
90    BAB II  

PROFIL HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

A. Hukum Islam 

1. Pengertian  Hukum Islam merupakan sistem aturan atau perundangan-undangan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Rabbnya, hubungan antara individu, masyarakat, dan antar negara dalam keadaan damai atau perang yang ditetapkan berdasarkan norma-norma yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata mashadir yang berarti wadah ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur’an dan al-sunah. Dalam istilah lain disebut juga dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu ketetapan hukum. Selain kedua sumber tersebut, ada juga ijtihad yang mencakup beberapa bentuk yaitu ijma’ dan qiyas yang merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. Hukum Islam yang merupakan seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul saw tentang tingkah laku manusia 



91    mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.1 Menurut Ulama Fiqh (Fuqaha) Hukum Islam adalah : 7895ع 345 و1ت  :;< =>? @ABا DEFGHB 3ءJKLBْاN8H98Bا =O3P  ”Koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat”.2 Sedangkan menurut ulama ushul Fiqh hukum Islam adalah : B3ب هللا اGU8H>ب D;W ا@EEXY3 اوF;ط [EL;\8B3 ل ا>^  ”Khithab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yang berhubungan dengan tuntutan (perintah), pilihan atau ketetapan”.3 Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikehendaki dengan hukum Islam adalah kumpulan hasil Ijtihad para fuqaha dalam menggali hukum-hukum Allah SWT dari al-Qur’an dan al-Hadits sembagai sumber utama hukum Islam mengenai perbuatan Mukallaf, baik yang berhubungan dengan perintah, pilihan, atau pun ketetapan. Produk ijtihad para fuqaha ini kemudian melahirkan hukum-hukum yakni adanya Wajib, Sunah, Haram, Makruh dan Mubah. Maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan bedasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah saw tentang                                                            1 Depdikbud,Kamus Besar Indonesia Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 55.   2  M. Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 44  3 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Majlisu Al-Indunisiyi Liadwatil Islamiyah, Jakarta, 1972, hlm.100 



92    tingkah laku manusia yang dikenai hukum (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam”. Maksud kata “seperangkat peraturan” disini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat. 
 

2. Sumber Hukum Untuk menetapkan hukum atas sebuah persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam maka jalan yang ditempuh oleh para ulama untuk menetapkannya adalah dengan merujuk kepada al-Qur’an, kalau hal tersebut telah diatur dalam al-Qur’an, maka ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketetapan al-Qur’an. Dan apabila dalam al-Qur’an tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama mencarinya dalam al-Hadis. Apabila dalam al-Hadis telah diatur, maka para ulama menetapkan hukumnya sesuai dengan ketentuan al-Hadis. Persoalan baru muncul adalah manakala hukum atas persoalan tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan juga dalam al-Hadis, sebab al-Qur’an dan al-Hadis adalah merupakan sumber hukum pokok (primer) dalam ketentuan hukum Islam. Dalam menghadapi kondisi yang seperti ini maka para ulama mencari sumber hukum lain yang dapat dijadikan patokan dan pegangan dalam memberikan hukum atas persoalan yang timbul, sebab sebagaimana diketahui bahwa agama Islam itu telah sempurna dan 



93    tidak akan ada lagi penambahan hukum yang bersifat Syar’iyyah, hanya saja untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul di kemudian hari telah diberikan rambu-rambu dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam rangka memberikan hukum atas persoalan baru yang timbul. Sumber hukum baru sebagaimana dimaksudkan di atas, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkannya. Ada yang berpendapat bahwa apabila suatu persoalan baru timbul dan itu tidak diatur dalam al-Qur’an dan al-Hadis, maka dikembalikan kepada Ijma’. Dalam hal kembali kepada Ijma’ ini, para ulama nampaknya sepakat, hanya saja yang disepakati secara utuh dalam rangka Ijma’ adalah Ijma’ yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis, sedangkan Ijma’ yang bersumber di luar al-Qur’an dan al-Hadis, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Yang setuju dengan Ijma’ berpendapat bahwa sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Ummatku tidak akan bersepakat dalam hal kesesatan (=BjkBا :;< lH5أ N8H9Y 1). Yang tidak setuju dengan Ijma’ berpendapat bahwa Ijma’ itu adalah hasil pemikiran dan pendapat dari para Ulama, yang namanya hasil pemikiran dan pendapat bisa salah dan juga bisa benar, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum yang pasti.4                                                             4Muchlis Usman. Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam, (Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1993). hlm. 21. 



94    Disamping ayat tersebut para ulama berpendapat bahwa al-Qur’an, al-hadits, ijmâ’ dan qiyâs merupakan dasar penetapan fatwa para ulama, juga mendasarkan pendapatnya pada hadis Muadz bin Jabal ketika diutus Rasulullah saw untuk menjadi Qādhi di Yaman yang menggunakan metode ijtihâd ketika dia tidak menemukan dalil naqli baik dari al-qur’an maupun al-hadits:  ِن َ�ْ�ِرو
ْ�ُص ْ
ُن ُ�َ�َر َ�ْن ُ�ْ�َ
َ� َ�ْن أَِ
� َ�ْوٍن َ�ْن اْ�َ�ِرِث َْ ��َ�َ 
َ�َث أَُ��ٍس ِ�ْن أَْھِل ِْ�َص ِ�ْن أَْ"َ�ِب اْ
ِن أَِ � اْ�ُ�ِ��َرِة ْ
ِن ُ�ْ�َ
َ� َ�ْن َد�ْ�� أََراَد أَْن َ �ِ( َوَ)'�َم �َ��ْ'َ�َ ُ �* +�'"َ ِ ِ َ/�لَ ُ�َ��ًذا إِ�َ+ اْ�َ�َ�ِن َ/�َل 8َْ�َف 5ْ6َِ.� إَِذا َ�َرَض َ�َك َ/َ.�ٌء َ/�َل أَْ/ِ.� ُ�َ��ِذ ْ
ِن َ,َ
ٍل أَن� َرُ)وَل *� 
6َ8ِ�ِب *�ِ  +�'"َ ِ ِ� َرُ)وِل *� ��(ُ
ِ َ/�َل َ:ِ �ِ( َ:;ِْن َ�ْم 6َِ,ْد ِ:� 6َ8ِ�ِب *�َْ'�َ ُ �* +�'"َ ِ ِ� َرُ)وِل *� �ِ( َوَ)'�َم َ/�َل َ:;ِْن َ�ْم 6َِ,ْد ِ:� ُ)��َْ'�َ ُ ِ َ/�َل أَْ,6َِ<ُد َرْأِ�� َوَ= آ�ُو*� ِ  َوَ)'�َم َوَ= ِ:� 6َ8ِ�ِب *� ِ ا��ِذي َو:�َق َرُ)وَل َرُ)وِل َ:َ.َرَب َرُ)وُل *� �Aِ ْ�ُد�ِ( َوَ)'�َم َ"ْدَرهُ َوَ/�َل اْ�ََْ'�َ ُ �ْرِ.� َرُ)وَل *�ِ َ"'�+ *�ُ ��َِ� ِ �*.   “Rasulullah saw bertanya kepada Muadz Bin Jabal: Bagaimana engkau menghukumi sesuatu jika dihadapkan pada persoalan hukum wahai Muadz? Muadz menjawab: Saya menghukuminya berdasarkan kitab Allah. Bagaimana jika engkau tidak menemukan hukum di dalam kitab Allah? Tanya Rasul saw. Muadz menjawab: Berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Jika tidak mendapatkannya? Lanjut Rasulullah saw. Muadz kembali menjawab: Saya berijtihâd dengan akal saya. Kemudian Rasulullah saw memukul pundak Muadz sambil mengucapkan: Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik kepda utusanku atas ridha Allah dan Rasulnya”5 (H.R. Ahmad).  Meskipun demikian para ulama memberikan catatan bahwa al-Qur’an, al-hadîts, Ijmâ’ dipandang sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum syara’ sehingga tidak                                                            5Ahmad bin Hambal Abu Abdullah al-Syaibani, Musnad Bin Hambal, (Kairo: Muassasah Qurthubah, tt), juz V hlm. 242, hadis nomor 22153. 



95    membutuhkan sumber hukum lainnya dalam menetapkan suatu fatwa. Sedangkan Qiyâs tidak demikian, karena dalam menetapkan hukum dengan menggunakan Qiyâs tetap membutuhkan landasan hukum yang ada dalam al-Qur’an, al-hadîts, Ijmâ’ serta memerlukan adanya ‘illat yang ada pada hukum asal. Dengan demikian dalil Qiyâs sifatnya tidak indefenden dengan dalil yang bersifat naqlî terikat dengan asal yang terdapat dalam nash al-Qur’an dan al-hadits. Apabila dalam ketiga hal tersebut di atas tidak juga ditemukan maka para ulama mengembalikannya kepada sumber-sumber hukum yang lain seperti Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah dan syar’u man qablana. Untuk menetapkan sumber-sumber hukum Islam ini, selain para ulama berbeda pendapat, mereka (para ulama) juga berbeda pendapat dalam menetapkan kaidah-kaidahnya. Perbedaan dalam kaidah-kaidah ini secara otomatis akan menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam menyimpulkan hukum, sebab kaidah sangat menentukan produk hukum. Namun satu hal yang pasti adalah kaidah-kaidah sangat menentukan dan sangat membantu seseorang dalam menyimpulkan hukum.6 
a. al-Qur’an al-Qur’an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawatir) kepada Nabi Muhammad SAW                                                            6Ibid 



96    melalui malaikat Jibril. Al-Qur’an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat al-Nas. Membaca Al-Qur’an merupakan ibadah. Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT: 
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X⌧��6�5< Y3Z[     Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.7 

• Isi Kandungan Al-Qur’an 

\ Isi kandungan Al-Qur’an dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. 1) Segi Kuantitas, Al Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat.                                                            7lihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qurân, surat al-Nisa’ ayat 59. 



97    2) Segi Kualitas, Isi pokok Al-Qur’an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian: a) Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam. b) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih. c) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela. 
\ Bila ditinjau dari Hukum Syara terbagi menjadi dua kelompok: 1) Hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan sebagainya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhannya. 2) Hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan (muamalah) seperti perjanjian perjanjian, hukuman (pidana), perekonomian, pendidikan, perkawinan dan lain sebagainya. 
\ Hukum yang berkaitan dengan muamalah meliputi: 



98    1) Hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam berkeluarga, yaitu perkawinan dan warisan. 2) Hukum yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu yang berhubungan dengan jual beli (perdagangan), gadai-menggadai, perkongsian dan lain-lain. Maksud utamanya agar hak setiap orang dapat terpelihara dengan tertib. 3) Hukum yang berkaitan dengan gugat menggugat, yaitu yang berhubungan dengan keputusan, persaksian dan sumpah. 4) Hukum yang berkaitan dengan jinayat, yaitu yang berhubungan dengan penetapan hukum atas pelanggaran pembunuhan dan kriminalitas. 5) Hukum yang berkaitan dengan hubungan antar agama, yaitu hubungan antar kekuasan Islam dengan non-Islam sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan. 6) Hukum yang berkaitan dengan batasan pemilikan harta benda, seperti zakat, infaq dan sedekah. Ketetapan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an ada yang rinci dan ada yang garis besar. Ayat ahkam (hukum) yang rinci umumnya berhubungan dengan masalah ibadah, kekeluargaan dan warisan. Pada bagian ini banyak hukum bersifat ta’abud (dalam rangka ibadah kepada Allah SWT), namun tidak tertutup peluang bagi akal untuk memahaminya sesuai dengan perubahan zaman. Sedangkan ayat ahkam (hukum) yang bersifat garis besar, umumnya 



99    berkaitan dengan muamalah, seperti perekonomian, ketata negaraan, undang-undang sebagainya. Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah ini hanya berupa kaidah-kaidah umum, bahkan seringkali hanya disebutkan nilai-nilainya, agar dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum, ada juga yang berkaitan dengan masalah dakwah, nasehat, tamsil, kisah sejarah dan lain-lainnya. Ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut jumlahnya banyak sekali. 
b. al-Hadits Menurut bahasa kata hadits memiliki arti; 1) al jadid minal asyya (sesuatu yang baru), lawan dari qodim. Hal ini mencakup sesuatu (perkataan), baik banyak ataupun sedikit.8 2) Qorib (yang dekat) 3) Khabar (warta), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain dan ada kemungkinan benar atau salahnya.9Dari makna inilah diambil perkataan hadits Rasulullah saw10.                                                            8Muhammad Ujaj al Khotib, Ushul al HaditsUlumuhu wa Mushtholahuhu, Bairut; Libanon. 1992. hlm. 26.   9Abu al Faid Muhammad bin Muhammad Ali al Farisi,  Jawahir al Usul al Hadits fi IlmiHadits al Rosul Bairut; Libanon. 1992. hlm. 24.  10Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, 1999. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Hlm. 1.  



100    Secara terminologi, Hadits dirumusakan dalam pengertian yang bermacam-macam di kalangan para ulama. Perbedaan-perbedaan tersebut diakibatkan karena terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing dan juga kecenderungan aliran ilmu yang didalaminya. Berikut beberapa definisi Hadits menurut para ulama Menurut ulama Hadits :  اَْو @ٍ?ْ@ِKَْY اَْو zٍ>ِْ^َوَ~;ََّ| 5ِْ] }7ٍَْل اَْو �ِEَْ;<َ ُهللا :َّ;�َ ِّlِFَّ�B35َ أُ�َِ@ َ>ِ] ا ُّz�ُ ٍ=َّEِKُ;Uُ اَْو =ٍَّEِK;ْUَ =ٍَL�ِ “segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW baik berupa sabda, perbuatan, taqriri, sifat-sifat dan hal ihwal Nabi”  Menurut Ahli Ushul Fiqh:  5ِْ] }7ٍَْل |ِ?ْ@ِ\َBاِن ا@ُْKBا @ُEْ�َ |ََّ;~ََو �ِEَْ;<َ ُهللا :َّ;�َ ِّlِFَّ�B35َ َ�َ�َر َ>ِ] ا ُّz�ً ٍّl<ِ@َ�َ |ٍ\ْ4ُِB ًjEِْB38ّ5ِ ?َْ�;ُُ� اَْن ?َُ\7َْن َد @ٍ?ْ@ِKَْY اَْو zٍ>ِْ^اَْو  “Hadits, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir Nabi yang berhubungan dengan Hukum Syara”  Menurut Fuqaha:  َLB5ِْ] ب3َِب ا [ْ\ُ?َ |َْBَوَ~;ََّ| َو �ِEَْ;<َ ُهللا :َّ;�َ ِّlِFَّ�Bا [ِ<َ �ََFَ� 35َ ُّz�ُ َ1ِض َو@ْ  ِ�Oِ7َBا “Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah fardhu dan wajib”  



101    Selain Hadits dikenal juga beberapa istilah, yaitu Sunnah, Khabar dan Atsar. Sementara ulama ada yang membedakanya namun kebanyakan para muhadditsin, baik yang termasuk aliran modern ataupun salaf berpendapat bahwa khabar, Al-Atsar dan al-Sunnah adalah murodif (sinonim). Perbedaan yang dikemukakan sementara ulama antara lain bahwa Hadits itu hanya terbatas kepada sesuatu yang datang dari Nabi saja, sedangkan Al-Khabar sesuatu yang datang dari selain Nabi, ada juga yang membedakan dari segi umum dan khusus mutlak, yakni setiap Hadits adalah Khabar dan setiap Khabar itu bisa dikatakan Hadits. Perbedaan lainnya adalah, ada yang berpendapat bahwa Atsar itu segala sesuatu yang datang dari sahabat, tabîn dan orang sesudahnya, ada juga yang berpendapat bahwa Atsar itu lebih umum penggunaannya daripada Hadits dan Khabar, dengan alasan bahwa Atsar mencakup segala berita dan perilaku para sahabat, tabien dan selainnya. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:  ۚ وُل َ:ُ ُذوهُ َوَ�� َ�َ<�8ُْم َ�ْ�ُ( َ:�6َ�ُْ<وا(ُ  َوَ�� آ6َ�8ُُم ا�ر�



102    Artinya: “ … Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, …”11 (QS Al Hashr : 7) Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memilki kedua fungsi sebagai berikut. 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an, sehingga kedunya (Al-Qur’an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. Misalnya Allah SWT didalam Al-Qur’an menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta, sebagaimana ditetapkan dalam firmannya   : ورِ  ...  ُّ�B7ُا }7ََْل اFِ�َHOَْوا “…Jauhilah perbuatan dusta…”12 (QS Al Hajj : 30) ayat di atas juga diperkuat oleh hadits-hadits yang juga berisi larangan berdusta. 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur’an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas                                                            11lihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qurân, surat al-hashr ayat 7. 12lihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qurân, surat al-hajj ayat 30. 



103    mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oelh rasullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al-Qur’an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah sebagai berikut   : ُم َو�َُْم اْ�ِ ْ�زِ �ر...ِ  َ�ْت َ�'َْ�8ُُم اْ�َ�ْ�6َُ� َوا�د� Gرُ “Diharamkan bagimu bangkai, darah,dan daging babi…”13 (QS Al Maidah : 3) Dalam ayat tersebut, bangkai itu haram dimakan, tetap tidak dikecualikan bangkai mana yang boleh dimakan. Kemudian datanglah hadits menjelaskan bahwa ada bangkai yang boleh dimakan, yakni bangkai ikan dan belalang. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Qur’an. Misalnya, cara menyucikan bejana yang dijilat anjing, dengan membasuhnya tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah. 3) Menjelaskan hukum baru yang tidak ada di dalam al-Qur’an, seperti hukum mempoligami seorang perempuan sekaligus dengan bibinya, hukum memakan hewan yang bertaring, burung yang berkuku tajam dan lain sebagainya. Abdul Wahab Khallaf kembali mengatakan sebagai berikut. آن@KB38 ~\� >�� ا\Pُ =َ�Aِ�5و =َHِF�5 =�~ 7ن\Y 13                                                            وإ35 أنlihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qurân, surat al-ma’idah ayat 3. 



104    “Adakalanya hadis berfungsi sebagai penetap dan pencipta hukum baru yang belum disebutkan oleh Al-Quran.” 
Hadits dari segi kualitasnya terdiri dari: 1) Hadits Shahih, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak ber illat, dan tidak janggal. ‘illat hadits yang dimaksud adalah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshohehan suatu hadits. 2) Hadits Hasan, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tapi tidak begitu kuat ingatannya (hafalannya), bersambung sanadnya, dan tidak terdapat illat dan kejanggalan pada matannya. Hadits Hasan termasuk hadits yang makbul biasanya dibuat hujjah untuk sesuatu hal yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu penting. 3) Hadits Dha’if, yaitu hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan ( وط@� �E^ @^7H? |B 35[�4B4= و ا�Bا). Hadits dha’if banyak macam ragamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadits shohih atau hasan yang tidak dipenuhi. 

c. Ijtihad Dalam mendefenisikan ijtihâd para ulama berbeda pendapat, diantaranya ijtihâd diartikan sebagai:  اغ@LH~اl<@� |\4ظ] ب zE�4HB N~7Bا �EKLBا  



105    “Mencurahkan segenap kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh seorang ahli fiqh untuk mendapatkan pengetahuan tingkat zhann tentang hukum syara’”14  Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari ijtihâd adalah untuk menggali dan mengetahui hukum Islam yang berstatus zhannî, dengan kata lain bahwa ijtihâd itu hanya berlaku dalam masalah yang secara eksplisit belum ada dalam nash al-qur’an maupun al-hadits, serta masalah-masalah yang ada dalam kedua sumber tersebut, tetapi termasuk dalam kategori zhannî baik tsubut ataupun dilālahnya, juga dalam kasus yang belum ada ijmâ’ ulamanya. Ijithad tersebut dapat dilakukan melalui beberapa alternatif metode ijithad yaitu metode bayani, ta’lilî (Qiyâsî, istihsânî, ilhâqî), istishlâhî dan sadd al-Dzari’ah.Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Ijtihad ini disandarkan kepada hadits  nabi Muhammad saw ketika berdialog dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Sebagaimana hadits berikut:  ِن َ�ْ�ِرو
ْ�ُص ْ
ُن ُ�َ�َر َ�ْن ُ�ْ�َ
َ� َ�ْن أَِ
� َ�ْوٍن َ�ْن اْ�َ�ِرِث َْ ��َ�َ 
َ�َث اْ�ُ�ِ��َرِة ْ
ِن ُ�ْ�َ
َ� َ�ْن أَُ��ٍس ِ�ْن أَْھِل ِْ�َص ِ�ْن أَْ"َ�ِب اْ
ِن أَِ � َد�ْ�� أََراَد أَْن َ �ِ( َوَ)'�َم �َ��ْ'َ�َ ُ �* +�'"َ ِ ِ َ"'�+ أَْ/ِ.�  ُ�َ��ًذا إِ�َ+ اْ�َ�َ�ِن َ/�َل 8َْ�َف 5ْ6َِ.� إَِذا َ�َرَض َ�َك َ/َ.�ٌء َ/�لَ ُ�َ��ِذ ْ
ِن َ,َ
ٍل أَن� َرُ)وَل *� ِ� َرُ)وِل *� ��(ُ
ِ َ/�َل َ:ِ ِ َ/�َل َ:;ِْن َ�ْم 6َِ,ْد ِ:� 6َ8ِ�ِب *� 
6َ8ِ�ِب *�ِ )ِ�َْ'�َ ُ �* +�'"َ ِ ِ� َرُ)وِل *� �ِ( َوَ)'�َم َ/�َل َ:;ِْن َ�ْم 6َِ,ْد ِ:� ُ)��َْ'�َ ُ �*�/َ ِ ِ َوَ)'�َم َوَ= ِ:� 6َ8ِ�ِب *�    .14Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarah ‘ala al-matan jâm’i al-jawâmi’, (Mesir: Mushthafa al-babi al-Halabi), juz II hlm. 379                                                           َل أَْ,6َِ<ُد َرْأِ�� َوَ= آ�ُو َ:َ.َرَب َرُ)وُل *�



ِ ا��ِذي َو:�َق َرُ)وَل َرُ)وِل     106 �Aِ ْ�ُد�ِ( َوَ)'�َم َ"ْدَرهُ َوَ/�َل اْ�ََْ'�َ ُ �ْرِ.� َرُ)وَل *�ِ َ"'�+ *�ُ ��َِ� ِ �*.   “Rasulullah saw bertanya kepada Muadz Bin Jabal: Bagaimana engkau menghukumi sesuatu jika dihadapkan pada persoalan hukum wahai Muadz? Muadz menjawab: Saya menghukuminya berdasarkan kitab Allah. Bagaimana jika engkau tidak menemukan hukum di dalam kitab Allah? Tanya Rasul saw. Muadz menjawab: Berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Jika tidak mendapatkannya? Lanjut Rasulullah saw. Muadz kembali menjawab: Saya berijtihâd dengan akal saya. Kemudian Rasulullah saw memukul pundak Muadz sambil mengucapkan: Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik kepda utusanku atas ridha Allah dan Rasulnya”15 (H.R. Ahmad). Kisah mengenai Muadz ini menajdikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Qur’an dan hadits. Untuk melakukan ijtihad (mujtahid) harus memenuhi beberapa syarat berikut ini: 1) Mengetahui isi Al-Qur’an dan Hadits, terutama yang bersangkutan dengan hukum. 2) Memahami bahasa arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan Al-Qur’an dan hadits. 3) Mengetahui soal-soal ijma’. 4) Menguasai ilmu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang luas. Islam menghargai ijtihad, meskipun hasilnya salah, selama ijtihad itu dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Islam bukan saja membolehkan adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad, tetapi juga menegaskan bahwa adanya beda pendapat tersebut justru akan                                                            15Ahmad bin Hambal Abu Abdullah al-Syaibani, Musnad Bin Hambal, (Kairo: Muassasah Qurthubah, tt), juz V hlm. 242, hadis nomor 22153. 



107    membawa rahmat dan kelapangan bagi umat manusia. Dalam berijtihad seseorang dapat menempuhnya dengan cara ijma’ dan qiyas. Ijma’ merupakan  kesepakatan dari seluruh imam mujtahid dan orang-orang muslim pada suatu masa dari beberapa masa setelah wafat Rasulullah saw. Berpegang kepada hasil ijma’ diperbolehkan, bahkan menjadi keharusan. Dalilnya dipahami dari firman Allah SWT:  ول(ُ َ َوأَِط�ُ�وا ا�ر� َ<� ا��ِذ�َن آَ�ُ�وا أَِط�ُ�وا *� I� .Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasulnya dan ulil amri diantara kamu….”16 (QS An Nisa : 59)  Dalam ayat ini ada petunjuk untuk taat kepada orang yang mempunyai kekuasaan dibidangnya, seperti pemimpin pemerintahan, termasuk imam mujtahid. Dengan demikian, ijma’ ulama dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam. Contoh ijma’ ialah mengumpulkan mushhaf-mushaf yang masih terpisah-pisahkemudian melakukan kodifikasi menjadi mushaf Al-Qur’an yang utuh seperti yang kita pegang sekarang ini. Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam al-Qur’an karena antara keduanya terdapat persamaan ‘illat (alasan), yaitu sama-sama                                                            16lihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qurân, surat al-Nisa’ ayat 59“ اJَْْ�ِر 8ُ�ْ�ِْم  أُو�ِ� وَ  َ�� أَ



108    memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukmnya dalam al-Qur’an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam al-Qur’an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu: 1) Dasar (Ashal) 2) Masalah yang akan diqiyaskan (furu’) 3) Hukum yang terdapat pada dalil (Hukum Ashal) 4) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan (‘illat hukum) 
Bentuk Ijtihad yang lain Selain keempat sumber hukum dalam berijtihad tersebut, para ulama fiqh juga berijtihad dengan menggunakan beberapa metode berikut ini: 

•  Istihsan, sederhananya  adalah  satu  bukti  yang  lebih disukai dari pada bukti lainnya karena tampak lebih sesuai dengan situasinya, walupun bukti yang dugunakan lebih lemah dari pada  bukti lain, yaitu ijma’ atau ‘Urf (adat)17                                                            17al-Istihsan:  menggunakan  qiyas  yang  bersifat  tersembunyi  melebihi  daripada  qiyas yang  bersifat  zahir  dan  jelas,  ataupun  menggunakan  hukum  yang  bersifat  khas kecuali  melebihi daripada  hukum  yang  bersifat  Kulli  yaitu  hukum  yang bersifat  menyeluruh,  contoh  :  1).  Para fuqaha’ Hanafiah menyatakan bahwa jika berselisihnya antara penjual dan pembeli terhadap kadar harga pada sesuatu barang jualan sebelum di beli oleh si pembeli, yang mana si penjual mengaku bahwa  harga  barang  tersebut  ialah  Rp100  manakala  si pembeli  pula  



109    • ‘Urf (Tradisi  Lokal),18 Tradisi  lokal  diberi  bobot  hukum  dalam  wilayah dimana tidak terdapat tradisi islam yang mengikat,  melalui penerapan prinsip ini,  tradisi-tradisi  yang  beragam  dalam  budaya  yang berbeda  didalam  dunia islam menjadi sumber hukum. 
• Istishab, yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah ditetapkan suatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut. 
• Istidlal, yaitu menetapkan suatu hukum perbuatan yang tidak disebutkan secara kongkret dalam al-Qur’an dan hadits dengan didasarkan karena telah menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Termasuk dalam hal ini ialah hukum-hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat istiadat dan hukum agama sebelum Islam bisa diakui atau dibenarkan oleh Islam asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan hadits. 
• Mashlahah  Mursalah,  Istishlah  yaitu  kemaslahatan-kemaslahatan  yang  tidak diperlihatkan  oleh  syara’  kebatalannya  dan  tidak  pula  disebutkan  oleh  nash tertentu dan                                                                                                                                                                mengatakan  Rp  90,  maka secara  jalan  Istihsan  (qiyas  tersembunyi)  hendaklah kedua-dua  mereka  mengangkat  sumpah. 2). Hukum yang bersifat Kulli yaitu hukum yang menyeluruh melarang jual beli yang mendahulukan bayaran dan melambatkan memiliki barang jualan, tetapi jika dipandang secara Istihsan (hukum yang bersifat terkecuali) ianya dibolehkan memandangkan keperluan manusia yang berhajat jual beli, contoh : tempahan menjahit, yang mana didahulukan bayaran tetapi dilambatkan mendapat barang tempahan tersebut. (Lihat: Abdul Wahab Khalaaf, Ilmu Usul Fiqih oleh,  (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2007, hlm: 73). 18Muhammad Mahmud al-Khudhri tahqiq Imam Abu Jahrah, Op. Cit. hlm: 308  



110    dikembalikan pada pemeliharaan maqasid syariah. Contohnya seperti mengharuskan seorang tukang mengganti atau membayar kerugian pada pemilik barang, karena kerusakan diluar kesepakatan yang telah ditetapkan. 
• Sadd al-dzari’ah, yaitu merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadi jalan untuk mencapai mashlahah atau untuk menghilangkan mudlarat. 

3. Status Hukum Penerapan hukum Islam dalam kehidupan muslim mesti dilaksanakan, Allah SWT telah menurunkan al-Qur’an kepada Rasulullah secara bertahap sebagai pedoman untuk mengetahui hukum suatu perbuatan sehingga kedatangan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta seperti yang telah dijelaskan dalam Surat al-Anbiya ayat 107:  َن��َِ���َ'ْ�ِ �ً�َ .Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.19”  Ketika satu ayat diturunkan, maka segera beliau menyampaikannya. Apabila ayat itu berisi suatu perintah, maka beliau dan kaum muslimin segera melaksanakannya. Apabila berisi larangan, maka beliau dan kaum muslimin juga segera meninggalkan dan                                                            19lihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qurân, surat al-Anbiya’ ayat 107” َوَ�� أَْرَ)ْ'َ��َك إِ=� َرْ



111    menjauhinya. Sehingga, beliau segera menerapkan hukum-hukum tersebut, begitu ayat-ayat tentang hukum itu turun. Tanpa menunggu-nunggu barang sejenak, maupun menangguhkannya. Itulah penerapan Hukum Islam pada zaman Rasulullah. Penerapan Hukum Islam yang turunnya dari Allah hukumnya adalah wajib sesuai firman-Nya dalam Surat Al-Maidah ayat 49 :   [ْ<َ 7ُ�َِكHLَْ? ْرھُْ| أَْن£َPْأَْھ7َاَءھُْ| َوا NِْFَّHَY 1ََو ُ ُ أَْن ?JَFE�ُُِْ| ِبFَْ<ِ¥ بَْ<ِ¥ 5َ َوأَِن اPُْ\ْ| بJَ�Eَُْْ| ب38َِ أَْ¤َ�َل هللاَّ ۖ  ^َ¦ِْن 7َّْB7ََYا ^3َْ>;َْ| أَ¤38ََّ ?ُِ@?ُ� هللاَّ َ̈ EَْBِإ ُ  .Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”20 Sedangkan penerapan Hukum Islam pada zaman sekarang khususnya di Indonesia semakin lama semakin mengalami degradasi  penggunaan hukum Islam secara menyeluruh. Banyak hukum yang digunakan tidak berasal dari hukum Allah SWT, melainkan dipadu-padankan dengan hasil pemikiran manusia. Penerapan Hukum Islam sekarang lebih mengedepankan pendapat masing-masing individu yang terkadang juga dituliskan dalam perundang-undangan. Jika                                                            20lihat al-Qur’an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa’ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qurân, surat al-Maidah ayat 49“    ُذ¤7ُبJِِْ| ۗ َوإِنَّ Eِ��ًَ@ا 5َِ] ا3َّ�Bِس 7ُK~ِ3َLَBن3 أَْ¤َ�َل هللاَّ



112    penerapannya diserahkan kepada setiap individu, setiap orang dan organisasi akan menyatakan dirinya sebagai hakim, yang berakibat terjadinya kekacauan struktur sosial. Oleh karena itu, penguasa dalam hal ini pemerintah merupakan jalur terbaik untuk menerapkan hukum-hukum itu.  Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur, mengikat, dan memaksa masyarakat untuk mematuhi suatu hal yang dianggap baik dan perlu oleh suatu lembaga. Hukum juga erat kaitannya dengan masyarakat. Hukum dalam islam, merupakan sebuah pedoman atau batas bagi diri untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dalam islam bukanlah buatan dari makhluk-Nya seperti hukum yang ada dan berkembang selama ini di masyarakat. Melainkan hukum islam itu ada dan berdasar dari ajaran dan pedoman yang Allah SWT berikan, yaitu berupa perantara, Al-Qur’an misalnya yang merupakan pedoman tertinggi bagi umat islam di seluruh semesta ini.  Negara Indonesia juga memiliki hukum tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahannya, yaitu UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat kutipan bahwasanya Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menyatakan bahwa Negara Indonesia meyakini adanya hukum agama yang berjalan dan bersikap menindak dalam kehidupan rakyatnya. Kutipan tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara yang melegalkan agama. Sehingga kedudukan 



113    hukum islam bagi ummat Islam  di Indonesia adalah merupakan pedoman dalam menjadi kehidupan beragama sekaligus bernegara. 
4. Perkembangan Hukum Islam Indonesia Sejarah perkembangan dan penyusunan Hukum  Islam diklarifikasikan menjadi 3 fase, yaitu : a. Fase pertumbuhan dan pembentukan Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama tiga abad lebih. Dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 hijrah. Periode ini dari segi pase sejarah hukum islam, dapat dibagi menjadi tiga zaman Nabi muhammad saw, yang berlangsung selama 22 tahun lebih (610-632 H / 12 SH-10 H), dan zaman tabi’in serta tabi’ tabi’in yang berlangsung selama 250 tahun (724-974 M / 100-351 H). Tahun 351 H / 1974 M, dianggap sebagai zaman kejumudan, karena tidak ada lagi ulama pendiri maazhab. Ulama pendiri mazhab terakhir adalah Ibn Jarir al-Thabari (310 H / 734 M), yang mendirikan mazhab Jaririyah. Generasi berikutnya adalah tabi’in dan tabi’ tabi’in selama 250 tahun. Ulama berikutnya yang mengembangkan hukum Islam adalah Imam al-Syafi’i, yang hidup pada fase kedua abad kedua hijriah (150-204 H).Ulama berikutnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal (W. 241 H),  b. Fase perkembangan dan kodifikasi 



114    adalah merupakan fase sejarah hukum islam yaitu pada  abad IV H, dikenal sebagai zaman taqlid. Pada zaman ini, sebagian besar ulama melakukan tarjih (penguatan-penguatan) pendapat imam mazhabnya masing-masing. Usaha kodifikasi hukum-hukum fiqh telah dimulai di fase ini sehingga melahirkan corak pemikiran ulama yang mengikut kepada manhaj atau metode ijtihad Imam madzhab.  c. Fase Kematangan Dan Penyempurnaan Abad X H dianggap sebagai periode kesempurnaan hukum Islam, meskipun demikian tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan metode istimbat hukum fiqh pada zaman sesudahnya.  Sejak berakhirnya masa kenabian dan masa sahabat dalam sejarah Islam, ulama memiliki posisi yang penting dan menentukan dalam urusan ummat Islam tidak terkecuali di Indonesia. Pada masa colonial dan pada masa sebelumnya, pada masa kerajaan Islam, ulama memiliki peran signifikan di masyarakat, baik dalam bidang politik maupun sosial ekonomi. Kerajaan Islam di Indonesia, sebagian besar dimotori oleh para ulama dalam pendiriannya. Menurut Muhamad Atho’ Mudzhar21, pada abad ke-18, ketika kerajaan Islam telah dikuasai dan dikendalikan oleh Penjajah Belanda, peran ulama dibatasi pada masalah keagamaan dan isu-isu yang bersifat lokal, bahkan hanya boleh mengurusi pesantren yang dimilikinya.22 
a. Hukum Islam pada Masa Kerajaan Islam                                                            21Beliau adalah sosiolog dan guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta. 22Mohamad Atho Mudzhar, “Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975 -1988”, Disertasi, Los Angels: University of California, 1990, hlm. 92. 



115    Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara, menurut sebagian ahli sejarah, dimulai pada abad pertama hijriyah atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi. Berkembangnya komunitas muslim diwilayah itu diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samuedera Pasai. Kerajaan ini terletak di wilayah Aceh Utara.23 Madzhab hukum islam di kerajaan ini adalah madzhab Syafi’i. dari kerajaan Samudera pasai, madzhab syafi’I tersebar keseluruh wilayah Nusantara. Pada tahun 1400-1500 M, para pakar hukum islam dari malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta keputusan hukum Islam.24 Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah Nusantara menyebabkan beberapa kerajaan islam berdiri, menyusul berdirinya kerajaan Samudera Pasai di Aceh.  Di Pulau Jawa, berdiri Kesultanan Demak, Kerajaan Tuban dan kerajaan Giri. Ketiga kerajaan ini dibantu oleh Wali Songo dalam menengakkan hukum Islam. Kerajaan Mataram juga mempunyai pengadilan Serambi Masjid Agung yang mengadili perkara perdata maupun pidana dangan hukum islam. Begitu pula, Kerajaan Cirebon mempunyai penghulu di masing-masing daerah yang menegakkan hukum Islam. Di Kerajaan Banten, pengalaman hukum Islam dibimbing oleh Molana Judah, seorang ulama yang berasal dari Jeddah.25                                                            23 Cammark Mark, “Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru”, dalam Sudiman Tebba  24 S. Lev. Daniel, Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Intermassa, 1980). 25 Sumitro Warkum, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia,    (Malang: Bayu Media, 2005). 



116    Di luar pulau Jawa juga berdiri beberapa kerajaan Islam. Penerapan hukum Islam di Kerajaan Banjar, berajalan dengan baik, terdapat adagium yang terkenal di Kerajaan Banjar, yaitu “Patih Baraja’an Dika, Andika Badayan Sra” yang artinya “Saya tunduk ada perintah Tuanku, karena tuanku berhukumkan hukum Syara”. Fungsi dari adagium ini tidak lain adalah menangani masalah perdata maupun pidana. Selain itu, ada kitab kodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam. Di Sulawesi dan Maluku, berdiri Kerajaan Gowa, Kesultanan Ternate, serta Tidore. Masing-masing kerajaan Islam ini juga mengkaji, menerapkan, dan menegakkan hukum Islam, baik aspek pidana maupun perdata. Semua kesultanan-kesultanan tersebut menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan ini menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Kebenaran ini dibuktikan dengan adanya literature-literatur studi hukum Islam yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. 
b. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda Penjajahan Belanda di Nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi perdagangan Belandan Hindia Timur. Organisasi ini lebih dikenal dengan sebutan VOC. VOC adalah sebuah organisasi dagang, dapat juga dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya, maksudnya                                                                                                                                                                 



117    adalah selain menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja, pelaksanaannya menggunakan hukum Belanda. Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC.26 Pertama, dalam statute Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Kedua, adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Ketiga, adanya upaya kompilasi serupa diberbagai wilayah lain. Di Semarang, hasil kompilasi itu dikena dengan nama kitab hukum Mogharraer, kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding Compendium  Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana.  Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung, bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan masalah perbedaan agama antara penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat islam. Adapun pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu:                                                            26Sirojul Munir, Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia, Vol. 13, No.2, Desember 2014, hlm. 127. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Praya Lombok Tengah.  



118    1) Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik hukum yang sadar. 2) Atas dasar nota yang disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga, dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asa kepatutan dan keadilan yang diakui umum. 3) Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda pada tahun 1922, membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan. 4) Pada tahhun 1925, dilakukan perubahan terhadap passal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling yang isinya sama dengan pasal 78 Regerringsreglement. Lemahnya posisi hukum islam terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942. Meski demikian, pengaruh hukum Belanda masih sangat kuat hingga saat ini. 
c. Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintahan Jepang mengeluarkan berbagai 



119    peraturan. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi pemberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi penduduk Belanda pada masa yang terakhir. Pemerintah pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat islam di Indonesia.27 Diantara kebijakan tersebut yaitu: 1) Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa. 2) Mendirikan Shumubu yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. 3) Mengizinkan berdirinya ormas Islam. 4) Menyetujui berdirinya majelis Syura Muslim Indonesia. 5) Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. 6) Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan pengadilan agama. Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum islam selam masa pendudukan jepang di Tanah air. Masa pendudukan jepang lebih baik dari pada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan.                                                            27Lihat https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukumislam/perkembangan-hukum-islam. 



120    Pada masa-masa berikutnya, peran ulama kembali meluas dalam masalah-masalah politik, ekonomi dan sosial terutama setelah terjadi hubungan yang baik antara Indonesia dan Mekkah melalui rutinitas ibadah tahunan, yaitu ibadah haji. Gerakan politik yang dilakukan oleh para ulama diwujudkan dalam gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari kungkungan penjajah Belanda, baik yang bersifat kedaerahan, maupun yang bersifat nasional. Kemudian setelah masa kemerdekaan, Ulama juga banyak berperan dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan negara Indonesia baik dalam aspek Politik, Sosial, ekonomi dan keagamaan. Dalam hal perkembangan ekonomi Islam misalnya, Ulama memiliki peran yang sangat besar terutama dalam hal yang terkait dengan legislasi hukum Islam bagi produk-produk lembaga keuangan syariah, dimana semua aktivitas yang berjalan di bank syariah telah ada dasar pelaksanaannya secara hukum syariat karena disandarkan kepada keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional yang disingkat dengan istilah DSN28. Ulama Indonesia sangat berperan dalam memutuskan dan mengistimbathkan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan kehidupan yang belum diatur secara tegas di dalam sumber hukum Islam yang utama baik di dalam al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi saw. Sehingga menjadi rujukan bagi aturan pelaksanaan suatu bentuk perilaku                                                            28Dewan Syariah Nasional yang kemudian disingkat dengan DSN adalah merupakan satu lembaga khusus yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat dan diberi kewenangan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sekaligus membentuk Dewan Pengawas Syariah bagi setiap Lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia  



121    ummat dalam menjalani aktifitas hidupnya yang dijalankan, meskipun dalam prakteknya semua permasalahan hukum Islam itu mesti dirujuk kepada al-Qur’an dan al Hadits. Sebagaimana Allah SWT berfirman:  |ْ\ُEَْ;<َ �ُ8ْ8َYَِْدْ?�َُ\ْ| َو أ |ْ\َُB �ُ;ْ8َ�َْ7ََْم أEBَم ِدْ?�3ً ْاjَ~ْ ِ̄ ¤ِْ<lِْH8َ َو َرِ°B �ُEَُْ\ُ| ْا  .Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan untukmu Ni’matKu dan telah Aku telah ridhai Islam sebagai agamamu” (Al-Maidah  : 4)29  Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. telah menetapkan di dalam kitab suci al-Qur’an segala dasar-dasar agama, nash yang cukup terang dan kongkrit yang menyatakan bahwa al-Qur’an telah menegakkan dasar-dasar aqidah, dasar-dasar syariat, pokok-pokok aturan dan undang-undang ijtihad untuk mengistimbatkan hukum juz’i dari sesuatu hukum kulli.30 Islam sebagai agama yang memiliki konsep Undang-undang yang disyariatkan Allah dengan perantaraan Rasul-Nya, baik berupa ibadah, maupun mu’amalah. Allah menjelaskan kepada manusia untuk beribadah kepada-Nya, ibadah dapat mengheningkan jiwa dengan tujuan membersihkan rohani tertuju pada perbaikan hubungan vertikal pada Allah SWT, demikian juga mu’amalah dalam berbagai bentuk aplikatifnya baik yang terkait dengan masalah politik, sosial dan ekonomi seperti: jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, mengadakan perkongsian, pegadaian dan                                                            29Departemen Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 107.  30TM. Hasbi Ash Shiddiqi, “Pengantar Hukum Islam”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Cet. Ke-6  hlm. 90“   )4: ا�²38Bة (



122    lain-lain sebagainya, guna memelihara keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta memeliharanya dari kekacauan dan perpecahan. Ringkasnya, yang halal ialah yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul saw dan yang haram ialah yang telah diharamkan Allah dan Rasul saw, sebagaimana sabda Nabi saw:  ِ38َُ }3ََل َ~8ِْ<ُ� َرُ~7َْل هللاJ�ْ<َ ُهللا lَ°َِر @ٍEْAَِ38َِن ْبِ] ب>ُّْ�Bهللاِ ا �ِFْ<َ lَِوَ~;َّ|َ َ>ْ] أَب �ِEَْ;<َ ُ7ُُْل  َ�;َّ: هللاKَ? : 38َُ أ7ْ5ٌُُرJَ�Eََْوب [ٌِّEَ4ََ@اَم بBَْوإِنَّ ا [ٌِّEَََل بj4َBْإِنَّ ا:َKَّY3َِّس، ^8ََِ] ا�B5َِ] ا @ٌEْ�ِ�َ َّ[ُJ8َُ;>َْ? َ1 3ٌَتJِFَHAْ5ُ    �ِِ�?ْ�ِِB َأ@َFَْH~ْا �َْKَ^ 3َِتJُF ُّABا lِ^ Nََ{3َِت َوJُF ُّABا lِ^ Nََ{7َْل  َوِ>ْ@ِ°ِ�، َو5َْ] َوPَ :َ<@َْ? l<ِا َّ@B3�َ ،4ََ@اِمBْا ُ̈ أَْن ?َْ@Eِْ^ NََYِ�، أ1ََ َوإِنَّ  �ِ7ُْ? :8َ4ِBْ8َ: هللاِ   اPِ َّ8ً: أ1ََ َوإِنPِ ٍ̈ ِ;5َ ِّz\ُِB  ِ��َ9َBْا lِ^ َّ9ََ�ُ� ُ�;ُّ�ُ َوإَِذا ^ََ�َ�ْت    34َ5َِر�5ُُ أ1ََ َوإِنBْإَِذا َ�;4ََْ� َ�;ََ� ا ً=µَkْ5ُ  َ��ََ^  ُ�ُّ;�ُ �ُ�َ9َBْا   ُ�;َْKBْا lَ3ري و�5;|[ أ1ََ َوِھXFBرواه ا[  Dari Abu Abdillah Nu’man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhori dan Muslim)  Adapun yang didiamkan-Nya yakni yang tidak diterangkan halal haramnya, berarti telah diserahkan kepada umat untuk menelaahnya supaya dapat menemukan kesimpulan hukum-hukumnya dan ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang dalam pengetahuannya terhadap 



123    hukum Islam yang dalam hal ini adalah Ulama. Oleh karena itu, tiap-tiap syarat, aqad, dan mu’amalah yang tidak diterangkan syariat hukumnya, umat Islam tidak boleh mengharamkannya. Diamnya Allah SWT itu menjadi rahmat bagi umat. Allah diam bukan karena lupa atau tidak mempedulikan hambanya. Syariat telah menegaskan bahwa yang tidak diharamkan hukumnya boleh. Menurut al-Ghazali (w. 505 H/1111 M): “Tujuan dari syariat adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (dien) mereka, manusia (nafs), akal, keturunan (nasl), dan kekayaan manusia itu sendiri (maal)”31. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at yang dikandung agamanya. Melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum-hukum, menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah Hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada aI-Quran, dan sunnah Rasul. Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam juga sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan                                                            31M. Umer Chapra, “The Future of Economics An Islamic Perspective”,terj. (Jakarta :  SEBI, 2001), Cet. Ke-3, hlm. 124. 



124    sosioantropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosioantropologis Hukum Islam dengan masyarakatnya menjadifenomena tersendiri ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuansyari'at Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, Negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agamaajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pernyataan the founding father Republik Indonesia Mohammad Hatta bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, syari'at Islam berdasarkan aI-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam salah satu konsiderannya menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, maka era ini dapat dikatakan era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, hal yang menguatkan ini dapat dibuktikan dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan32. Di dalam pembukaan UUD 1945 sendiri terdapat kutipan bahwasanya Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada                                                            32Undang-undang Perkawinan juga mengatur hal ihwal tentang perkawinan dengan norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam seperti dalam masalah menentukan calon, khitbah, akad nikah, nafkah, perceraian, rujuk, dan sebagainya.Jika kita melihat undang-undang tersebut, maka sesungguhnya sebagian undang-undang perkawinan di Indonesia sama dengan apa yang ada dalam fikih klasik, walaupun “mungkin” ada yang berbeda dari apa yang ada dalam fikih klasik. 



125    Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menyatakan bahwa Negara Indonesia meyakini adanya hukum agama yang berjalan dan bersikap menindak dalam kehidupan rakyatnya. Kutipan tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara yang melegalkan agama. Adapun hukum Islam di Indonesia yang pada ankhirnya dilegislasi menjadi landasan hukum yang diberlakukan oleh negara diantaranya mulai dari terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 28 tahun 1977 tentang pewakafan tanah miliki mendorong kodifikasi hukum-hukum keluarga ini.33 Karenanya, persoalan al-Ahwal al-Syakhsiyah ini pun dimuat dalam sebuah kodifikasi yang berjudul “kompilasi Hukum Islam”34 kemudian dibakukan dengan inpres No. 1/199135 dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah dikeluarkan sejak tahun 2008. Apalagi sebelumnya telah dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara umat Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. UU No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan peradilan Agama, dan UU. No. 20 Tahun 2009 menambah poin sebelumnya dengan ekonomi Islam.36                                                             33H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian dan Penerapan Hukum Islam (cet. V; Jakarta: Kencana, 2005), h. 164.  34Kompilasi hukum Islam adalah upaya penyerderhanaan sumber-sumber hukum Islam dengan menyusun kembali hukum Islam ke dalaam sebuah buku sesuai dengan bahasa perundang-undangan (dengan memakai bab, pasal, dan lain-lain) sehingga mudah dirujuk dan digunakan dipengadilan dan oleh praktisi hukum. Lihat: Rifyal Ka’bah, ibid., h. 81-82. 35Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia (cet. I; Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 83. 36Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Pengadilan Agama (cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 28-29. 



126      
B. Hukum Positif  

1. Pengertian  Hukum Positif menurut bahasa adalah Hukum yang (sekarang) berlaku.37  Hukum positif menurut istilah ilmu hukum adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Hukum positif dinamakan juga Iusconstitutum merupakan hukum positif yang dicita-citakan atau diharapkan oleh masyarakat, baik untuk waktu sekarang maupun untuk selanjutnya.38 Disampaikan pula bahwa Hukum Positif itu adalah Hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. adapun Hukum Positif Indonesia itu terdiri dari 2 (dua) bagian antara lain; hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.  Hukum Positif  yang tertulis berupa UUD 1945, KUHP, KUH Perdata, dan lain-lain dan Hukum yang tidak tertulis, berupa hukum Adat.39  Dari uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan, hukum positif sebagai sekumpulan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia pada waktu tertentu yang terdiri dari hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Dikarenakan dalam pembahasan disertasi ini                                                            37 Op.,cit. hlm.315 38Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 25. 39Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hlm. 6-7 



127    mengenai nafkah anak dan keputusan pengadilan agama, maka yang dikehendaki dengan hukum positif disini ialah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang mengatur persoalan kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian dengan istrinya yang sah dan kebijakan yang menjadi rujukan dalam memutuskan perkara-perkara terkait yang disidangkan di pengadilan agama yang dalam hal ini dijadikan sebagai acuan dan standar di pengadilan agama yang ada di provinsi Riau. 
2. Penegakan Hukum Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil. Menurut Syafrudin Kalo40 Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna                                                            40Guru besar Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. 



128    (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.  Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.41 Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Penegakan hukum positif di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat dan pemerintah melalui                                                            41Sudikno Mertokusumo, “Bab-bab Tentang Penemuan Hukum”, (Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2. 



129    penegakan hukum terhadap pentingnya mengikuti aturan dan ketentuan hukum termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan perkara nafkah anak pasca perseraian orang tua yang di bawa ke pengadilan agama untuk melihat dan mengikuti keputusan hakim sebagai bentuk penindakan secara hukum yang pada akhirnya di harapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.42  
3. Sumber Hukum Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur, mengikat dan memaksa masyarakat untuk mematuhi suatu hal yang dianggap baik dan perlu oleh suatu masyarakat dan negara. Menurut teori tangga Hans Kelsen (Stufen Theory) tertib hukum terdiri dari beberapa jenjang sebagaimana dalam gambar berikut:   General Norms (dibentuk oleh badan legislatif)      Kaidah Dasar           UUD  Tertib Hukum               UU   Individual Norms (dibentuk oleh badan eksekutif)  Peraturan-Peraturan   Ketetapan Pemerintah    Teori tangga menggambarkan dasar berlakunya suatu kaidah terletak pada kaidah yang diatasnya. Menurut Kelsen: Legalitas Peraturan terletak pada UU, dan legalitas UU terletak pada UUD.                                                            42Ibid, hlm. 9.  



130    Negara Indonesia memiliki kaedah dasar berkaitan dengan landasan hukum yaitu pancasila kemudian diikuti hukum tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahannya, yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi rujukan bagi semua ketentuan dan aturan baik yang berupa Undang-undang, peraturan pemerintah dan turunan-turunannya. Dalam pembahasan sumber hukum ini peneliti membagi kepada beberapa sub pembahasan yaitu; a) Pengertian Sumber Hukum Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala atau apa saja yang menimbulkan aturan–aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan–aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata . Menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya43. lhami Bisri dalam bukuya Sistem Hukum Indonesia sumber hukum adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang                                                            43R.Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta,Sinar Grafika, 2005.  hlm. 117-118. 



131    dapat dijadikan tempat berpijak bagi atau tempat memperoleh informasi tentang system hukum yang berlaku di Indonesia.44 Prof Dr. Sudikno SH, dalam bukunya Mengenal Hukum,  sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti : 1) Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya. 2) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang berlaku sekarang, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi. 3) Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan 4) Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, Undang-undang. 5) Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.45 Sedangkan menurut analisis peneliti sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat sehingga di dalam bergaul atau bermasyarakat mempunyai batasan-batasan tersendiri dan secara otomatis akan menciptakan suasana yang tertib dan damai. b) Macam–Macam Sumber Hukum                                                            44Bisri Ilhami, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta,Rajawali Pers, 2004, hlm. 6. 45Op cit, hlm. 62.  



132    Mengenai macam-macam sumber hukum Sudikno menyebutkan sumber hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal.46 Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik,situasi sosial ekonomi, tradisi (kriminologi, lalu-lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis. Pada umumnya para pakar membedakan sumber hukum ke dalam kriteria. Sumber hukum materiil dan Sumber hukum formal. 1) Sumber Hukum Materiil, yaitu merupakan tempat dimana hukum itu di ambil. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentuk hukum misalnya hubungan social politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis Contoh: Seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulna hukum. Sedangkan bagi seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan                                                            46Ibid. 



133    mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Chainur Arrasjid dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum, sumber hukum materil47  antara lain: a) Sumber hukum menurut ahli sejarah, Sumber hukum ini ada dua yaitu pertama, Dalam arti sumber pengenalan hukum yakni semua tulisan,dokumen dan sebagainya. Dari sumber tersebut kita dapat mengenal hukum suatu bangsa pada suatu waktu. Kedua, Dengan melihat dan mempergunakan dokumen-dokumen,surat-surat dan keterangan yang lain yang memuat undang-undang dan yang memungkinkan dia mengetahui hukum yang berlaku masa sekarang. b) Sumber hukum menurut ahli filsafat, ada dua arti: pertama, Ukuran yang harus dipakai untuk menjadi hukum agar dapat mengetahui apakah suatu hukum merupakan hukum yang adil. Kedua, Dengan melihat kekuatan mengingat dalam hukum faktor yang mengikat hingga orang menaati hukum. c) Sumber hukum menurut ahli ekonomi, yaitu apa yang tampak didalam lapangan penghidupan, misalnya sebelum pemerintah membuat peraturan yang bertujuan membatasi                                                            47Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta.Sinar Grafik, 2008. hlm. 48-50. 



134    persaingan dilapangan dagang maka ahli ekonomi harus mengetahui apa yang dirasakan pasti dan tidak dirasa pasti mengenai persaingan itu. d) Sumber hukum menurut ahli sosiologi yaitu faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif misalnya keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama. e) Sumber hukum menurut ahli agama, Sumber hukum ini tentu berbeda dari banyak orang bagi golongan ahli agama yang menjadi dasar hukum yang paling hakiki ialah kitab suci.dari pandangan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti kata materil ialah segala apa yang merupakan perasaan hukum,keyakinan hukum, dan pendapat umum (public opinion) yang ada pada masyarakat. 2) Sumber Hukum Formal, yaitu sumber hukum yang mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbu  hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum 



135    formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum.Yang termasuk sumber-sumber Hukum Formal adalah : a) Undang-Undang Adalah peraturan negara yang dibentuk oleh pembuat undang undang yang mengikatseluruh warga negara baik pemerintah maupun warga masyarakat lainnya. Undang-undang dapat dibedakan atas : 
• Undang-Undang dalam arti formil, yaitu setiap keputusan yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Di Indonesia UU dalam arti formil ditetapkan oleh presiden bersama-sama DPR, contoh UUPA, UU tentang APBN, dll. 
• Undang-Undang dalam arti materiil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurutisinya mengikat langsung setiap penduduk. Contoh: UUPA ditinjau dari segi kekuatanmengikatnya undang-undang ini mengikat setiap WNI di bidang agraria. b) Kebiasaan Yaitu perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan 



136    itudirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbulah suatukebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.Selain kebiasaan dikenal pula adat istiadat yang mengatur tata pergaulan masyarakat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi yang umumnya bersifat sakral, mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu. Kebiasaan dan Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu sehingga kekuatan berlakunya terbatas pada masyarakat tersebut. Adat istiadat dapat menjadi hukum adat jika mendapat dukungan sanksi hukum. Perbedaan prinsipil antara hukum kebiasaan dan hukum adat yaitu, 
• Hukum kebiasaan seluruhnya tidak tertulis sedangkan hukum adat, ada yang tertulis dan ada yang tidak 
• Hukum kebiasaan berasal dari kontrak sosial sedangkan hukum adat dapat berasal dari kehendak nenek moyang agama dan tradisi masyarakat. Namun demikian tidak semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yangg baik dan adil oleh sebab itu belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal. Suatu adat istiadat dan 



137    kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis apabila telah memenuhi syarat-syarat yaitu: i. Syarat Materiil, Kebiasaan itu berlangsung terus menerus, dilakukan secara berulang di dalam masyarakat tertentu dan dilakukan dengan tetap. ii. Syarat Psikologis, Ada keyakinan warga masyarakat bahwa perbuatan atau kebiasaan itu masuk akal sebagai suatu kewajiban (opinio necessitatis = bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum atau demikianlah seharusnya)  iii. Syarat sanksi, Adanya sanksi apabila kebiasaan itu dilanggar atau tidak ditaati oleh warga masyarakat. iv. Traktat atau Perjanjian Internasional, yaitu perjanjian antar negara/perjanjian internasional/ perjanjian yang dilakukan oleh duanegara atau lebih. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat padaperjanjian yang mereka adakan itu. Hal ini disebut Pacta Sun Servada48.  c) Yurisprudensi Pengertian yurisprudensi di Negara-negara yang hukumnya Common Law (Inggris atau Amerika) sedikit lebih luas, di mana yurisprudensi berarti ilmu hukum.                                                            48Artinya adalah perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati oleh kedua belah pihak. 



138    Sedangkan pengertian yurisprudensi di Negara-negara Eropa Kontinental (termasuk Indonesia) hanya berarti putusan pengadilan. Adapun yurisprudensi yang peneliti maksudkan dengan putusan pengadilan, di Negara Anglo Saxon dinamakan preseden. Sudikno mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatubadan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu Negara serta bebas dari pengaruh apaatau siapa pundengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Walaupun demikian, Sudikno menerima bahwa di samping itu yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan. Juga yurisprudensi dapat berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan lagi dalam dua macam: i. Yurisprudensi (biasa), yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti,yang terdiri dari 
• Putusan perdamaianPutusan pengadilan negeri yang tidak di banding 
• Putusan pengadilan tinggi yang tidak di kasasi 
• Seluruh putusan Mahkamah Agung 



139    ii. Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie), yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakimlain dalam perkara sejenis. d) Doktrin Pengertian doktrin menurut pendapat sarjana hukum (doktrin) adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjanahukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dlam menjatuhkan putusannya. Doktrin bukan hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional, bahkan doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting.  
4. Status Hukum Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is governmental social control), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.49 Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.50 Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang                                                            49Donald Black, “Behavior of Law”, (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976), hlm. 2. 50Lawrence Friedman, Op.cit, hlm. 3. 



140    berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum. Penegakan hukum ini juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat dipungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalah gunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditur dan lembaga-lembaga seperti, KPK51, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.52 Hukum positif atau dengan istilah ius constitutum merupakan hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Demikian dalam kehidupan masyarakat Indonesia hukum                                                            51Komisi Pemberantasan Korupsi.  52Peneliti merujuk kepada MakalahProf. Dr. H. Syafruddin Kayo, Sh. M. Hum. yang disampaikan pada “Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, pada hari Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan. 



141    positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini. Jadi hukum yang dipelajari disini adalah hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan hukum dalam arti ilmu pasti dan ilmu yang a lam yang obyeknya benda mati. Dalam hukum positif, obyek yang diaturnya adalah sekaligus merupakan subyek (pelaku). Hal ini mempunyai akibat penting bagi metode keilmuannya dan penjelasan tentang sebab-akibatnya (kausalitas) hukum. Hukum positif yang menja di obyek ilmu hukum positif tidak seperti hukum ilmu alam/ilmu pasti. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari hukum positif sebagai suatu perangkat kaidah yang mengatur manusia masyarakat, ia tidak diatur oleh metode keilmuan ilmu pasti-alam, melainkan diatur oleh metode keilmuan Humanities (Humaniora). Hukum positif yang mengatur tingkah laku manusia yang bukan benda mati melainkan makhluk hidup yang mempunyai pikiran dan kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk (ETIKA), akan mempunyai konsekuensi tidak saja bagi metodologi keilmuannya akan tetapi juga bagi kausalitasnya. Bila di kaitkan dengan etika maka hukum positif juga berkaitan dengan moral. Dimana dapat dikatakan bahwa hukum positif juga sangat erat hubungannya norma dan moral dalam masyarakat.  Hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam 



142    masyarakat, yaitu berupa hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu. Dengan lain perkataan, maka Hukum Positif adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.   bila di tinjau dari pengertian hukum positif indonesia di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia hampir pasti tidak ada yang menyamai secara keseluruhan, karena Indonesia memiliki sistem hukum yang hanya bisa dterapkan di Indonesia. Begitu juga tergantung pada masa pemerintahan presiden tertentu. memang dasar - dasar dari hukum Indonesia tidak berubah namun penerapannya kan berbeda - beda. Sumber hukum formal pada umumnya dibedakan menjadi lima bagian, yaitu : Undang - Undang, Kebiasaan dan Adat, Traktat, Yurispudensi, dan Doktrin. Hukum positif di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah Undang - Undang dan peraturan - peraturan yang tertulis dan diterapkan. Hukum tertulis ini seaakan menjadi pattern dalam melaksanakan sistem hukum di Indonesia, seperti UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Pidana juga merupakan contoh dari hukum tertulis di Indonesia. Hukum tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan atau hukum ada yang sudah berlaku turun temurun. Hukum ini tidak pernah ditulis dan diarsipkan 



143    sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku dan menjadi paten di tengah - tengah kehidupan masyarakat.  Selain berlangsungnya hukum tertulis maupun tidak tertulis, di tengah-tengah masyarakat juga berlakui norma-norma yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Norma-norma yang berlaku adalah: Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum. Norma-norma ini tumbuh dalam masyarakat dan menjadi suatu aturan. Dengan adanya norma ini hubungan dalam masyarakat menjadi stabil karena masyarakat di hadapkan pada suatu peraturan yang mendasar yang lahir dari mereka sendiri Namun, masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pembahasan sistem hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan keperluan dari masyarakat agar menemui tujuan masyarakat yang tentram dan sejahtera adalah berlakunya norma dan hukum yang tepat dan cocok dengan keadaan masyarakat itu. Hukum itu sendiri muncul karena adanya komunitas itu sendiri. Berdasarkan keterangan-keterangan mengenai hukum positif dan hukum positif  Indonesia di atas maka dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu : a. Hukum positif yang menjadi obyek ilmu hukum positif tidak seperti hukum ilmu alam/ilmu pasti. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari hukum positif sebagai suatu perangkat kaidah yang mengatur manusia masyarakat, ia tidak diatur oleh metode 



144    keilmuan ilmu pasti-alam, melainkan diatur oleh metode keilmuan Humanities (Humaniora).  b. Hukum positif yang mengatur tingkah laku manusia yang bukan benda mati melainkan makhluk hidup yang mempunyai pikiran dan kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk (ETIKA), akan mempunyai konsekuensi tidak saja bagi metodologi keilmuannya akan tetapi juga bagi kausalitasnya. c. Hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu berupa hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu. d. Hukum positif indonesia terdiri dari dua yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya Kitab undang-undang hukum pidana dan perdata dan yang tidak terulis yaitu kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat yang  sudah turun temurun dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Dari beberapa kesimpulan di atas pandangan terhadap hukum positif menjadi sangat penting, dimana hukum positif indonesia merupakan tonggak utama terbentuknya pola hubungan hukum yang baik dalam masyarakat itu sendiri. Hukum positif juga mengutamakan keadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang terjadi dalam masyarakat, kedudukan hukum positif indonesia dalam 



145    masyarakat menjadi prioritas utama dalam mengatur hubungan hukum dalam lingkup kehidupan masyarakat indonesia. Hukum positif Indonesia sangatlah penting untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat karena dalam hubungan hukum masyarakat sering terjadi hal-hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan yang dapat mengganggu keteraturan hidup masyarakat. misalnya terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan pelanggaran tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan kelompok itu sendiri.dari segi individual pun sering terjadi berbagai macam masalah, masalah-masalah ini bukan hanya masalah yang menimbulkan dampak negatif bagi orang itu sendiri tetapi bagi orang lainnya dan hal ini merupakan hal yang dapat mengganggu ketertiban umum. Berbagai macam persoalan dalam masyarakat itu dapat menyangkut masalah perdata, pidana, dan masalah-masalah sosial lainnya. Disinilah kemudian hukum positif di butuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. contohnya apabila terjadi kejahatan yang berupa pembunuhan maka hal tersebut akan di selesaikan secara pidana dengan berpegang pada KUHPidana begitupun untuk masalah perdata semua perkara perdata akan di selesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perdata yaitu KUHPerdata.  



146    Salah satu  contoh dimana hukum positif berperan penting yaitu mengenai hubungan hukum antar masyarakat dalam kehidupannya yaitu perjanjian pinjam meminjam dalam sistem hukum positif indonesia perjanjian pinjam meminjam merupakan hubungan antar masyarakat yang sering kali terjadi dan  suatu perjanjian  dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah setuju atau sepakat dan apabila terjadi kecurangan dalam perjanjian tersebut maka sanksi dapat di jatuhkan bagi pelaku kecurangan tersebut. disinilah kita dapat melihat bahwa hukum positif indonesia sangatlah penting dalam mengatur dan menata sekaligus menjaga masyarakat dari berbagai macam permasalahan hukum yang merugikan.  Dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, hukum positif indonesia juga mengenal mengenai bentuk-bentuk perusahaan seperti Firma, CV,  PT dan Koperasi. Pengaturan PT ini diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang  dalam pasal 26 sampai pasal 56, kemudian di ganti dengan No.1 tahun 1995  tentang perseroan terbatas kemudian di ganti dengan undang-undang No. 40 Tahun 2007 ( Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 106 ) yang disingkat dengan UUPT. Dari hal ini dapat dilihat juga bahwa hukum positif Indonesia bukan hanya mengatur hubungan hukum dalam masyarakat namun. Juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian dan perdagangan serta sistem 



147    keteraturan masyarakat baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Seiring dengan  hal tersebut masih banyak lagi peraturan-peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang bersifat hukum positif. Dalam pengaturan hukum positif mengenai hubungan hukum dalam masyarakat tidak terlepas dari apa yang di sebut dengan moral, apalagi mengingat hal ini berkaitan dengan masyarakat. dalam pembentukan moral masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum, disini hukum berfungsi membentuk dan menjaga setiap individu menjadi sosok individu yang bermoral baik. dengan demikian, hukum poisitif merupakan landasan utama dalam mengatur hubungan hukum dalam masyarakat. karena hukum positif merupakan sekumpulan aturan-aturan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan kesehjateraan Masyarakat Sistem hukum positif yang mewarnai hukum nasional di Indonesia selama inipada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum Islam. Sistem Hukum Barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda. Sementara Sistem Hukum Adat bersendikan atas dasardasaralam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adatorang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakatIndonesia. Kemudian sistem Hukum 



148    Islam, yang merupakan sistem hukum yangbersumber pada kitab suci aI-Qur’an dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw dengan hadis/sunnah-Nya serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya. Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu: a. Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undangundang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syariah dengan prinsip syariahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. b. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akanmemberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. 



149    c. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka Bila dilihat dari realitas politik dan perundang-undangan di Indonesianampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh Hukum Islam: 1) Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, Pada Pasal 2 undang-undang ini, ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam53. 2) Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan. Undang-undang ini membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas.54 3) Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji                                                            53Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 338. 54Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 285. 



150    Indonesia termasuk negara yang paling banyak jamaah hajinya. Sebab kuota yang ditentukan oleh Arab Saudi adalah 1 persen dari total jumlah penduduk suatu negara. Indonesia berpenduduk sekitar 250 juta, maka kuota haji sekitar 250 ribu jiwa. Agar penyelenggaraan haji bisa berjalan lancar, tidak ada kesulitan, baik di dalam negeri maupun ketika di luar negeri, maka diperlukan manajemen yang baik. Apalagi haji dilaksanakan jauh dari negeri Indonesia, yaitu lebih dari 10.000 mil, melibatkan banyak orang dan departemen, dilaksanakan serentak dengan jutaan manusia dari seluruh dunia dalam satu tempat dan waktu yang sama. Untuk itu, pemerintah harus terlibat langsung dalam penyelenggaraannya, sebab menyangkut nama baik negara Indonesia. Untuk mendukung upaya penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien dan terlaksana dengan sukses, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. 4) Undang-Undang Pengelolaan Zakat Negara menjamin warganya melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatIndonesia sebagaimana tercantum dalam 



151    Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),Pasal 29 dan Pasal 34 UUD 1945, maka pemerintah perlu membuatperangkat yuridis yang akan mendukung upaya tersebut. Kemudian lahirlahUU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan UU tersebut muncul Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang di dalamnya mencantumkan perlunya tigakomponen untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu Badan Pelaksana,Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Sebelum berlakunya UU diatas, sejak masa penjajahan Belanda sudah ada perundang-undangan yangberkaitan dengan zakat, yaitu Bijblad Nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus1893 dan Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. 5) Undang-Undang Wakaf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159).55 Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 itu                                                            55Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 582.  



152    hanya mengatur tentang wakaf sosial (wakaf umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam Peraturan Pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai tidak diatur. Di samping itu benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan wakaf di Indonesia cukup tersendat-sendat. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan (mauquf bih), dan peruntukan harta wakaf (mauquf ‘alaih), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah nazhir, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidakhanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lainlain, maka nazhirnya pun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut. Dalam undang-undang ini harta benda wakaf tidak dibatasi padabenda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak seperti uang, logammulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan 



153    intelektual, hak sewadan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh Memasuki era reformasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapatterbuka luas. Pemerintah pun sangat responsif terhadap aspirasimasyarakat kehidupan demokrasi berjalan dinamis. Aspirasi rakyat Aceh yang selama Orde Baru tidak tersalurkan, kaliini mendapat respon yang luar biasa dari Pemerintah. Kehidupan rakyat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkanulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan masyarakat,berbangsa dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan. Untuk itu, akhirnya pemerintah memberikan jaminan kepastianhukum dalam penyelenggaraan keistimewaan yang dimiliki rakyat Aceh sebagaimana tersebut di atas dengan munculnya Undang-Undang Nomor44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 7) Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurutUUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan 



154    Pemerintah Daerahyang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-undang Melihat karakter sosial dan masyarakat Aceh dengan budaya Islam yangkuat, dan telah memberikan semangat juang yang tinggi pada masaperjuangan memperebutkan kemerdekaan negara Indonesia. Maka seiringdengan munculnya era reformasi serta aspirasi rakyat Aceh. Pemerintahmemberikan otonomi khusus. Sehubungan dengan itu ditetapkan UndangundangNomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh Darussalam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh, salah satunya dalambidang hukum, maka baru-baru ini telah disahkan Qanun (Perda) Nomor13 tahun 2003 tentang Judi, Nomor 14 tahun Minuman Keras, Nomor 15tahun 2003 tentang Hal Mesum dan telah diterapkan Hukuman Cambuk. 8) Undang-undang Tentang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan padatanggal 10 November 1998, menandai 



155    sejarah baru di bidang perbankan yangmulai memberlakukan dual banking sistem di Indonesia, yaitu konvensional dan syariah56. Tren perkembangan perbankan syariahyang begitu cepat dengan memperoleh simpatik luas dari umat muslim dan jugadari nonmuslim. Sistem Perbankan Syariah berdiri di atas akad-akad yang telahdisepakati bersama dengan prinsip syariah tak boleh merugikan dan juga tidakboleh membebankan kerugian bersama kepada salah satu pihak. Keuntunganmenjadi keuntungan bersama, dan juga kerugian menjadi kerugian yang harusditanggung bersama. Sistem perbankan syariah telah teruji dan terbukti di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dalam menghadapi krisis moneter yang dapat terjadi kapan saja. Pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk menelaah urgensi pembuatan UU perbankan syariah di Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 17 Juni 2008 DPR mengesahkan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 tentang Perbankan Syariah, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).                                                            56Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 393..  



156    9) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pada tanggal 28 Februari 2006, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemen melalui UU No. 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 22).57 Perubahan tersebut dilakukan karena UU No. 7 tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Kewenangan Peradilan Agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, waqaf dan shadaqah. Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 kewenangannya diperluas dalam bidang ekonomi syariah meliputi: Bank Syariah, Asuaransi, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pengadilan Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, Bisnis Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam beberapa tahun belakangan ini perkembangan bidang-bidang ekonomi syariah memang pesat. Ini yang akan                                                            57Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 285.  



157    menjadi problem ke depan.Transaksi bisnis syariah bukan saja dilakukan oleh orang yang beragama Islam, tetapi juga sangat mungkin antara orang Islam dan bukan Islam. Problemnya, apakah Peradilan Agama berwenang menangani sengketa syariah antara orang Islam dengan yang bukan Islam.58  Hal yang perlu menjadi perhatian adalah eksistensi Peradilan Agama yang telah mendapat pengakuan secara konstitusional. Dengan masuknya Peradilan Agama ke dalam UUD 1945, tidak akan ada perdebatan lagi mengenai kehadiran peradilan agama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
5. Perkembangan Hukum Positif Indonesia Pembentukan hukum positif yang menjadi hukum nasional merupakan produk lembaga kenegaraan yang berlaku dalam batas batas Negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, hukum nasional itu juga ada yang terbentuk dari hukum Islam. Adapun tujuan dari pembentukan hukum Islam menjadi hukum nasional adalah salah satu langkah untuk menemukan kesesuaian antara hukum Islam dengan hukum nasional. Kesesuaian ini akan menghindari konflik dalam diri segenap muslim yang ingin taat                                                            58Oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49. 



158    dengan agamanya dan cinta terhadap tanah airnya. Selain itu perbedaan dalam fiqh akan dapat dihindari dengan pembentukan hukum Islam menjadi hukum nasional. Pembentukan hukum Islam di Indonesia mutlak diperlukan mengingat penduduk muslim Indonesia dalam catatan statistik merupakan kelompok mayoritas. Meskipun demikian pembentukan  hukum Islam ke dalam hukum nasional mesti memperhatikan aspek heteroginitas bangsa yang terdiri dari berbagai macam agama.  Unifikasi hukum dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Unifikasi dan kodifikasi hukum Islam telah pernah dilontarkan pada Abad II Hijriyah Ibn Al Ja’far al-Mansur penguasa dinasti Abbasiyah yang intinya meminta kepada khalifah untuk melakukan penyeragaman hukum dengan mengundangkannya dalam kodifikasi hukum yang menjadi pedoman dan berlaku di seluruh wilayah Negara.  Hukum tersebut harus bersumber dari al-Qur’an, al-Sunah dan ra’yu dengan memperhatikan kaidah-kaidah umum dan kemaslahatan umat dalam hal tidak ada ketentuan nash. Ini dilakukan agar terjadi keseragaman hukum sehingga konflik dan perbedaan dapat diatasi dan masyarakat mendapat kepastian hukum. Pembentukan hukum  Islam dalam pengertian dan bentuknya yang lebih modern sesuangguhnya terjadi akibat persinggungan hukum Islam dan hukum Barat ini. Hal ini terjadi ketika Dinasti Usmani 



159    menerbitkan Kitab Undng-undang Hukum Perdata yang dikenal dengan Majallat al-Ahkam al-‘adliyah pada tahun 1326 H/1908 M.  Penerapan dan pembentukan hukum Islam pada setiap masanya  senantiasa diikuti dengan sikap pro dan kontra bahkan ada yang ambigu. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesatuan dalam pemahaman Fiqh, padahal masuknya hukum Islam ke dalam hukum nasional adalah terbentuknya keseragaman hukum bagi  masyarakat muslim Indonesia. Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak seluruhnya perlu dilakukan. Ketentuan hukum Islam yang perlu dijadikan hukum nasional adalah hukum pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan Negara dan berkorelasi dengan ketertiban umum. Salah stau contoh ketentuan hukum Islam yang perlu dijadikan hukum nasional dan Negara dibutuhkan keberadaannya adalah dalam bentuk kekuasaan peradilan, pernikahan, perbankan syariah, dan lain sebagainya Menurut Bustanul Arifin hukum adalah hasil dari pertikaian kepentingan dan opini. Oleh karena itu logika yang bisa ditarik adalah hukum Islam bisa menjadi hukum nasional karena Umat Islam adalah mayoritas. Jika ini tidak  bisa terjadi maka yang menjadi persoalan adalah di kalangan umat islam itu sendiri. Di Indonesia sebagian hukum Islam dalam dimensi peraturan dan perundang-undangan telah terintegrasi dalam hukum Nasional dalam perseptektif hukum yang 



160    telah dilegislasi antara lain: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang perkawinan yang berlaku secara nasional. Dulu dikenal beberapa undang-undang perkawinan yang berlaku di tiap-tiap masyarakat yang mengakui hukum itu. Sejak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi seluruh warga Negara tanpa menghilangkan identitas khas suatu golongan masyarakat. Hal ini karena perkawinan adalah suatu bentuk hubungan sacral yang berkenaan dengan agama khususnya masyarakat Islam. Bagi umat Islam dapat dilakukan unifikasi dalam arti asas dan tujuan perkawinan itu sama. Tidak benar jika dikatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang tidak demokratis, diskriminatif atau sektarian sebab seperti yang telah disebutkan perkawinan adalah sesuatu yang sacral dan berdasarkan agama. Berdasarkan prinsip ini seorang Muslim akan menikah secara Islam, begitu juga orang Kristen, Hindu, Budha ataupun Kong hu cu akan menikah sesuai dengan ajaran  agamanya masing-masing.  Kelahiran Undang-undang Nomor 41  Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi angin segar bagi umat Islam dalam hal perwakafan. 



161    Yang perlu menjadi catatan  bahwa Undang-undang  wakaf sebagai salah satu instrument dalam pengelolaan wakaf dan sebagai salah satu manisfestasi hukum Islam  dalam bernegara. Bahwa Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 memperluas kewenangan Peradilan agama yang sebelumnya hanya sebatas pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah  serta wakaf dan shadaqoh kemudian diperluas menjadi di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sadaqah, infak dan ekonomi syariah59. Hukum Islam sesungguhnya sudah berlaku sejak masuknya Islam Dalam penelitiannya, penulis menemukan bahwa hukum Islam di jadikan sebagai salah satu bahan dasar dari hukum nasional selain hukum adat dan hukum barat , pada periode penjajahan Belanda menerapkan Undang-undang Indische Staatsregeling S 1855-2 yang memuat hukum hindia belanda. Di dalam Undang-undang tersebut secara jelas diakomodir tiga system hukum yang ada yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Pada masa orde Lama dan orde Baru hukum Islam belum terakhomodir secara maksimal dalam GBHN. Baru setelah bergulirnya Reformasi hukum Islam di akomodir dalam hukum nasional. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh politik dimana lembaga legislasi  perundang-undangan terdiri dari multi partai.                                                             59Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. 285.  



162     Kedua Adanya peraturan perundang-undangan ang baik akan menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga lebih memungkinkan tercapainya tujuan Negara yang diinginkan. Ketiga produk hukum nasional yang bersumber dari hukum Islam sesungguhnya sangat banyak. Ia tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan baik yang bersumber langsung dari Al-Qur’an dan As Sunnah maupun yang mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Produk Hukum nasional yang mengakomodasikan hukum Islam mencakup: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hukum Islam60 dalam kerangka reformulalsi hukum Nasional menuju terciptanya hukum khas Indonesia memainkan beberapa peran. Pertama hukum Islam merupakan bahan baku hukum Nasional. Kedua adanya yurisprudensi yang memberi kesempatan hakim untuk berijtihad. Ketiga hukum Islam dapat dijadikan sumber penegak hukum dalam etika dan moral. Sejauh pengamatan penulis, saat ini perlu segera dilakukan rekonsiliasi internal umat Islam dalam kerangka penyamaan visi, misi, dan orientasi guna memecahkan problem hukum Islam dalam rangka positivikasi hukum Islam ke dalam hukum nasional.Hukum Islam di Indonesia harus dilepaskan dari suatu keterpaksaan politik atau kekuasaan walaupun kepentingan politik itu                                                            60Purwosusilo dkk, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama Paska Satu Atap, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hlm. Iii-iv. 



163    tetap menjadi suatu pertimbangan sebagaimana kepentingan sosial dan lainnya yang berada dalam konteks dan mengarah kepada kemaslahatan umum. Lebih dari itu, reformulasi hukum harus berangkat dari suatu kepastian metodologi yang disepakati untuk dipakai dalam penetapan aturan-aturan formal. Metodologi istimbhat hukum yang memberikan keluwesan pilihan hukum sesuai dengan konteks ke-indonesiaan tentu harus menjadi pilihan. 
  


