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Hadits. Pemikiran-

pemikiran ataupun hasil ijtihad Umar bin Khattab juga selaras dengan hukum 

progresifnya. 

Dikaji secara mendalam progresif berarti kemajuan, yakni hukum  

hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab 

perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani 
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masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya 

manusia penegak hukum itu sendiri. 

Pada akhir hidupnya Umar telah menjadikan Madinah sebagai kota 

tertutup tidak boleh dimasuki oleh tawanan yang sudah akil-balik. Akan tetepi 

pada suatu hari beliau tidak merasa keberatan untuk mengizinkan masuk 

kepada seorang tawanan bernama Abulu‟Luah, karena sebagai fasilitas kepada 

sahabat bernama Al-Mughirah bin Syubah yang menjadi gubernur di Kufah. 

Al-Mughirah mengajukan surat izin masuk buat ghulamnya itu karena atas 

pertimbangan bahwa budak itu adalah mempunyai beberapa kepandaian 

(keterampilan): pandai besi, seni lukis/ukiran, tukang kayu/ bangunan yang 

marih, yaitu untuk kemajuan-kemajuan madinah dalam segi-segi kebudayaan. 

Tetapi Al-Mughirah sendiri mengajukan pajak kepadanya sebanyak seratus 

dirham setiap tahunya. Sewaktu ia masuk di kota Madinah dan mulai berkerja, 

ia datang kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk memohon diturunkan 

pajak. Khalifah Umar menerangkan bahwa pajak sebanyak itu tidak tinggi 

untuk seorang pekerja seperti Abulu‟Luah itu. Ia kecewa dan dengan masam 

mukanya ia pulang. Rupanya kecewan itu semakin mendalam, sehingga 

akhirnya meluap pada suatu subuh dan ia berhasil melakukan percobaan 

pembunuhan terhadap Khalifah Umar, dengan jembia bermata dua sehingga 
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luka Umar begitu berat dan dua belas oarng muslim lainya enam diantaranya 

meninggal duania dan umar sempat dibawa kerumah.
106

  

sebagimana diberitakan oleh berbagai sumber riwayat, Khalifah Umar 

beberapa hari menjelang wafatnya telah menunjuk enam orang sahabat Nabi 

terkemuka untuk memilih sendiri diantara mereka seseorang yang akan 

ditetapkan sebagai Khalifat penerusnya, mereka itu adalah dua orang menantu 

Rasulullah saw. „Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib r.a., Zubair bin Al-

Awwam, Sa‟ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman, bin Auf dan Thalhah bin 

Ubaidillah. Mereka diminta supaya memilih orang yang dipandang paling 

mampu. 
107

  

Dan juga masih sempat untuk meminta izin kepada saiyidatina Aisyah 

agar dapat dia dikuburkan bersama-sama dengan Rasulullah s.a.w. 

demikianlah Umar bin Khattab dikuburkan pada awal bulan Muharam, dalam 

usianya 63 tahun dan jenazahnya disembayangkan oleh sahabat yang bernama 

Shuhaib didalam Masjid Nabawi dan secara kebetulan pada waktu wafatnya 

Umar bin Khattab terjadi pula gerhana Matahari.
108

 

Beliau wafat karena dibunuh oleh Abu Lukluk (Fairuz), seorang 

majusi, budak milik Mughirah Ibn Syu‟bah.
109

 pada saat ia akan memimpin 

shalat subuh. Fairus adalah seorang warga Persia yang memeluk Islam setelah 
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Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam 

pribadi Abu Luklu (Fairus) terhadap Umar. Fairus merasa sakit hati atas 

kekalahan Persia, yang saat itu merupakan Negara digdaya, oleh Umar. 

Peristiwa ini terjadi pada hari rabo, 25 Dzulhijjah 23 H /644 M. setelah 

kematiannya jabatan khalifah dipegang oleh Usman bin Affan.
110

  

D. Contoh-Contoh Kebijakan Umar Sebagai Corak Hukum Progresif 

1.  Dalam sejarah Islam, penegakan hukum progresif pernah ditunjukan oleh 

khalifah Umar bin Khattab yang memberlakukan pembuktian terbalik bagi 

para pejabat pemerintah yang ditengarai melakukan korupsi. Penegakan 

hukum yang ditunjukan Umar bin Khattab menunjukan betapa posisi sosial 

dan politik kepala pemerintah itu sangat strategis. Karena sangat mudah bagi 

penguasa menyalahgunakan kekuasaan guna mendapatkan keuntungan 

ekonomi bagi pribadi, keluarga, dan kerabat, untuk itu diperlukan adanya 

metode khusus dalam memeriksanya. Ini mengingatkan penguasa memiliki 

posisi luar biasa atau special dibandingkan dengan rakyat awam. Artinya 

kejahatan ini berbobot extra ordinary crime, maka prosedur penyelidikan, 

penyidikan, dan pengadilannya pun memerlukan prosedeur yang luar dari 

biasanya.
111

 

2. Pertimbangan kemaslahatan yang berbasis maqasid asy-syari‟ah dalam 

menangkap makna dan semangat ketentuan agama: kasus ijtihad Umar bin 
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Khattab. Berita-berita telah sampai kepada Umar r.a dengan membawa kabar 

gembira tentang telah terbebaskanya sham, Irak, dan negri Khusru (persia), 

dan ia mendapati dirinya berhadapan dengan persoalan ekonomi yang rumit… 

harta benda musuh, yang terdiri dari emas, perak. Kuda dan ternak telah jatuh 

sebagi harta rampasan perang (ghanimah) di tangan bala tentara yang menang 

dengan pertolongan Allah… dan tanah-tanah pertanian merekapun termasuk 

dalam penguasaan tentara itu. Berkenaan dengan harta (yang bergerak) maka 

umar telah melaksanakan hukum Allah mengenainya. Dia ambil 

seperlimanya, dan membagi-bagikan empat perlima lainya kepada masing-

masing anggota tentara sebagi pelaksana firman allah Ta‟ala “ dan ketahuilah 

olehmu sekalian bahwa apapun yang kamu peroleh sebagi rampasan perang 

dari sesuatu (harta kekayaan) itu maka seperlimanya adalah untuk Allah dan 

Rosulnya, kaum kerabat (dari Nabi), anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan ibn al-sabil (orang terlantar di perjalanan), jika kamu sekalian benar-

benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan (al-

Qur‟an) atas hamba kami (Muhammad) pada hari penentuan, yaitu hari ketika 

kedua golongan manusia (muslim dan musyrik) allah maha kuasa atas segala 

sesuatu. Tetapi berkenaan dengan tanah-tanah pertanian itu, Umar 

berpendapat lain, pendirianya ialah bahwa tanah-tanah itu harus disita, dan 

tidak dibagi-bagikan, lalu di biyarkan seoalah-olah tanah itu kepunyaan 

negara di tangan para pemilik (aslinya setempat) yang lama, kemudian mereka 

dikenakan pajak (kharaj), dan hasil pajak itu dibagi-bagikan kepada seluruh 
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orang-orang muslim setelah disisikan dari padanya gajih tentara yang 

ditempatkan di pos-pos pertahanan (al-thughur, seperti Basrah dan Kufah di 

Irak) dan negri-negri yang dibebaskan. Tetapi kebayakan para sahabat 

menolak kecuali jika tanah-tanah itu dibagikan di antara mereka karena tanah-

tanah itu adalah harta kekayaan yang dikaruniakan allah sebagi rampasan 

(fay‟) kepada meraka. Adapun titik pendangan Umar ialah bahwa negri-negri 

yang dibebaskan itu memerlukan tentara penduduk yang tinggal disana, dan 

tentara itu tentulah memerlukan ongkos. Maka jika tanah-tanah pertanian itu 

habis dibagi-bagi, lalu bagimana tentara penduduk itu dapat logistik mereka? 

demikianlah itu ditambah bahwa allah tidak menghendaki harta kekayaan 

hanya berkisar menjadi atau sumber rejeki kaum kaya saja. Jika habis dibagi-

bagi tanah-tanah pertanian yang luas di Syam, Mesir, Irak, dan Persia kepada 

beberapa ribu para sahabat, maka numpuklah kekayaan ditangan mereka, dan 

tidak lagi tersisa sesuatu apaun untuk mereka yang masuk Islam kelak 

kemudian hari sesudah itu. Sehingga terjadilah adanya kekayaan yang 

melimpah di satu pihak, dan kebutuhan (kemiskinan) yang mendesak di pihak 

lain… itulah keadaan yang hati nurani Umar tidak bisa menerimanya. Tetapi 

dari dalil dan kitab dan sunnah berada di pihak mereka yang menentang 

pendapat Umar, yang terdiri dari mereka yang menghendaki kekayaan yang 

memang halal dan telah dikarunia tuhan kepada mereka itu. Mereka ini 

mengajukan argumen kepadanya bahwa harta kekayaan itu adalah fay‟ (jenis 

harta yang didapat dari peperangan), dan tanah rampasan serupa itu telah 
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pernah dibagi-bagikan Rasul „alayhi al-salam sebelumnya, dan beliau (Rasul) 

tidak pernah melakukan sesuatu seperti yang ingin dilakukan Umar. Terutama 

Bilal r.a sangat keras terhadap umar, dan melopori gerakan oposisi sehingga 

menyesakan dada umar dan meyusahkanya, sehingga karena susah dan 

sedihnya itu umar mengakat kedua tanganya kepada tuhan dan berseru, “ oh 

tuhan, lindungilah aku dari Bilal dan kawan-kawan.” Akhirnya tuhan 

melindunginya dari Bilal dan kawan-kawan dengan paham keagamaan yang 

mendalam, yang menerangi dengan suatu cahaya dari celah barisan-barisan 

dalam Kitab Suci, dan denga argumen yang unggul, yang semua golongan 

tunduk kepada kekuatanya.
112

 

3.  Penghentian hukum had potong tangan pada tahun maja‟ah 

(kelaparaan/paceklik). Surat al-Maidah ayat 38 jelas menyatakan adanya 

hukuman ḥad potong tangan terhadap pencuri.  

                                    

Artinya: adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan 

sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah mahaperkasa, mahabijaksana.
113

 

 

 Umar melakukan upaya takhṣīṣ terhadap ayat ini, kemudian disertai dengan 

pertimbangan terhadap hal yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencurian 

tersebut, sehingga pemahaman atau penafsiran atas surat al-Maidah ayat 38 

yang dilakukan „Umar adalah secara ruh asy-syari‟ah tidak kaku. Ayat 
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tersebut juga tidak selalu diterapkan pada semua kasus pencurian, tetapi ada 

pengecualian-pengecualian, misalnya pencurian tersebut dilatarbelakangi oleh 

kondisi terpaksa. Kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi keterpaksaan 

(darurat) tersebut berkaitan erat dengan usaha mewujudkan kemaslahatan 

yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam.
114

 Dalam hal ini, bukan berarti 

bahwa ijtihad Umar tanpa sandaran naṣ. Allah sendiri memerintahkan untuk 

tidak menjerumuskan diri kita pada kebinasaan, diperbolehkannya memakan 

bangkai bila sangat terpaksa. 

4. Menghapuskan pemberian hak zakat kepada para mualaf dalam Al-Quran. 

Tidak diberikannya hak zakat kepada muallaf secara zahir bertentangan 

dengan al-Qur‟an surat al-Taubah ayat 60.  

                                  

                       

Artinya : sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 

hamba saya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah 

dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari 

Allah. Allah mahamegetahui, mahabijaksana.
115

 

Namun Umar memandang bahwa setelah terjadi beberapa futūḥāt al-

Islamiyah pada zaman beliau, maka kondisi umat Islam cukup kuat dan eksis 

bahkan menjadi sebuah kekuatan yang benar-benar diperhitungkan. Pada saat 

itulah beliau memandang bahwa tak ada lagi orang yang perlu disebut sebagai 
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muallaf, yang berkonsekuensi tidak ada jatah untuk mereka dalam pembagian 

harta zakat. Menurut Saiful Bahri dalam makalahnya yang berjudul Ijtihad 

„Umar al-Faruq (2004), tidak dijumpainya muallaf sebagai salah satu 

penerima zakat bukanlah berarti menafikan naṣ, akan tetapi keadaan mereka 

yang sudah tidak bisa dianggap muallaf lah yang membuat mereka tidak 

mendapat bagian dari zakat.
116

 

5.  Melarang pernikahan laki-laki dengan perempuan ahli Kitab berkaitan 

dengan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab, sebenarnya 

„Umar berpendapat bahwa halal menikah dengan perempuan Ahli Kitab. 

Namun dalam kondisi khusus „Umar menyatakan “sesungguhnya perempuan-

perempuan asing itu memperdayakan dan melenakan”. Hal itu tak lain untuk 

menjaga stabilitas kaum Muslimin dan eksistensi psikologis dan 

keseimbangan sosial mereka. Dalam bahasa ushul fikih dikenal dengan 

tindakan preventif berupa sadd al-dhari‟ah.
117

 Melalui beberapa contoh di 

atas diketahui bahwa „Umar sama sekali tidak mengabaikan naṣ, namun 

merupakan bentuk pemahaman yang kontekstual terhadap naṣ terkait. Selain 

itu beliau menempatkan maslahat sebagai sebuah pertimbangan yang penting 

dalam ijtihadnya tersebut. Dalam beberapa kondisi juga diperlihatkan 

bagaimana „Umar tidak menyetujui sesuatu yang menurutnya bertentangan 

dengan naṣ. „Umar menolak riwayat Faṭimah binti Qāis yang meriwayatkan 
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bahwa pada masa Rasulullah, perempuan yang ditalak bā‟in tidakkah 

mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. „Umar menolak riwayat ini dengan 

tetap berpegang teguh pada naṣ yang bersifat umum (baik terhadap talak raj‟i 

maupun bā‟in), yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6.  

                               

                                

           

Artinya : tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahakan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah 

ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka 

menyusahkan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalan kepada mereka; 

dan musyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya.
118

 

 

Pemikiran tentang talak ini memang menuai perbedaan di kalangan ulama. 

Dalam hal ini nampak bahwa „Umar merasa tidak setuju dengan pendapat 

Faṭimah binti Qais yang terlihat tidak sesuai dengan naṣ. Namun demikian 

„Umar tidak berani menganggap bahwa Faṭimah binti Qāis berbohong. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam menetapkan 

keputusan yang berkaitan dengan permasalahan sosial, „Umar terlebih dahulu 

mempertimbangkan kasus-kasus serupa pada masa Rasulullah beserta metode 

penyelesaiannya, dalam konteks sosial historis. Oleh sebab itu, ketika 

                                                 
118
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menjadikan ayat-ayat syari‟at sebagai landasan dalam pengambilan 

keputusan, beliau sering mengaitkannya dengan kondisi masyarakat dan 

waktu diturunkannya ayat tersebut, sehingga maslahat yang dihasilkan pun 

sesuai dengan jiwa sunnah. Selain itu, secara umum dapat dikatakan bahwa 

„Umar dalam praktik ijtihadnya menggunakan metode penarikan keputusan 

berdasarkan kesamaan kondisi yang dikenal dengan istilah qiyās.
119

 Beliau 

mengumpulkan masalah- masalah yang telah diketahui hukumnya dengan 

asumsi bahwa masalah-masalah itu memiliki sifat atau ciri khas yang sama 

(„illat) dengan permasalahanyang akan diputuskan untuk kemudian 

menganalogikannya. 

6. Pada zaman Rasulullah maupun pada masa Khalifah Abu Bakar, talak 3 

(tiga) dapat diucapkan sekaligus dan dianggap sebagai talak 1 (satu). Oleh 

Umar ditegaskan bahwa pengucapan talak tidak boleh langsung talak 3 tapi 

secara bertahap. Talak  3 (tiga) yang diucapkan sekaligus di suatu tempat 

pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk 

(kembali) sebagai suami istri, kecuali mantan istri kawin dahulu dengan 

orang lain, kemudian bercerai dan sudah habis masa iddahnya baru bisa 

kembali ke suami pertama dengan akad nikah  yang baru. Garis hukum ini 

ditentukan oleh Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena 

dizamannya banyak suami yang dengan mudah mengucapkan talak 3 kepada 
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istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya 

adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang 

berada di tangan pria. Tindakan Umar yang melarang suami menjatuhkan 

talak 3 sekaligus tanpa tahapan talak 1 maupun 2 terlebih dahulu, 

dimaksudkan agar suami berhati-hati mempergunakan hak talak itu dan 

sewenang-wenang mempergunakan hak nya. Secara yuridis maupun 

sosiologis, tindakan Umar seperti tesebut di atas sudah benar adanya karena 

di satu sisi beliau tetap menghargai dan menghormati hak talak yang ada 

pada suami dan di sisi lain penjatuhan talak tetap melindungi kaum istri. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Corak Berhukum Progresif Pada Pola Kepemimpiana Umar bin Khattab. 

Umar bin Khattab terkenal dengan sifatnya yang kereas namun lembut hatinya. 

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau berani mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan dan menetepkan sebuah kebijakan tentang penegakan hukum 

dengan mengutamakan nilai kemaslahatan, keadilan dan kepastian pada masa 

pemerintahanya. Walapun terkadang mendapat pertentangan dan keberatan dari 

para sahabat yang lain, tapi beliau dengan teguh memperjuangkan apa yang 

dianggapnya benar untuk kemaslahatan umat pada saat itu, walaupun pada 

akhirnya para sahabat yang merasa keberatan menyetujuinya. 

Dan beberapa contoh yang telah dipaparkan di atas tentang: (1). memberlakukan 

pembuktian terbalik bagi para pejabat pemerintah yang ditengarai melakukan 

korupsi (2). Penolakan Umar atas permintaan sahabat untuk membagi tanah-tanah 

ganimah (hasil rampasan perang) (3). Penghentian hukum had potong tangan pada 

tahun maja‟ah (kelaparaan/Paceklik) (4). Menghapuskan Pemberian hak zakat 

kepada para mualaf dalam Al-Quran (5). Melarang pernikahan laki-laki dengan 

perempuan ahli kitab berkaitan dengan pernikahan laki-laki Muslim dengan 

perempuan ahli kitab (6). Oleh Umar ditegaskan bahwa pengucapan talak tidak 

boleh langsung talak 3 tapi secara bertahap.  

Ini membuktikan bahwa pada pola kepemimpinan Umar bin khattab terhadap 

hukum sangat memperhatikan aspek maslahat. Dalam hal ini juga dapat 
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dikatakan bahwa pada masa pemerintahanya, pemikiran-pemikiran Umar selaras 

dengan hukum progresif yang diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia 

dan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kemaslahatan manusia dan 

tidak luput juga pemikiran-pemikiran pada pola kepemimpinanya, 

mempertimbangkan aspek sosial dan historis ini juga sejalan dengan hukum 

progresif sebagai pertimbangan dalam melihat sebuah masalah yang timbul. 

Inilah corak berhukum progresif pada kepemimpinan Umar bin Khattab yang 

mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan 

zaman. 

B. Pola Kepemimpinan Umar bin Khattab Yang Bercorak Hukum progresif 

Relevansinya Dengan Hukum Indonesia. 

Corak berhukum progresif pada kepemimpinan Umar bin Khattab ini sangat 

relevan jiga diterapkan pada penegakan hukum di Indonesai saat ini.karena Fakta 

di depan mata, penegakan hukum di indonesia masih carut-marut, dan hal ini 

sudah diketahui dan diakui bukan saja oleh orang-orang yang sehari-harianya 

berkecimpung di bidang hukum, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat 

indonesia dan juga komunitas masyarakat internasional. Bahkan banyak pendapat 

menyatakan bahwa penegak hukum (law enforcement) di indonesia sudah sampai 

pada titik nadir. Proses penegak hukum acap kali di pandang bersifat diskriminatif 

dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, padahal seharusnya 

penegak hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik 

dalam masyarakat. kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum 
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menjadi sesuatu yang makin langka dan mahal. Hampir dimana-mana dapat 

dijumpai kerendahan budi makin merajalela, yang semakin menyengsarkan 

masyarakat banyak. oleh karena itu penerapan corak berhukum progresif pada 

pola kepemimpinan Umar bin Khattab terhadap penegakan hukum di Indonesia 

ini sangat relevan sekali apalagi hukum perogresif dilahirkan dilatarbelakangi 

oleh keterpurukan hukum di Indonesia oleh  penegak hukum dan  para pemimpin.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Corak berhukum progresif pada pola kepemimpinan Umar ditunjukan dengan 

selarasnya pemikiran dan kebijakan Umar bin Khattab pada saat 

pemerintahanya dengan hukum progresif yang mampu mengikuti 

perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman agar 

terciptanya sebuah kemaslahan dan keduanya memiliki korelasi bahwa hukum 

untuk kemaslahatan manusia.  

2. Pola kepemimpianan Umar bin Khattab yang bercorak hukum progresif 

sangat relevan, jika diterapkan pada penegakan hukum di Indonesia pada saat 

ini. Selain penegakan hukum yang masih kacau balau, Hal ini menjadi 

langkah efektif jika diterapkan corak berhukum progresif pada pola 

kepemimpianan Umar bin Khattab. selain itu juga didukung bahwa hukum 

progresif lahir karena latar belakang keterpurukan penegak hukum di 

Indonesia. Karena penegakan hukum bercorak progresif mempertimbangkan 

aspek sosia dan historis dalam memandang masalah. bukan yang kaku dan 

kotekstualitas seperti penegakan hukum di Indonesia. 

B. Saran 

 Pemerintah indonesia harus tetap dapat mengupayakan dengan berbagai 

aturan, kebijakan, dan kegiatan untuk tercapainya penegakan hukum yang bersifat 

progresif di Negara Indonesia ini. Dalam berbagai masalah yang timbul, agar 
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terciptanya kemaslahatan dan keadilan bagi rakyat yang mencari keadillan yang 

sebagaimana mestinya. Bukan penegakan hukum yang tajam kebawah dan tumpul 

keatas seperti saat ini, yang menyengsarakan rakyat dan membuat rakyat bingung 

untuk mencari keadilan. 
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