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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 
 Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai 
berikut: 
b : ب   Z : ز   f : ف 

t : ت   S : س   q : ق 

 ك : k   ش : Sy   ث : £
j : ج    : ص   l : ل 

 م : m   ض : »   ح : ¥
kh : ط : ¯   خ   n : ن 
d : ظ : ¨   د   h : ه 
  و : w   ع : ‘   ذ : ©
r : ر   g : غ   y : ي 

 Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya 

tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka 

ditulis dengan tanda ( ’ )  

2. Vokal dan Diftong 
     a.  Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Vokal Pendek Panjang  
Fathah 
Kasrah 

Dammah 

a 
i 
u 

± 
³ 
 

      b.  Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan 

(au), misalnya bayn  )بين(  dan qawl )قول( . 
3. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) 

dan (aw), misalnya bayn (   بين  ) dan qawl (  قول  ). 

4. Syaddah, dilambangkan dengan konsonan ganda 
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5. Kata sandang al- (alif lam ma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, 

kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata 

tersebut ditulis dengan huruf kapital (Al-). 

6. Ta Marbuthah (  ة  ) ditransliterasi dengan  t. Tetapi jika 

terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan 

menggunakan huruf  h. 

7. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. 

8. Lafz al-Jalalah (  اهللا ) yang didahului partikel seperti huruf jar 

dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilayh 

(frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

9. Singkatan yang dibakukan adalah : 

1. Swt.   = subhaanahu wa ta’aala 
2. Saw.  = shallallaahu ‘alayhi wa sallam 
3. a.s.  = ‘alayhi al-salaam 
4. H.  = Hijrah 
5. M  = Masehi 
6. SM  = Sebelum Masehi 
7. w.  = wafat 
8. QS ... (...):4 = Quran, Surah ..., ayat 4  
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ABSTRAK 
Nama     : Ikrar 
Nim.     : 00.32.546 
Judul Tesis :  Paradigma Hukum Islam dan Problematika Penerapannya 

(Telaah Kritis Terhadap Penerapan Hukum Islam di 
Indonesia) 

 
       Tesis ini membahas tentang paradigma hukum Islam dan 
problematika penerapannya dengan menelaah secara kritis tentang 
pelaksanaan hukum Islam di Indonesia baik yang bersifat umum 
maupun yang bersifat khusus dalam kaitannya dengan kehidupan 
umat Islam di dunia ini dan lebih spesifik umat Islam di Indonesia yang 
dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
       Hukum Islam bersumber dari al-Quran dan Sunnah Rasulullah 
Saw., merupakan sumber utama dan pertama yang harus dikaji dan 
dikembangkan oleh para ulama dan mujtahid dalam bentuk pemikiran 
yang dikenal dengan istilah fiqhi Islam. 
       Pada dasarnya hukum Islam memiliki sifat dan karakteristik 
tersendiri serta memiliki prinsip-prinsip umum dan khusus yang sangat 
berkaitan dengan sumber-sumber dan metode penggalian hukum 
Islam yang sampai pada tataran mengistimbatkan hukum. Demikian 
pula halnya dengan fungsi dan tujuannya hingga pada prospek hukum 
Islam di Indonesia. 
    Namun demikian hukum Islam di Indonesia mengalami banyak 
hambatan dan problematika baik pada tataran sosialisasi, 
implementasi, dan problematika penerapannya baik bersifat khusus 
maupun bersifat umum yakni kehidupan individu umat Islam dan dalam 
kaitannya dengan kehidupan masyarakat sebagai bangsa yang 
mayoritas Islam. 
        Problematika yang dihadapi umat Islam di Indonesia dalam 
penerapan hukum Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai hukum 
nasional kebanyakan disebabkan oleh lemahnya pemahaman 
terhadap hukum Islam dan rendahnya aplikasi terhadap produk 
pemikiran hukum Islam di Indonesia. Hal yang lebih memperihatinkan 
adalah rendahnya keinginan semua pihak untuk menerapkan hukum 
Islam di Indonesia. Problematika tersebut perlu dengan segera adanya 
pendekatan dalam penerapan hukum Islam. Penulis berpendapat, 
bahwa pendekatan yang tepat adalah pendekatan normatif atau 
formalisme dan pendekatan kultural budaya yang senatiasa dijiwai 
oleh ajaran Islam. 
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BAB  I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang Masalah 

D³n al-Isl±m merupakan suatu sistem yang di dalamnya terhimpun 

aspek-aspek yang mengatur manusia, baik hubungan manusia dengan 

Tuhannya secara vertikal, maupun hubungan antara manusia dan hubungan 

manusia dengan alam atau makhluk lainnya secara horizontal. Aspek-aspek ini 

tergambar dalam hadis-hadis Nabi yang dapat dibagi menjadi tiga komponen, 

yaitu Iman, Islam dan Ihsan. 

Aspek iman merupakan landasan yang utama, berisi ajaran atau 

ketentuan-ketentuan tentang akidah. Aspek ini disebut dengan Ahk±m 

I'tiq±diyah. Aspek yang kedua adalah Islam, yang disebut juga aspek syari'ah 

dalam arti sempit. Aspek kedua ini berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan yang 

mengatur perbuatan (‘amaliyah) manusia, berlandaskan kepada aspek 

pertama. Aspek yang kedua ini disebut juga dengan ahk±m ‘amaliyah. Aspek 

ketiga adalah ihsan, berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan tentang etika atau 

akhlak, Aspek ketiga ini disebut juga dengan ahk±m khulqiyah. Aspek-aspek 

D³n al-Isl±m ini dapat diurutkankan dengan ringkas sebagai berikut: a. Ahk±m 

al-1'tiq±diyah  b. Ahk±m al-'Amaliyah c.Ahk±m al-Khulqiyah1 

                                                
 
1
Lihat Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum dalam Tata 

Hukum Indonesia (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001),  h. 23. 
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Ketiga aspek ini satu sama lain saling berkaitan. Untuk membentuk  iman 

yang benar dan kuat kepada Allah Swt., akan melahirkan perbuatan (amal) 

yang baik dan benar dalam bentuk ibadah (pengabdian) kepada-Nya. Ibadah 

yang benar kepada Allah akan melahirkan perilaku atau akhlak  yang baik. 

Kalau diibaratkan pohon, aspek pertama ibarat akar, aspek kedua ibarat daun, 

dan aspek ketiga ibarat buah. Kalau akarnya (iman) kuat, akan menumbuhkan 

daun (amal) yang baik dan kuat, dan daun yang lebat maka akan 

menumbuhkan buah (ihsan, akhlak) yang baik. Dengan demikian Allah Swt., 

menurunkan syari’at (hukum Islam) untuk mengatur kehidupan manusia, baik 

selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. 

Hal ini berbeda dengan konsep hukum di luar Islam yang hanya 

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat. 

Dalam pandangan hukum di luar hukum Islam, bahwa hukum itu sebagai hasil 

proses kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Cicero bahwa "Ubi Sociates Ibilius" (dimana ada 

Masyarakat di sana ada hukum). Dalam tata aturan hukum di luar Islam aturan 

yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum, la 

dinamakan norma, moral, budi pekerti atau etika.2 

                                                
 
2
Ibid., h. 65. 
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Pemahaman terhadap nilai hukum yang terdapat dalam Islam maupun di 

luar Islam memungkinkan berbeda atau mengalami perubahan berdasarkan 

perubahan tempat dan waktu, atau karena perubahan situasi dan kondisi 

masyarakat tertentu serta berdasarkan perbedaan pemahaman yang berkaitan 

dengan kemampuan seseorang. 

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dan istilah 

syari’at Islam atau fikih Islam. Dengan mencermati berbagai buku dan tulisan 

yang ada, kalau syari’at Islam diterjemahkan hukum Islam (hukum in abstracto), 

maka hal itu diterjemahkan dari pengertian syari’at dalam arti sempit, sebab 

makna yang terkandung dalam syari’at secara luas tidak hanya aspek hukum 

saja, tetapi aspek lain yaitu aspek i’tiq±diyah dan aspek khulqiyah. 

Dalam dimensi lain penyebutan hukum Islam dihubungkan dengan 

legalitas formal dalam suatu negara bagi pendapat para ulama (mujtahid) baik 

yang terdapat dalam kitab fikih maupun yang belum. Jadi fikih Islam bukan lagi 

hukum Islam in abstracto tapi sudah menjadi hukum Islam in Concrecto sudah 

membumi di suatu negara, karena secara formal sudah dinyatakan berlaku 

sebagai hukum positif yaitu aturan yang mengikat dalam suatu negara. 

Sebagai contoh, ketentuan tentang perkawinan menurut pendapat para 

ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih khususnya fikih munakat, yang 

digali dari Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Ia bernilai hukum Islam in 

abstracto. Artinya ketentuan fikih tersebut hanya sebatas sebagai himpunan 
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pendapat atau fatwa para ulama (mujtahid). Namun dikala ia secara yuridis 

formal dinyatakan berlaku pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 tentang perkawinan, maka ketentuan fikih munakahat tersebut meningkat 

menjadi hukum Islam in Concrecto, yaitu sebagai hukum yang berlaku 

merupakan etika atau norma yang mengikat bagi orang Islam di Indonesia. 

Istilah bagi hukum Islam in Concrecto sering juga disebut fikih jika 

dihubungkan dengan daerah atau negara tempat fikih tersebut diberlakukan. 

Misalnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, sebagai acuan hukum materil 

yang diberlakukan di Pengadilan Agama, disebut juga dengan fikih Indonesia. 

Kesalahan dalam memahami Islam dan hukum Islam, karena salah 

menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, karena orang yang 

menggambarkan agama Islam, tidak secara menyeluruh sebagai suatu 

kesatuan. Mereka menggambarkan Islam secara parsial, sepotong-sepotong 

atau sebagian-sebagian saja, tidak utuh. Misalnya dengan membuat 

gambaran yang memberi kesan seolah-olah agama Islam itu berisi ajaran 

aqidah, atau berisi ajaran hukum atau hanya berisi ajaran moral (etika) saja. 

Kesalahan memahami Islam dalam hukum Islam bisa terjadi karena salah 

mempergunakan metode mempelajari Islam. Sebagai contoh kesalahan yang 

dilakukan oleh para orientalis sebelum perang dunia ke II mereka menjadikan 
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bagian-bagian bahkan seluruh ajaran Islam semata-mata sebagai objek studi 

dan analisa dalam suatu penelitian.3 

Konsep hukum sebagaimana diuraikan di luar hukum Islam berbeda 

dengan konsep hukum menurut syari'at Islam. Secara hakiki, hukum Islam tidak 

memisahkan hukum dan moral (etika), karena etika atau akhlak adalah inti 

hukum Islam. Sasaran akhir agama adalah memperbaiki dan menyempurnakan 

etika atau akhlak manusia. Hal ini dapat dipahami secara tegas dalam makna 

sebuah hadis Nabi bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia. 

Kembali kepada pemahaman hukum Islam, untuk mendapatkan 

gambaran hukum Islam yang benar menurut Daud Ali, dalam mengkaji dan 

memahami hukum Islam, maka berarti hukum Islam; harus dipelajari dalam 

kerangka dasar ajaran Islam yang menempatkan hukum Islam sebagai salah 

satu bagian dari agama Islam; harus pula dihubungkan dengan iman (aqidah) 

dan kesusilaan (akhlak), etika atau moral. Karena dalam sistem hukum Islam, 

iman, hukum dan kesusilaan itu tidak dapat dipisah-pisahkan; demikian juga 

harus dikaitkan dengan beberapa istilah kunci di antaranya syari'ah, fikih, yang 

dapat dibedakan, tetapi merupakan suatu kesatuan yang utuh.4  

                                                
 
3
Ibid., h. 29.  

 

 
4
. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Cet. IX; Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2000), h.48.    
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Oleh karena itu, para ahli hukum di Indonesia harus dapat membedakan 

mana hukum Islam yang disebut (hukum) syariat dan mana pula hukum Islam 

yang disebut (hukum) fikih. Secara sederhana  telah disebutkan bahwa syariat 

adalah semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah Swt., 

yang kini terdapat dalam al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad Saw., 

dalam kedudukan beliau sebagai Rasulullah,  yang kini dapat dibaca dalam 

kitab-kitab hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum fikih adalah 

ketentuan-ketentuan hukum yan dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam. 

Ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis 

terutama yang mengenai soal-soal kemasyarakatan, pada umumnya memuat 

ketentuan-ketentuan pokoknya saja yang harus diterapkan pada kasus tertentu 

yang hadir atau yang ada dalam ruang dan waktu tertentu.  

Hukum fikih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam 

keadaan kongkrit, mungkin dapat berubah dari masa ke masa dan mungkin 

pula berbeda di dalam satu tempat ke tempat lain. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan yang disebut juga dengan kaidah hukum fikih yang menyatakan 

bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan terjadinya perubahan 

hukum.  

Perubahan termpat dan waktu yang menyebabkan perubahan hukum 

itu, dalam sistem hukum Islam disebut ‘illat (latar belakang yang menyebabkan 

ada atau tidak adanya hukum atas sesuatu hal). Dari kaidah ini dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa hukum fikih itu cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum 

syariat yan menjadi sumber hukum fikih itu sendiri. Sifatnya zhanni, yakni 

sementara belum dapat dibuktikan, sebaliknya ia cenderung dianggap benar  

sifat ini terdapat pada hasil karya manusia dalam bidang apapun juga.  

Berlawanan dengan hukum fikih yang semuanya  bersifat zhanny 

(dugaan), hukum syariat yang bersifat pasti (qath’iy) karena itu berlaku absolut 

dan disebut qath’iy, misalnya ayat-ayat al-Quran yang menentukan kewajiban 

salat, zakat, puasa, haji dan ayat-ayat yang menerangkan tentang kewarisan. 

Juga sunnah Nabi yang mewajibkan menuntut ilmu pengetahuan. 

Selain sifat tersebut, perlu dikemukakan pula bahwa hukum fikih tidak 

dapat menghapuskan sama sekali hukum syariat. Ambillah misal soal 

perceraian. Hukum syariat membolehkan perceraian, para ahli hukum Islam 

tidak boleh menggariskan ketentuan hukum fikih yang melarang perceraian. 

Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai hak yang sama antara pria 

dan wanita untuk menjadi ahli waris.  Hukum syariat menentukan dengan tegas 

bahwa wanita dan pria sama-sama menjadi ahli waris almarhum orang tuanya 

dan keluarganya.5 Hukum fikih tidak boleh merumuskan ketentuan yang 

menyatakan bahwa wanita tidak boleh dan tidak berhak menjadi ahli waris 

seperti keadaan dalam masyarakat Arab sebelum Islam datang.  

                                                
 
5
 Ibid., h. 29,50. 
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Dengan demikian, tidak mungkin terjadi apa yang disebut modernisasi 

mengenai ibadah yaitu proses yang membawa perubahan dan perombakan 

secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara ibadah itu sendiri 

seperti yang telah dijelaskan. Yang mungkin dapat berubah hanyalah 

penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. Jadi pada dasarnya di 

dalam hukum syari’at dikenal adanya persoalan ta’abbudiy dan ta’aqquliy. 

Atau sesuatu yang bersifat irrasional dan rasional.  

Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari 

wahyu Tuhan, sekaligus melibatkan penalaran dan analisis manusia untuk  

memahami wahyu Tuhan. Ijtih±d yang dilakukan oleh para mujtahid (yurist) 

muslim merupakan bukti kongkrit keterlibatan manusia dalam menggali  hukum 

yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, hukum Islam memiliki prinsip-

prinsip dasar di dalamnya untuk menggali hukum-hukum yang terkandung di 

dalam hukum Islam itu sendiri.  

Prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang berarti kebenaran universal dan 

inheren di dalamnya yang menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang 

membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip-prinsip hukum 

Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip 

keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus  ialah 

prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.  
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Prinsip-prinsip tersebut meliputi : prinsip tauhid (mengesakan Tuhan), 

manusia berhubungan langsung dengan Allah, tanpa atau meniadakan 

perantara antara manusia dengan Tuhan, prinsip keadilan bagi manusia, baik 

terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, prinsip persamaan (al-

musawah) di antara umat manusia persamaan di antara sesama umat Islam. 

Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam, antara manusia 

yang berkulit putih dengan manusia yang berkulit hitam, yang membedakan 

hanyalah takwanya, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (al-Hurriyyah), 

meliputi kebebasan beragama, kebebasan berbuat dan bertindak, kebebasan 

pribadi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum, prinsip amar amar 

ma’rf n±hi munkar, yaitu memerintahkan untuk berbuat baik, benar, sesuai 

dengan kemaslahatan manusia  diridhai oleh Allah Swt., dan memerintahkan 

untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar, merugikan umat manusia, 

bertentangan dengan perintah Allah Swt.  

Prinsip-prinsip lain adalah tolong menolong (ta’±wun) masih merupakan 

prinsip-prinsip dari hukum Islam. Demikian pula halnya dengan prinsip tas±muh 

(toleransi), prinsip musyawarah, prinsip jalan tengah (awsath/wasathan), dan 

prinsip menghadapkan pembebanan (khitab taklid) kepada akal. Keseluruhan 

dari prinsip-prinsip tersebut bersumber dari sumber-sumber hukum Islam dan 

dalil-dalil hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam tidak dapat dipisahkan 

dengan fungsi dan tujuannya.  
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Walaupun fungsi hukum Islam itu cukup banyak jumlahnya, di dalam 

tulisan ini hanya akan dikemukakan beberapa di antaranya, yang dipandang 

sebagai fungsi utama. Fungsi utama tersebut adalah sebagai berikut : fungsi 

ibadah, fungsi amar ma’rf n±hi munkar, fungsi zaw±jir, fungsi tanz³m wa ishlah 

al-ummah. Fungsi-fungsi tersebut sangat diperlukan dalam rangka mencapai 

tujuan hukum Islam (maq±shid al-Syar³’ah) yakni melindungi (memelihara), 

agama,  jiwa, akal, keturunan dan harta benda serta termasuk memelihara 

jamaah. 

Untuk memelihara lima aspek tujuan hukum Islam tersebut, terdapat 

aturan-aturan yang tersusun berdasarkan skala prioritas: bersifat pokok 

(darriyyah), bersifat kebutuhan (hajiyyat), dan bersifat keutamaan 

(tahs³niyyat). Kelima hal tersebut masing-masing terbagi ke dalam tiga 

tingkatan.  Tingkat yang  pertama  didahulukan dari pada yang kedua. Dan 

yang ketiga dan yang kedua didahulukan daripada yang ketiga. Yang pertama 

adalah darriyyat kemudian hajiyyat dan yang terakhir adalah tahs³niyyat.  

Fungsi dan tujuan hukum Islam tersebut diperkuat oleh adanya sifat dan 

karakteristik hukum Islam yang merupakan ciri khusus untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya 

bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam. Karakteristik tersebut adalah: 

bersifat sempurna, elastis, universal, sistematis, selain itu, hukum Islam juga 
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bersifat ta’aqquliy dan ta’abbudiy.6 Hukum Islam ada yang bersifat ta’abbudiy 

dan ada juga yang bersifat ta’aqquliy. Dengan demikian seorang ahli hukum 

Islam harus mampu memilah fungsi-fungsi hukum Islam tersebut dengan  situasi 

dan kondisi. Ia juga harus mampu mencari fungsi yang dominan bagi kasus 

tertentu dan fungsi utama bagi yang lain. Proses mencari dan menghayati apa 

yang dominan antara fungsi-fungsi tersebut dengan memperhatikan dua 

orientasi tersebut yang merupakan tugas dan sekaligus merupakan kenikamatan 

tersendiri bagi para ahli hukum.7 Kesemuanya ini diperlukan dalam rangka 

mencapai maq±shid  al-syar³’ah, yakni melindungi agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta benda.  Bahkan termasuk persatuan dan kesatuan 

(jamaah).  

Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dan 

telah lama dibicarakan orang lain di dunia. Indonesia sebagai negara nasional 

modern baru berdiri setengah abad yang lalu. Sebelum datangnya penjajah 

Belanda, di Indonesia hukum Islam sebenarnya telah mempunyai kedudukan 

tersendiri. Penelitian hukum di Indonesia telah banyak menyingkapkan bentuk-

bentuk penerapan hukum Islam dalam kerajaan-kerajaan Islam yang pernah 

berdiri sebelum kedatangan penjajah Belanda. Dapat dipastikan bahwa 

                                                
 
6
Lihat Facthurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 

46,52. 

 
7
 Lihat Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Daam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 

65 Tahun Perjuangan Prof. DR. Bustanul Arifin  (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 91. 
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peranan hukum Islam cukup besar dalam kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia.8 Sebuah penelitian tentang mistik Islam menyebutkan bahwa 

beberapa raja dan sultan di nusantara berusaha memasyarakatkan ajaran 

Islam. Bahkan mereka mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, kajian kritis terhadap berbagai teori dari jenis hukum di dunia, 

termasuk hukum modern atau Barat, maka merupakan keharusan yang tidak 

bisa disisihkan. Dalam waktu yang bersamaan, kajian hukum dengan  

mencakup materi hukum Islam juga tidak dapat dihindari sebagai bagian dalam 

hukum nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya para ahli hukum di 

Indonesia terutama di bidang hukum Islam harus mampu mewujudkan apa yang 

telah diusulkan dengan istilah ilmu hukum Indonesia (Indonesia Yurisprudence). 

Hal ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi para ahli hukum dan 

praktisi hukum di Indonesia. 

Hukum nasional Indonesia, harus sanggup dan mampu menyediakan 

peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang muncul, kecepatan kasus 

harus diimbangi dengan kecepatan mewujudkan hukum nasional. Hal ini baik 

yang berkaitan dengan kemajuan sains dan teknologi yang begitu cepat dan 

pesat, maupun tuntutan lain seperti munculnya layanan syari’ah yang juga 

begitu cepat perkembangannya.9 Intinya adalah jangan sampai hukum 
                                                

 
8
 A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum (Cet. I  ; Jakarta : Mizan 

Publika, 2004), h. 138. 

 
9
 Ibid., h. 309. 
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nasional bangsa Indonesia ketinggalan jauh dari kasus-kasus atau persoalan-

persoalan yang muncul dan harus segera diselesaikan menurut hukum baik 

hukum umum maupun hukum Islam.  

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka perlu adanya sosialisasi 

terhadap perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam di Indoensia. Istilah 

sosialisasi memiliki makna yang luas sejalan dengan makna materilnya, apalagi 

jika hukum Islam menjadi salah satu muatannya.10 Pembentukan hukum sangat 

diperlukan karena melihat gejala yang menggambarkan adanya kaitan yang 

mengikat dan respons penundukan diri pada nilai normatifnya. Untuk itu 

diperlukan adanya sosialisasi hukum Islam.  

Pada dasarnya sosialisasi hukum Islam dalam hal ini, salah satu 

diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang dimaksudkan adalah 

penyuluhan tentang kesadaran akan pengamalan hukum Islam itu maupun 

sistem fasilitas yang dibutuhkan oleh umat Islam. Karena dengan hukum 

Islamlah yang akan mengantarkan mereka kepada tujuan untuk mencapai 

maslahah didunia dan diakhirat.11 Oleh karena manusia akan menghargai dan 

akan mentaati hukum Islam kalau dia benar-benar meyakini bahwa hukum 

Islam tersebut, menjamin kedamaian dan kesejahteraan hidup yang diistilahkan 

“mashlahah” baik masalah individu (mashlahah fardiy) maupun maslahah sosial 
                                                

 
10

 Muhammad Mahfud MD, et.all., Peradilan Agama dan Kompiasi Hukum Islam dalam Tata 

Hukum Indonesia (Yogyakarta : UII Press, 1993), h 110. 

 
11

 Ibid., h. 111. 
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(mashlahah mujtama’). Namun demikian bahwa faktor substansi hukum Islam 

dapat melemahkan sosialisasinya apbila harus juga menggunakan rumusan 

hukum menurut makna mafhum muwafaqah. Sebaliknya, sosialisasi hukum Islam 

akan menyertai perubahan kompleksitas permasalahan masyarakat jika 

penggunaan makna mafhum mukhalafah dianggap sebagai wujud yang tepat 

dari kepedulian pembuat hukum terhadap hukum Islam.  

Untuk dapat  terwujudnya hal ini, diperlukan pemikiran hukum Islam 

yang mendalam dan keahlian dalam berbagai aspek yang menunjang 

sosialisasi dan pelaksanaan hukum Islam. Yang terpenting pula adalah adanya 

etika hukum dan moralitas hukum yang seharusnya dekat dengan kajian hukum 

Islam. Dan dalam waktu yang bersamaan kajian hukum Islam juga harus 

diperkaya dengan pemikiran etikanya  suatu pendekatan yang selama ini cukup 

terlupakan. Termasuk lemahnya pemahaman terhadap hukum Islam  yang 

mengakibatkan adanya sketsa problematika penerapan hukum Islam di 

Indonesia. Di sisi lain keinginan yang serius dari semua umat Islam untuk 

menerapkan hukum Islam masih sangat rendah namun yang lebih mendesak 

untuk segera dibahas dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum Islam di 

Indonesia ini adalah pertanyaan mengenai pendekatan terhadap penerapan 

hukum Islam.  

Pada dasarnya penerapan hukum Islam di Indonesia telah dilaksanakan 

oleh umat Islam  baik secara individu maupun masyarakat. Hal itu dilakukan 
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atas kesadaran akan kewajiban setiap umat Islam untuk melakasanakan 

perintah Allah dan Rsul-Nya. Namun demikian apa yang telah dilakukan belum 

sepenuhnya yang telah dikendaki ajaran Islam yaitu mangamalkan ajaran Islam 

sacara menyeluruh dan konsisten. Hal ini sangat diperlukan adanya peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur 

pelaksanaan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional.  

Problematika inilah yang dihadapi oleh umat Islam dan mendapatkan 

tantangan dari berbagai pihak baik dari kalangan umat Islam itu sendiri 

maupun dari kalangan non muslim  dari masa ke masa hingga sekarang. Umat 

Islam di Indonesia sebagai umat yang mayoritas diperhadapakan bebagai 

problematika dan tantangan dahsyat dalam rangka soisalisasi dan penerapan 

hukum Islam. Hal ini diperlukan adanya kebersamaan dan kekuatan serta 

pendekatan dalam sosialisasis sekaligus kearah penerapan hukum Islam yang 

merupakan bagian dari hukum nasional. Hal inilah yang mendorong penulis  

untuk meneliti dan menegkaji secara mendalam tentang problematika 

penerapan hukum Islam di Indonesia. 

 

B.  Rumusan dan Batasan Masalah  

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah 

pokok adalah sebagai berikut: Bagaimana paradigma hukum Islam dan 

problematika penerapannya di Indonensia ? 
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Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan maka masalah pokok 

tersebut dirinci menjadi tiga sub masalah yaitu : 

1. Bagaimana karakteristik hukum Islam di Indonesia ? 

2. Bagaimana prospek hukum Islam di Indonesia sebagai hukum nasional ?  

3. Bagaimana problematika sosialisasi dan penerapan hukum Islam di 

Indonesia? 

Dalam pembahasan ini penulis berusaha mengungkapkan dan 

menjelaskan paradigma hukum Islam yang terdapat dalam konsep etika 

komunikasi perspektif al-Quran dengan memperhatikan karelasi antara 

paradigma hukum Islam dan konsep etika komunikasi serta relevansinya 

dengan sosialisasi hukum Islam di Indonesia. 

 

C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasional  

Dalam penjelasan ini, penulis akan memberikan dua bentuk pengertian 

secara etimologis (leksikal) dan terminologi (istilah) pada akhirnya penulis 

merumuskan pengertian judul secara utuh serta memberikan batasan mengenai 

runag lingkup pembahasanannya.  

Berdasarkan judul tesis yang akan dibahas, yaitu “PARADIGMA HUKUM 

ISLAM DAN PROBLEMATIKA PENERAPANNYA (Telaah Kritis Terhadap 

Penerapan Hukum Islam Di Indonesia)”, yang perlu lebih awal diketahui adalah 

“Paradigma”. Dalam kamus ilmiah kontemporer, paradigma adalah semua 
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bentuk dari sebuah bentuk kata yang memeprlihatkan penafsiran dan 

perubahan kearah yang lebih terperinci dari kata tersebut. Sedangkan hukum 

Islam adalah merupakan terjemahan dari Islamic law, maka hukum Islam yang 

dimaksudkan adalah seperangkat  peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.12  Dari 

defenisi ini dapat  dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari’ah dan 

hukum fikih karena syara’ dan fikih terkandung didalamnya.  

Memperhatikan beberapa term baik secara etimologi maupun 

terminologi yang berkaitan dengan judul tesis ini maka paradigma yang 

dimaksud adalah bentuk-bentuk atau sifat dan karakteristik hukum Islam yang 

telah tercantum dalam al-Quran dan Sunnah serta kitab-kitab fikih dan literatur 

lainnya yang telah ditafsirkan kedalam hukum Islam di Indonesia, yang berlaku 

di Indonesia dan inklusif di dalamnya Kompilasi Hukum Islam.  

 Adapun defenisi operasionalnya adalah bahwa hukum Islam di 

Indonesia adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah 

Rasul-Nya serta hasil karya mujtahid dalam bentuk kitab-kitab fikih dan 

peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di wilayah Republik 

Indonesia yang mengatur tentang tingkahlaku manusia mukallaf yang diakui 

                                                
 
12

 Hasan Syadzili, Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia , Jilid IV (Jakarta  : Ikhtiar Baru Van 

Hoeve, 1980), h. 973. 
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dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat Islam yang beragama Islam di 

Indonesia. 

 Hukum di Indonesia pada dasarnya sudah diterapkan di Indonesia baik 

secara individu maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Namun belum sampai pada tataran secara menyeluruh yang 

dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan berlaku secara 

mutlak bagi seluruh umat Islam  di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada 

undang-undang perkawinan, undang-undang zakat, undang-undang 

perwakafan, undang-undang peradilan agama, semuanya adalah bagian 

integral dari hukum Islam. 

D.  Tinjauan Pustaka 

1. Suparman Usman, dalam bukunya Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar 

dalam Tata Hukum Indonesia, seorang pakar hukum Islam dan cendikiawan 

muslim mengemukakan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam serta 

hubungan hukum, moral dan agama yang membagi aspek hukum Islam 

dalam tiga aspek, Yaitu: ahk±m al-i'tiq±diyah, ahk±m al-‘Amaliyah dan 

ahk±m al-Khulqiyah. Dari pembahasan tersebut penulis mendapatkan 

gambaran tentang paradigma hukum Islam dan korelasinya dengan etika 

atau moral dalam Islam. 

2. Abd. Gani Abdullah, dalam bukunya  yang berjudul Pengantar Kompilasi 

Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, yang pada dasarnya 
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menjelaskan bahwa bangsa Indonesia yang maoritas kaum muslimin 

memiliki ruh dan semangat religius yang tinggi. Karenanya, pandangan 

hidup cita-cita moral mereka antara lain tercermin dalam cita dan 

kesadaran hukum yang tidak bisa dilepaskan dari potensi tersebut. 

Dalam tataran konstitusional kenegaraan, diakui bahwa Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum. 

Meskipun cita keagamaan dalam tubuh Pancasila  dan UUD 1945 terasa 

dominan tetapi ketegangan sering terjadi dalam proses interaksi sosial, 

yakni antara keharusan mendahulukan agama dalam hal ini fikih sebagai 

landasan moral kemasyarakatan, atau hukum sebagai landasan konstitusi 

kebernegaraan. Ketika pemerintah Indonesia berupaya mengangkat 

substansi fikih yang “sakral” kedalam Kompilasi Hukum Islam  misalnya  

ternyata masih harus berhadapan dengan derasnya anggapan 

“desakralisasi fikih” melalui penggunaan bahan artifisial.  

Melalui kerangka tertulis  dan empiris  Abdul Gani Abdullah  menjelaskan 

latar belakang dan penyebabnya. Selain  itu, iapun menyodorkan kiat untuk 

melerai “ketegangan dan kecurigaan” kedua belah pihak sehingga tumbuh 

sikap saling pengertian. Buku tersebut ditulis dan diketengahkan kepada 

para pembaca untuk menambah khazanah informasi tentang hukum Islam di 

Indonesia, terutama menyangkut gencarnya upaya penyempurnaan 

Kompilasi Hukum Islam di tanah air.  
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3. Fathurrahman Jamil dalam Filsafat Hukum Islam menjelaskan bahwa 

hubungan hukum antara moral dalam Islam, hukum bersatu dengan moral, 

urgensi moral dalam hukum, konsep baik dan buruk menurut ahli kalam, 

hukum Islam dan perubahan sosial. Dari buku tersebut penulis telah 

mendapatkan informasi tentang urgensi etika dalam hukum Islam. 

4. A. Qodri Azizy dalam bukunya Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam 

dan Hukum Umum, konsep yang diberikan penulis dalam buku tersebut 

amat signifikan dan memberikan jalan bagaimana agar hukum nasional 

yang telah sekian lama diidam-idamkan itu dapat terwujud. Eklektisisme 

sebenarnya adalah suatu sistem agama atau filsafat yang dibentuk secara 

kritis,  memilih dari  pelbagai sumber dan doktrin. Jadi yang dimaksud oleh 

penulis dalam buku tersebut adalah membentuk hukum nasional dengan 

secara kritis memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang memang telah ada 

dan akan berlaku di Indonesia. Qadri Azizy jua berpendapat bahwa konsep 

yang telah dikemukakan tersebut amat patut dan memungkinkan karena 

hukum bangsa Indonesia kini sedang dalam persimpangan.  

5. Bustanul Arifin dalam bukunya Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar 

Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, mengatakan bahwa upaya 

membentuk lembaga hukum Islam di Indonesia dalam sejarahnya  telah 

mengaami banyak tantangan. Hal tersebut disebabkan banyaknya pihak 

yang menghawatirkan jika hukum Islam itu benar-benar ditegakkan. 
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Kehawatiran yang sengaja direkayasa tersebut dimulai sejak zaman 

kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memandang lembaga hukum 

Islam sebagai lembaga yang berpotensi  menjadi penghalang 

pembangunan, karena itu berbagai cara yang mereka lakukan yang pada 

intinya ingin menghapus berlakunya nilai-nilai hukum Islam dan 

menghindarkan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Puncak 

kontroversi itu terjadi pada saat disahkannya Undang-Undang nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun bagaimanapun pada 

kenyataannya, lembaga hukum tersebut tetap eksis meskipun terus dalam 

tahap penyempurnaan. 

Dalam buku tersebut secara gamblang menguraikan dan secara panjang 

mengenai sejarah pelembagaan hukum Islam di Indonesia, termasuk 

hambatan dan prospeknya. Meskipun Kompilasi Hukum Islam merupakan 

benang merah dari masing-masing bagian dalam buku tersebut tampak 

sangat jelas membentuk satu tema yang utuh an merupakan sebuah 

sumbangan besar dari seorang pakar hukum untuk para ahli, praktisi, dan 

pemerhati hukum. 

6. Amrullah Ahmad dalam bukunya Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum 

Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. DR. Bustanul Arifin, menjelaskan 

bahwa menerapkan hukum Islam tidaklah harus menempuh jalur radikal 

revolusioner dan berdasarkan antipati terhadap semua sistem  yang 
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berlaku. Namun ada cara lain yang meskipun terkesan lama,  tetapi dapat 

dipertanggungjawabkan karena didasarkan atas perhitungan strategis dan 

pertimbangan yang matang. Strategi inilah yang perlu diberi penekanan-

penekanan khusus mengingat hukum Islam prospektif untuk ditampilkan  

dalam percaturan sistem hukum nasional. Hal ini disebabkan karena 

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa  

dan berpenduduk mayoritas Islam. 

 Dalam kaitannya dengan strategi tersebut, bangsa Indonesia pada 

umumnya, khususnya umat Islam harus mengangkat jempol atas kegigihan 

dan kepiawaian Prof. DR. H. Bustanul Arifin, SH dalam mengupayakan 

pelembagaan hukum Islam di Indonesia.  Tapi hal itu hanya salah satu 

keutamaannya saja masih banyak nilai beliau  yang  tersimpul dibalik 

enakuan para pakar, praktisi hukum,  ulama, dan kalangan intelektual. 

 Buku-buku tersebut, banyak membahas tentang persoalan: problematika 

sosialisasi hukum Islam di Indonesia, prospek hukum Islam, implementasi 

hukum Islam, problematika implementasi hukum Islam di Indonesia, termasuk 

keududukan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dengan demikian tulisan 

ini akan memfokuskan pembehasan terhadap paradigma hukum Islam dan 

problematika penerapannya  dalam suatu kajian kritis terhadap 

implementasi hukum yang ada di Indonesia. 
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E. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (library 

research) yang bertipe deskripsi yaitu penelitain yang menggambarkan secara 

jelas dan terinci apa adanya, mengenai konsep penerapan atau implementasi 

hukum Islam di Indonesia termasuk didalamnya problematika sosialisasi dan 

problematika penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

didasarkan pada UUD 1945 pasal 29 ayat  1 dan 2, yang telah memberikan 

kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran 

agamanya masing-masing berdasarkan syari’atnya. 

Kemudian menelaah secara kritis berdasarkan petunjuk al-Quran dan 

Sunnah Rasulullah Saw., yang dikaji dan digali berdasarkan dalil dan metode 

penggalian hukum Islam oleh para mujtahid yang ada baik yang terdahulu 

maupun yang kekinian yang dianggap lebih berkompoten dalam bidang 

tersebut, yakni para fuqaha dan para ahli-ahli hukum Islam lainnya baik 

ditingkat dunia maupun di Indonesia yang telah memiliki kitab-kitab atau 

karangan fikih dan hukum Islam lainnya seperti Suparman Usman, Abdulah 

Abdul Gani, Bustanul Arifin, Qadri Azizy, dan Amrullah Ahmad dan lain 

sebagainya.  

Sumber utama penelitiuan ini adalah al-Quran dan Hadis Nabi dan 

beberap dalil atau metode penggalian hukum Islam antara lain ijma’ qiy±s, 

istihs±n, istishlah dan sebagainya. Termasuk pula Kompilasi Hukum Islam di 
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Indonesia yang merupakan fikih ala Indonesia. Kesemuanya itu dianalisa dan 

ditelaah secara kritis konsep sosialisasi dan penerapannya di Indonesia 

sebagai objek yang diteliti untuk dideskripsikan dengan menggunakan 

beberapa pendekatan. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i dan 

yuridis. Melalui pendekatan syar’i ini, sistem diteliti dan dikaji dengan 

diorientasikan kepada penyelidikan terhadap fenomena atau problematika  

yang terjadi untuk mengetahui pesan-pesan fundamental syari’at Islam. 

Pendekatan yuridis yakni mendekati masalah-masalah dengan 

memeperhatikan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan dalam undang-

undang. 

Metode pengumpulan data seperti telah dikemukakan bahwa penelitian 

ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bertipe deskripsi 

komparatif, maka penulis mengumpulkan sumber-sumber data (literatur-

literatur) yang erat kaitannya dengan pembahasan, lalu ditelaah dengan kritis 

sumber-sumber tersebut dan dibandingkan dengan sumber-sumber lain 

(hukum-hukum produk Belanda) yang telah ada dan kemudian mengambil 

kesimpulan.  

Melengkapi pembahasan tersebut dengan hadis-hadis yang relevan, 

mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan, membahasnya dengan 

teliti untuk kemudian dikaitkan antara satu dengan yang lain, sehingga pada 
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akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut 

pandangan Al-Quran. 

 

Metode Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan Selanjutnya akan diolah dengan 

menggunakan metode: 

1. Metode Induktif, yaitu menganalisa data-data yang sifatnya khusus 

(spesifik) untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum (general). 

2. Metode Deduktif yaitu menganalisa data-data yang sifatnya umum 

(general) untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus (spesifik).  

3. Metode Komparatif, yaitu membandingkan beberapa data atau 

pendapat untuk mengambil kesimpulan. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Ilmiah  

Tujuan dari karya ini adalah untuk menjelaskan kepada setiap insan 

tentang penerapan hukum islam di Indonesia dan problematika sisialisasi dan 

penerapanya baik secara individu maupun dalam masyarakat khususnya umat 

islam di Indonesia serta paradigma hukum yang terkandung dalam setiap aspek 

hukum islam yang merupakan cara untuk lebih mempererat hubungan timbal 

balik baik vertikal maupun horizontal secara kontinyu dan lestari dengan 
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mengacu pada ayat-ayat al-Quran dan hadid-hadis Nabi Saw. Kitab-kitab 

fikih, serta literatur hukum Islam lainnya sebagai landasan hukumnya. 

 2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian tesis ini dapat dilihat dari dua segi: 

a. Kegunaan ilmiah 

Diharapkan dengan pembahasan ini dapat memberikan sumbangsih 

berupa konsepsi yang Islami dalam pembinaan hukum Islam bagi setiap insan 

yang mengaku sebagai umat Islam, khususnya dalam aspek penghayatan dan 

pengamalan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu 

maupun dalam bermasysarakat,berbangsa dan bernegara secara kontinyu dan 

berkesinambungan dalam dinamika kehidupan. 

b. Kegunaan praktis  

 Diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi para praktisi 

hukum terhadap paridigma hukum Islam dan problematika penerapannya, 

khususnya penerapan hukum Islam di Indonesia.  

Dengan demikian, penulis berharap agar dapat menambah khazanah 

kepustakaan umat, khususnya insan akademik yang ingin menekuni secara 

mendalam tentang pengembabangan dan pembinaan hukum Islam serta 

paradigma hukumnya sesuai dengan petunjuk al-Quran dan hadis Nabi Saw. 

sehingga dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara. 
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G. Garis-Garis Besar Isi 

Untuk memperoleh gambaran mengenai isi dari tesis ini, maka berikut ini 

penulis akan mengetengahkan garis-garis besarnya yang disusun dalam 

beberapa bab sebagai berikut : 

 Bab satu, adalah pendahuluan yang merupakan titik tolak guna 

melangkah kepembahsa lebih lanjut, antara  lain : latar belakang yang 

menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi masalah pokok dan sub 

masalah yag akan dikaji dan diformulasikan  dalam wujud / entuk pertanyaan 

yang memerlukan jawaban. Pengertian judul dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud 

yang terkandung dalam judul. Tinjauan pustaka dikemukakan untuk mengetahui 

apakah tesis ini sudah pernah dibahas atau ditulis oleh penulis lain, sehingga 

dapat diketahui dimana letak  persamaan dan perbedaan pembahasan yang 

penulis kemukakan  dalam tesis ini. Metode penelitian,  yaitu metode yang 

digunakan  dalam penulisan dan penelitian yang dalam hal ini penulis 

mempergunakan beberapa metode penelitian  yang ada kaitannya dengan 

judul. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian dikemukakan untuk 

mengetahui tujuan dan kegunaan penulisan atau penelitian ini dilakukan oleh 

penulis, dan selanjutnya ditutup dengan garis-garis besar isi tesis untuk 

memebrikan gambaran isi secara kesluruhan dari tesis ini.  
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 Bab dua,  menguraikan tentang gambaran umum tentang hukum Islam. 

Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian hukum Islam dan prinsip-prinsip 

hukum Islam serta sumber dan metode penggalian hukum Islam. 

 Bab tiga, dalam bab ini dikemukakan mengenai hukum Islam dalam 

fungsi dan tujuan serta karakteristiknya yang meliputi fungsi dan tujun hukum 

Islam, prinsip-prinsip hukum Islam serta prospek hukum Islam di Indonesia. 

 Bab empat,  adalah bab pembahasan dari permasalahan yang 

diangkat dalam tesis ini. Dengan menguraikan konsep sosialisasi hukum Islam 

dan problematika penerapannya yang meliputi problematika sosialisasi hukum 

Islam di Indonesia, implementasi penerapan hukum Islam di Indonesia serta 

problematika penerapan hukum Islam di Idonesia. 

 Bab lima, adalah bab penutup. Dalam bab ini  penulis mengemukakan 

beberapa kesimpulan dan implikasi penelitian yang menjadi pembahsan 

masalah pokok dan sub-sub masalah yang diangkat.  
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BAB  II 

GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Hukum Islam di Indonesia 

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 

terjemahan al-Fiqh al-Isl±miy atau dalam konteks tertentu dari istilah al-

Syar³’ah al-Isl±miy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah 

Islamic Law. Dalam al-Quran maupun al-Sunnah, istilah al-hukm al-Isl±m tidak 

dijumpai yang digunakan adalah kata syari’ah yang dalam penjabarannya 

kemudian lahir istilah fikih.1 Maka untuk memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian 

syari’ah dan fikih. 

1. Syari’ah 

Kata syari’ah dan derivasinya digunakan lima kali lama al-Quran yang 

terdapat pada : QS. al-Syura, 42:13,  al-‘Ar±f, 7: 163, al-M±idah, 5:48, dan 

al-Jasiyah, 45:18.2 Secara harfiah, syari’ah artinya jalan ke tempat mata air, 

atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Quran diartikan 

sebagai jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Dalam 

                                                 
1Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), h. 3. 

 
2Muhammad Fuad Abdul B±qi’, al-Mu’jam al-Mufahras li Alf±z Al-Qur±n al-Kar³m 

(Jakarta: Maktabah Dahlan Indonesia, t.th), h. 480. 
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terminologi ulama ushul fikih, syari’ah adalah titah (khitab) Allah yang 

berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim baligh, dan berakal sehat), 

baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat atau 

penghalang).3 Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum  yang bersifat praktis 

(‘amaliyah). 

Pada mulanya kata syari’ah meliputi semua aspek ajaran agama; yakni 

akidah, syari’ah (hukum) dan akhlak. Ini terlihat pada syari’ah setiap agama 

yang diturunkan sebelum Islam. Karena bagi setiap umat, Allah memberikan 

syari’ah dan jalan (QS. Al-Maidah, 5:48). Namun karena agama-agama yang 

sebelum Nabi Muhammad Saw., inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan 

Tuhan), dapat dipahami bahwa cakupan syari’ah adalah amaliah sebagai 

konsekuensi dari akidah yang diimani setiap umat. Kendatipun demikian ketika 

digunakan kata syari’ah, maka pemahaman akan tertuju kepada semua aspek 

ajaran Islam.   

Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Isl±m, Aq³dah wa Syar³’ah, 

mendefinisikan bahwa syari’ah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada 

manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan 

sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.4 Sebagai 

penjabaran dari akidah, syari’ah tidak bisa terlepas dari akidah. Keduanya 

                                                 
3Abdul Wahab al-Khallaf, ‘Ilm Ushl al-Fiqh (Jakarta: Maktabah al-Da’wah al-

Isl±miyah Syabab al-Azh±r, 1990), h. 96. 
 
4Mahmud Syaltut, Al-Isl±m, ‘Aq³dah wa Syar³’ah,  (Mesir: D±r al-Qalam, 1966), h. 12. 
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memiliki hubungan ketergantungan. Akidah tanpa syari’ah tidak menjadikan 

pelakunya (kaum muslimin) menjadi selamat, demikian juga syari’ah tanpa 

akidah akan sesat.  

Dengan demikian dapat dipertegas bahwa syari’ah adalah ketentuan 

yang ditetapkan oleh Allah Swt., yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang 

pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan 

yang baik, di dunia dan di akhirat kelak. Ketentuan syari’ah terbatas dalam 

firman Allah Swt., dan sabda Rasul-Nya.5 Agar segala ketentuan (hukum) yang 

terkandung dalam syari’ah tersebut dapat diamalkan oleh manusia, maka 

manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah 

Swt., yang terdapat dalam syari’ah tersebut. 

Syari’ah Islam, diturunkan secara bertahap dapat dibagi dalam dua 

periode, yakni periode Mekkah dan Madinah. Keseluruhannya memakan waktu 

sekitar 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sehubungan dengan hal tersebut muncul 

istilah teknis syar’i (legislasi atau pengundangan). Istilah ini dikemudian hari, 

menjadi salah satu perbendaharaan istilah penting dalam kajian fikih (hukum 

Islam). Jadi syari’ah adalah produk atau materi hukumnya, tasyri’ adalah 

pengundangannya, dan yang memproduk disebut syar’i adalah Allah Swt.  

Allah Swt., memberikan kepada manusia akal pikiran untuk memahami 

segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Akal pikiran pulalah 

                                                 
5Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah, 

Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 16.  
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yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum syari’ah 

dari al-Quran dan sunnah Nabi. Apa yang dihasilkan manusia melalui akal 

pikiran yang sehat bukan lagi syari’ah melainkan fikih yang bersifat ijtihadi. 

2. Fikih 

Adapun kata fikih yang dalam al-Quran digunakan dalam bentuk kata 

kerja (fi’l) yang disebutkan sebanyak 20 kali penggunaannya dalam al-Quran 

yang mengandung arti memahami.6  Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa 

ayat dalam al-Quran, misalnya: “Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan 

tanda-tanda kebesaran kami silih berganti, agar mereka memahaminya.7 (QS. 

al-An’±m, 6:65. Dapat juga dilihat pada QS. Al-A’r±f, 7:179; al-Anf±l, 8:65; 

al-Taubah, 9:81, 87, 127 dam al-Mun±fiqn 63:3). Pada dasarnya ayat-ayat 

al-Quran tersebut menggunakan kata kerja yang sama, akan tetapi mempunyai 

pemikiran yang berbeda-beda. 

Secara etimologi, fikih berarti paham yang mendalam (al-fahmu al-

‘am³q). Hal ini dapat dibedakan dengan kata ‘ilm yang artinya mengerti. Ilmu 

bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, fikih menekankan pada penalaran 

meski penggunaannya nanti ia akan terikat pada wahyu, dalam pengertian 

terminologi menurut pendapat para ulama fikih adalah ilmu tentang hukum-

hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau 

                                                 
6Muhammad Fuad Abdul Baqi, op. cit., h. 666. 
 
7Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Al-Quran dan 

Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), h. 197. 
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diambil dari dalil-dalilnya yang tafsh³liy8. Kegiatan menggali atau mengambil 

hukum dari dalil-dalilnya yang tafsh³liy itulah yang merupakan hasil kegiatan 

akal pikiran, hasil pemahaman manusia melalui akal pikiran tersebut, akan 

banyak tergantung kepada kualitas dan kondisi setiap manusia. 

Kalau hukum yang terkandung dalam syari’ah bersifat qath’iy yang 

mutlak kebenarannya karena datang dari pencipta syari’ah (syari), maka hukum 

yang keluar dari hasil pemahaman penggalian manusia yang merupakan 

bidang fikih adalah bersifat zhanny (ijtih±d) yang tidak mutlak kebenaran dan 

kesalahannya. Yang mengetahui hakekat benar dan salahnya serta yang punya 

otoritas menetapkan benar dan salah terhadap hasil pemahaman (ijtihad) 

seseorang hanya Allah Swt. Pencipta syari’ah (syari’). Manusia tidak 

mempunyai otoritas untuk menyatakan bahwa hasil ijtihadnya adalah mutlak 

benar atau menyatakan bahwa hasil ijtihad orang lain mutlak salah. Walaupun 

memungkinkan hasil  pemahaman  

kedua orang itu terhadap suatu masalah tertentu nampaknya bertentangan.9 

Hal ini disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap nash-nash al-

Quran dan hadis-hadis Rasulullah  Saw., sebagai sumber utama syari’ah Islam.   

                                                 
8Al-Imam Abu Zahrah, Ushl Fiqh (Cet. I; Beirut: D±r al-Fikr, 1958), h. 6. Lihat Wahbah 

al-Zuhaily Al-Fiqh al-Isl±my wa Adillatuh (Cet. III; Dumasyiq, Dar al-Fikr, 1989), h. 16. 
 

9Salah satu contoh perbedaan pemahaman terhadap nilai kebenaran yang digali dari 
syari’ah antara lain : para ulama sepakat bahwa pembunuhan (al-Qatlu) merupakan 
terlarangnya seseorang menerima warisan (maw±ni’ul irtsi) berdasarkan nash (hadis). Namun 
mereka berbeda pendapat tentang siapa yang dianggap melakukan pembunuhan tersebut. 
Hanafiyah: berpendapat bahwa pembunuhan itu hanyalah pembunuhan yang diancam hukum 
qishash dan  kifarat yaitu pembunuhan yang disengaja (amdun) atau semi sengaja (syibhul 
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Setiap manusia yang mampu menggali hukum (mujtahid) akan selalu 

mendapat penghargaan berupa imbalan pahala dari Allah Swt., apakah hasil 

ijtihadnya itu benar atau tidak benar. Kalau ia benar menemukan hukum 

sebagaimana yang dikehendaki pencipta syari’ah ia akan mendapat dua kali 

lipat pahala yaitu pahala terhadap upaya yang telah ia lakukan dan pahala 

menemukan kebenaran. Namun apabila ia tidak menemukan kebenaran entah 

karena ia keliru atau salah dalam upaya menggali hukum tersebut, maka ia 

akan mendapatkan satu pahala, yaitu pahala terhadap upaya yang telah ia 

lakukan untuk mencari kebenaran tersebut.10   

Pemahaman terhadap perbedaan substansi syari’ah dan fikih ini, 

setidaknya menjadikan seseorang dapat arif dan bijaksana menyikapi fikih. 

Dengan kata lain, perbedaan pendapat dan pengalaman fikih adalah sesuatu 

yang lumrah dan tidak perlu dipertentangkan. Dan pada gilirannya, diantara 

para pengikut ulama mazhab, akan saling toleran untuk mengerti formula fiqh 

dari ulma yang diikutinya. Fikih sebagai hasil istimbath supaya mengeluarkan 

                                                                                                                                           
amdi). Hanafiyah mensyaratkan bahwa pembunuhan tersebut harus akil baligh dan bukan 
melaksanakan tugas. Oleh karena itu  pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang 
gila atau oleh algojo, tidak termasuk didalamnya. Syafi’iyah:  berpendapat bahwa 
pembunuhan itu bersifat mutlak. Setiap tindakan yang berakibat menghilangkan nyawa orang 
termasuk mani’ul irtsi, apakah itu sengaja, tidak sengaja, anak kecil, orang gila atau algojo, 
bahkan hakim, jaksa yang memvonis atau menuntut hukuman mati juga termasuk didalamnya. 
Hanabilah : berpendapat bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan yang mengakibatkan 
adanya hukuman qishash, diyat dan kifarat. Malikiyah : berpendapat bahwa pembunuhan itu 
adalah pembunuhan yang mutlak disengaja (amdun). Lihat, Hasanain Makhluf, Al-Maw±rits f³ 
al-Syar³’ah al-Isl±miyah (Kairo: Lajnah Bayan al-Arabi, 1958), h. 24-29. 

 
10Suparman Usman Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Media 

Pratama, 2001), h. 19.  
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hukum dari nash atau ijtihad fuqah± yang manusia biasa, meski telah diyakini 

kebenarannya, tidaklah tertutup kemungkinan terjadi kesalahan di dalamnya.11 

Meskipun dalam hal ini apabila terjadi kesalahan tidak berakibat dikenakan 

sanksi hukum.      

Amir Syarifuddin merinci cakupan pengertian fikih yaitu: 

1) Bahwa fikih itu adalah ilmu tentang hukum syara’; 

2) Bahwa yang dibicarakan fikih adalah hal-hal yang bersifat ‘amaliyah 

fur’iyah; 

3) Bahwa pengetahuan tentang hukum syara’ itu didasarkan kepada dalil 

tafsih (rinci); 

4) Bahwa fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidl±l 

(penggunaan dalil) . Para mujtahid atau faq³h.12 

Oleh karena itu fikih sebagai hasil pemahaman terhadap syari’ah sering 

dihubungkan dengan orang yang telah berupaya melakukan penggalian untuk 

menemukan hukum tersebut atau kelompok yang mempunyai kesatuan 

pemahaman nilai hukum yang digali dari syari’ah tersebut. Umpama ada fiqh 

Hanafi, fiqh Syafi’i, fiqh Syi’ah. Fikih juga dikaitkan dengan kebutuhan dan 

dengan memperhatikan kondisi masyarakat Islam di daerah tertentu, yang 

mungkin berbeda dengan daerah lain. Umpama fikih hijazy, fiqh mishry. 

                                                 
11Muhammad Idris al-Syafi’i, Al-Ris±lah (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 494. 
 
12Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Cet. II; Padang: 

Angkasa Raya, 1993), h. 16-17.  
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Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam unifikasi dan kepastian hukum bagi 

bangsa Indonesia disebut juga fikih Indonesia.13 Karena ia disusun dengan 

memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.  

Dengan demikian, memperhatikan watak dan sifat fikih adalah hasil jerih 

payah fuqah±, maka ia dapat saja menerima perubahan atau pembaharuan, 

karena tuntutan ruang dan waktu. 

Contoh yang sangat jelas adalah bahwa Imam al-Syafi’i mempunyai 

dua qaul yaitu: qaul qad³m (pendapat terdahulu) dan qaul jad³d (pendapat 

kemudian) akibat tuntutan ruang yang berbeda, yaitu dari Bagdad ke Mesir. 

Dalam konteks ke Indonesia, seperti akan terlihat di masa yang akan datang 

adalah kajian hukum Islam di Indonesia yang merupakan penjabaran 

pembaharuan fikih menurut versi Indonesia. 

Dari contoh di atas jelas bahwa pendapat sebagai hasil dari 

pemahaman manusia, mungkin berbeda-beda karena perbedaan tempat dan 

waktu. Dan inilah yang disebut dengan fikih. Ketentuan hukum yang dirumuskan 

oleh para mujtahid atau orang melakukan ijtihad. 

Hukum fikih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam 

keadaan konkrit, mungkin berubah dari masa kemasa dan mungkin pula 

berbeda dari suatu tempat ketempat yang lain. Ini sesuai dengan ketentuan 

yang disebut juga dengan kaidah hukum fikih yang menyatakan bahwa 
                                                 

13Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Dirjen Binbaga, 
1991/1992), h. 141. 
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perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum. Perubahan 

tempat dan waktu yang menyebabkan perubahan hukum itu, dalam sistem 

hukum Islam disebut illat atau latar belakang yang menyebabkan ada atau 

tidak adanya  hukum atas sesuatu hal. Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hukum fikih itu cenderung relatif tidak absolut seperti hukum syari’ah 

yang menjadi sumber hukum fikih itu sendiri. Sifatnya zhanny  yakni sementara 

belum dapat dibuktikan sebaliknya, ia cenderung dianggap benar.14  Sifat ini 

terdapat pada hasil karya manusia dalam bidang apapun juga, yang 

mengarah pada suatu sasaran untuk menemukan dan mencari kebenaran.            

3. Hukum Islam 

Dalam kzanah hukum di Indonesia, Istilah hukum Islam dipahami sebagai 

penggabungan dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut Oxford 

English Dictionary, adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan 

formal maupun dari kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat tertentu 

mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya, orang yang tunduk 

padanya atau pelakunya.15  Sedangkan menurut Hooker, hukum adalah setiap 

aturan atau norma dimana perbuatan-perbuatan atau tindakan terpola. Dan 

kata Blakstone hukum adalah suatu aturan bertindak dan diterapkan secara 

                                                 
14Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Edisi VI, (Cet. IX; Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2000), h. 47. 
 
15Muhammad Mislehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, (Terjemahan 

Yudian Wahyudi Asmin) (Cet. I; Yogjakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 13. 
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tidak pandang bulu kepada suatu macam perbuatan, baik yang bernyawa 

maupun tidak, rasional maupun irasional.16 Hal ini dimaksud untuk mengatur 

dan menata kehidupan manusia, demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Ada beberapa aliran hukum dalam wacana barat. Setidaknya, kata 

Muslehuddin ada tiga aliran hukum, yaitu aliran teologis, aliran historis, aliran 

imperatip. Menurut aturan teologis, hukum merupakan produk akal dan amat 

erat kaitannya dengan konsep tentang tujuan. Para filosof menganggap 

keadilan sebagai tujuan tertinggi dan membedakan antara keadilan alami dan 

konvensional. Kelsen merumuskan, hukum adalah sifat norma-norma yang 

ditegakkan oleh hukum. Hal ini berbeda dengan pound yang menekankan ilmu 

sosiologi hukum. Selain hukum sebagai norma-norma yang abstrak, hukum juga 

merupakan suatu proses menyeimbangkan berbagai kepentingan yang 

bertabrakan dan menjamin pemenuhan keinginan-keinginan secara maksimum 

dengan sesedikit mungkin percekcokan.17 Sementara itu, aliran historis 

mengajarkan suatu pandangan bahwa sumber hukum adalah kebiasaan yang 

mendarah danging pikiran manusia. Jadi bukan perintah penguasa maupun 

kebiasaan masyarakat tertentu, tetapi pengetahuan instunktif yang dimiliki oleh 

setiap bangsa. Karena itu, hukum atau perundang-undangan dapat sukses jika 

                                                 
16Ibid. 
  
17Ibid., h. 18.  
 



 

 

39 

ia bersesuai dengan keyakinan internal suatu bangsa kepada siapa 

perundang-undangan itu diperuntukkan. Lain halnya dengan aliran imperatif 

yang menganggap hukum sebagai perintah penguasa. Definisi ini membawa 

implikasi adanya sanksi jika perintah itu tidak dipatuhi. 

Pengertian hukum yang lebih luas dikemukakan Mc Donald, yaitu bahwa 

hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah-laku 

yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat 

seluruh anggotanya.18 Tanpa dipengaruhi oleh jabatan apapun dan status 

sosial bagaimanapun bentuknya. 

Definisi-definisi yang dikemukakan dari berbagai aliran tersebut jika 

dipahami secara parsial, agaknya tidak represintatif untuk mengemukakan 

terminologi hukum Islam. Namun jika dipahami secara konvergensi, akan sedikit 

menggambarkan definisi hukum Islam. Untuk itu perlu dipahami istilah yang 

kedua, yaitu Islam. 

Kata Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri atau selamat, atau 

juga kesejahtraan. Maksudnya, orang yang mengikuti Islam, ia akan 

memperoleh keselamatan dan kesejahtraan dunia dan akhirat. Menurut 

Mahmud Syaltut, Islam adalah agama Allah yang dasar-dasar dan syari’ahnya 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan dibebankan kepadanya untuk 

                                                 
18Mc Donald menggambarkan bahwa hukum Islam sebagai pengetahuan tentang 

semua hal, baik yang bersifat manusiawi maupun ketuhanan, lihat Develoment of Muslim 
Teologi, Jurisprudence and Constitutional Theory (Beirut: Khayats Oriental Reprents No. 10, 
1965), h. 66.  
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menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia.19 

Apabila kedua kata tersebut yakni kata hukum dan Islam digabungkan menjadi 

hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah 

melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna 

mencapai tujuan hidupnya, selamat di dunia dan sejahtera di akhirat. 

Selanjutnya, istilah hukum Islam menurut Prof. Hasbi Ash Shiddieqy 

seperti dikutip Amir Syarifuddin adalah koleksi daya upaya para ahli hukum 

untuk menerapkan syari’ah atas kebutuhan masyarakat.20  Jadi hukum Islam 

adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan 

Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini 

berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Dengan demikian, kedudukan 

hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah 

laku mereka.21 Disinilah hukum Islam merupakan formulasi dari syari’ah dan fikih 

sekaligus. Artinya, meskipun hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar, ia 

tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari syari’ah sebagai panduan dan 

pedoman yang datang dari Allah sebagai al-Syari’. 

Pengertian hukum Islam tersebut, menurut hemat penulis, meliputi 

berbagai aliran hukum dalam wacana barat seperti yang telah dikemukakan 

                                                 
19Mahmud Syaltut, loc.cit. 
  
20Amir Syarifuddin, op.cit., h. 18. 
 
21Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogjakarta: Gama Media, 

2001), h. 23. 
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secara teologis, hukum sangat jelas, hukum Islam sangat mengedepankan 

konsep tahq³q masalah al-n±s atau merealisasikan kemaslahatan umat manusia 

yang dipandu firman Allah Swt., antara lain pada QS. Al-Anbiya (21) : 107,  

 َ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمي

Terjemahnya: 

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi 

semesta alam.22 

Dapat dipahami dengan jelas bahwa prinsip keadilan merupakan kata 

kunci dalam hukum Islam. Meski harus diakui bahwa manusia kadang-kadang 

mengalami kesulitan untuk menangkap prinsip-prinsip dan norma-norma 

keadilan yang ditujukan Tuhan dalam syariat-Nya menurut aturan nalarnya, 

terlebih lagi yang menyangkut hubungan vertikal manusia dengan khalik-Nya. 

Oleh karena itu, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Abi Ishaq 

Ibrahim Ibn Musa Al-Sy±tiby dalam bukunya Al-Muw±faq±t f³ Ushl al-Ahk±m 

dengan kaidah yang berbunyi : 

 َاَتَمَعاِنى وَاْلَاْصُل ِفى  ْالَعادْالَفاِت ِالـَى اْلِتُدْوَن ْاِلِبالسََّنِة ِاَلى الُمَكلَِّف َالتََّعبُُّد َاْلَاْصُل ِفى ْالِعَباَدِة 

.َمعَاِنىْالَفـاُت ِالَى ِتَاْلِاْل
 23 

                                                 
22Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 1995), h. 508.  
 
23Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa al-Syatiby, Al-Muw±faq±t f³ Ushl al-Ahk±m, Juz. II 

(Beirut: D±r al-Fikr, t.th), h. 211. 
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“Pada prinsipnya dalam masalah ibadah, diterima dan dipatuhi, tidak 
berpaling pada rasionalisasi makna, dan pada prinsipnya dalam masalah 
adat adalah berpaling kepada rasionalisasi makna”.   
 

Dengan demikian, ruang gerak pembaharuan hukum Islam adalah 

dalam hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan adat atau muamalah. 

Dalam hal ini pula akal atau rasio dapat memberikan pertimbangan mana yang 

dan bermanfaat dan mana yang mendatangkan mudarat bagi kehidupan 

manusia. 

Pada dasarnya hukum Islam, baik dalam pengertian syari’ah maupun 

dalam pengertian fikih secara ringkas dapat dibagi dua yaitu (1) Mengenai 

bidang ibadah dan (2) Mengenai bidang muamalah. Tata cara berhubungan 

dengan tuhan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam 

mendirikan (melaksanakan) shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama 

bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadah 

yang tidak berpaling pada Rasionalisasi makna. Maksudnya mengenai ibadah 

yakni tata cara manusia berhubungan langsung dengan tuhan, tidak boleh 

ditambah-tambah atau dikurangi.24  Tata hubungan itu tetap tidak mungkin dan 

tidak boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah pasti diatur oleh Allah sendiri dan 

dijelaskan secara rinci oleh Rasul-Nya karena sifatnya ta’abbudy. 

Dalam masalah ibadah ini berlaku asas umum yakni semua perbuatan 

ibadah dilarang dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang dengan tegas 

                                                 
24Muhammad Daud Ali, op.cit., h. 48.  
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ada perintah untuk dilakukan petunjuk-petunjuk yang menyatakan bahwa itu 

adalah perbuatan suruhan yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis yang 

memuat sunah Rasulullah.25 Kalau dihubungkan dengan al-ahk±m, al-khamsah 

atau hukum takl³fi, kaidah ibadah adalah larangan (haram). 

Dengan demikian, tidak mungkin ada, apa yang disebut mengenai 

modernisasi mengenai ibadah yaitu proses yang membawa perubahan dan 

perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara 

ibadah itu sendiri seperti telah disebut diatas. Yang mungkin berubah hanyalah 

penggunaan alat-alat modern dalam menunjang pelaksanaannya. 

Mengenai bidang muamalah dalam pengertian yang luas, yakni 

ketetapan yang diberikan oleh tuhan yang langsung berhubungan dengan 

kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok saja. Penjelasan Nabi, 

kalaupun ada, tidak pula terinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Karena 

itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi 

syarat untuk melakukan usaha itu. Karenanya sifat yang demikian, dalam soal 

muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh 

dilakukan, kecuali kalau mengenai perbuatan itu ada larangan di dalam al-

Quran dan hadis yang memuat sunnah Nabi Muhammad.26  Untuk sekedar 

menyebut contoh, misalnya: larangan membunuh, mencuri, merampok, 

berzina, menuduh orang lain melakukan perzinaan, meminum-minuman yang 
                                                 

25Ibid., h. 49. 
26Ibid. 
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memabukkan, memakan riba dan masih banyak larangan lainnya dalam 

bidang muamalah. 

Dengan demikian, kalau dihubungkan al-Ahk±m al-Khamsah atau hukum 

takl³fi, maka kaidah asal muamalah adalah kebolehan.27 Artinya semua 

perbuatan yang termasuk kedalam kategori muamalah, boleh saja dilakukan 

asal tidak ada larangan untuk melakukan perbuatan itu. Dan karena sifatnya 

yang demikian, kecuali mengenai yang dilarang itu, perumusan kaidah-

kaidahnya dapat saja berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam 

bidang ini dapat saja dilakukan modernisasi asal saja modernisasi itu sesuai 

atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan jiwa hukum Islam pada 

umumnya. 

Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan 

hidup serta tingkah laku mereka, tidak terkecuali bagi pemeluk Islam di 

Indonesia. Disinilah, kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran 

dari syari’ah dan fikih secara umum. 

Jika dalam sepanjang sejarah, kata hukum Islam (Islamic Law) 

diasosiasikan sebagai fikih, maka dalam perkembangan, produk pemikiran 

hukum Islam di Indonesia, tidak didominasi oleh fikih. Setidaknya masih ada 

tiga jenis produk lainnya: 

                                                 
27Ibid., h. 50. 
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Pertama: fatwa adalah hasil ijtih±d seorang mufti sehubungan dengan 

peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.  Jadi fatwa lebih khusus dari pada 

fikih atau ijtih±d secara umum.28 Hal ini disebabkan karena, boleh jadi fatwa 

yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya saja 

belum dipahami oleh yang meminta fatwa, para ulama dalam hal ini 

menentukan seorang mufti haruslah memiliki syarat sebagai mana seorang 

mujtahid. Fatwa juga memiliki dinamika yang relatif tinggi, terlebih lagi 

perhatian dari fatwa tersebut adalah bagi orang yang meminta fatwa saja. 

Kedua: keputusan pengadilan. Produk pemikiran ini merupakan 

keputusan hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara didepan 

persidangan. Dalam istilah teknis disebut dengan al-qadh± atau al-hukm, yaitu 

ucapan dan atau tulisan penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh 

badan yang diberi kewenangan itu (al-wil±yah al-qadh±). Ada yang 

mendefinisikan sebagai ketetapan hukum syar’i disampaikan melalui seorang 

q±di atau hakim yang diangkat untuk itu.29  Idealnya, seorang hakim juga 

memiliki syarat sebagaimana seorang mujtahid atau mufti. Mengingat, 

keputusan pengadilan, selain sebagai kepentingan keadilan pihak yang 

berperkara, ia dapat sebagai referensi hukum (yurisprudensi) bagi hakim yang 

lain. 

                                                 
28Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, op.cit., h. 8. 
 
29Ibid., h. 9. 
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Ketiga: adalah undang-undang. Yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu 

badan legislatif (sultah al-syr³’iyah) yang mengikat kepada setiap warga 

negara dimana undang-undang itu diberlakukan yang apabila dilanggar akan 

mendatangkan sanksi. Undang-undang sebagai hasil ijtihad kolektif (jam±’iy) 

dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya, untuk mengubah suatu undang-

undang memerlukan waktu, biaya, persiapan yang tidak kecil. Produk 

pemikiran hukum jenis undang-undang ini, memang tidak setiap negara muslim 

mempunyainya. Saudi Arabia misalnya belum dijumpai adanya undang-

undang. Karena mereka merasa cukup dengan ketentuan hukum syari’ah atau 

dalam batas-batas tertentu pada wilayah garapan fikih. Walaupun 

belakangan terdengar, dibentuk lembaga legislatif namun belum diketahui 

perkembangannya. Mayoritas negara-negara muslim di dunia ini, seperti Al-

Jazair, Mesir, Irak, Yordania, termasuk Indonesia telah memiliki undang-undang 

sebagai peraturan organik tentang masalah tertentu.30 Sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat di negara masing-masing. 

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami dengan tegas bahwa hukum 

Islam di Indonesia adalah peraturan yang di ambil wahyu Allah dan hadis 

Rasulullah yang dipormulasikan dalam ke empat produk pemikiran hukum Islam, 

fikih, fatwa-fatwa para ulama, keputusan pengadilan dan undang-undang 

                                                 
30Ibid., h. 9.   
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yang dipahami dan ditaati serta diberlakukan bagi seluruh umat Islam di 

Indonesia.           

                                                                                                                

 

B. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Hukum Islam 

1. Prinsip-prinsip hukum Islam  

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat 

pemberangkatan; titik tolak atau al-mabda. Secara umum prinsip-prinsip 

hukum Islam ialah titik tolak pemahaman hukum Islam dan pengembangannya. 

Prinsip-prinsip itulah yang menjadi pedoman pemikiran kefilsafatan dan 

pembinaan hukum Islam. Prinsip dalam tulisan ini berarti kebenaran universal 

yang intern di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip 

yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum 

Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip 

keseluruhan umat Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah 

prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Prinsip-prinsip ini berlaku dalam 

setiap cabang hukum Islam dan dapat berlaku di manapun dan kapanpun di 

wilayah hukum Islam diseluruh dunia termasuk di wilayah Indonesia.31 Adapun 

prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam tersebut diuraikan sebagai berikut: 

                                                 
31Muhammad Amin Syukur, et.al., Epistemologi Syara’ Mencari Format Baru Fiqh 

Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),  h. 121. 
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a. Prinsip Tauhid 

Tauhid adalah prinsip umum Hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa 

segala hukum dan tindakan seorang muslim mesti menuju kepada satu tujuan, 

bahkan semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu 

tauhidullah. Tauhidullah di sini dapat berarti kesatuan substansi hukum dan 

tujuan setiap tindakan manusia dalam rangka menyatu dengan kehendak 

Tuhan. Jalan meraihnya tidak bisa lain kecuali dengan pernyataan L± il±h 

illall±h Muhammad Raslull±h.32 Implementasinya dalam tata hukum Indonesia 

ialah diundangkannya sila pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa. Sila 

yang merupakan puncak dari suatu piramida. Prinsip pertama ini kemudian 

melahirkan teori berlakunya hukum Islam dengan nama teori Kredo atau teori 

Syahadat. Prinsip ini pun mengarah kepada adanya sumber kebenaran hukum 

Islam, yakni hukum Allah dan penalaran terhadapnya melalui akal pemikiran 

manusia. 

Kalimat L± il±h illall±h (Tiada Tuhan selain Allah). Pada dasarnya 

mempersatukan manusia pada prinsip dasar ajaran tauhid. Prinsip ini di tarik 

dari firman Allah Swt., pada QS. Ali Imran (3) : 64  

َك ِبِه َشْيًئا َوَلا ُقْل َياَأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َألَّا َنْعُبَد ِإلَّا اللََّه َوَلا ُنْشِر

 ِن اللَِّه َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَنَيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدو

Terjemahnya: 

                                                 
32Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM 

UNISBA, 1995), h. 69.  
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Katakanlah : Hai Ahli Kitab, marilah bersatu dalam suatu kalimat  
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu, 
bahwa tidak kami sembah kecuali Allah. Jika mereka berpaling maka 
katakanlah kepada mereka : Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-
orang yang meyerah diri kepada Allah.33 

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam 

merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan 

diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Mahaesaan-Nya 

dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian, tidak boleh terjadi 

saling mentuhankan kepada sesama manusia dan atau sesama makhluk 

lainnya.34 Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri 

manusia kepada keseluruhan kehendak Allah Swt. 

Prinsip tauhid ini pun menghendaki dan mengharuskan manusia untuk 

menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah yaitu al-Quran 

dan Sunnah. Allah adalah pembuat hukum, maka orang tersebut dapat 

dikategorikan kedalam kelompok orang yang kafir dalam arti orang yang 

menutupi dan mengingkari kebenaran, kelompok orang zhalim dalam arti orang 

yang membuat ketetapan hukum berdasarkan hawa nafsu dan merusak orang 

lain, kelompok orang yang fasik dalam arti orang yang tidak konsisten dalam 

bertauhid.35 Orang-orang seperti yang telah disebutkan digambarkan dalam 

                                                 
33Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 64.   
 
34Juhaya S. Praja, loc.cit.  
 
35Ibid., h. 70.  
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al-Quran secara tegas dan jelas pada QS. Al-M±idah (5) : 44-45, dan ayat 47 

yang berbunyi : 

ْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَنَوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأ... 
44

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه . ... 

.َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن
45 

.َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن... 
47 

Terjemahnya : 

Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dan barang 
siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan barang siapa 
yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah  maka 
mereka itu adalah orang-orang yang fasiq.36 

 

Dalam ayat ini Allah Swt., menegaskan bahwa orang-orang yang 

enggan mentaati tuntunan Allah dan Rasulullah, bahkan mereka lebih 

mengutamakan pendapat sendiri dari pada syari’ah Allah ‘Azza Wajalla, yaitu 

mereka yang menyatakan beriman hanya dengn lidah sedang hati mereka 

kosong dari iman mereka adalah orang-orang munafik. Mereka sengaja tidak 

menjadikan hukum menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah, karena 

mengingkari hukum Allah maka ia kafir, tetapi siapa yang mengakui hukum 

Allah hanya tidak melaksanakannya, maka ia zhalim atau fasiq.37 Oleh karena 

itu bahwa kekafiran itu memiliki tingkatan-tingkatan demikian pula halnya 

                                                 
36Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 167-168.  
37H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Tafs³r Ibnu Kats³r, Jilid III (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1993), h. 102.  
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dengan zhalim dan fasiq. Ketiga hal tersebut termasuk dalam masalah 

ketauhidan atau prinsip ketauhidan. 

Oleh karena prinsip ketauhidan ini adalah merupakan prinsip umum, 

maka ada pula prinsip-prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip 

tauhid ini, yang terdapat dalam setiap cabang hukum Islam. Sebagaimana 

halnya prinsip-prinsip tauhid yang melahirkan prinsip-prinsip khusus yang 

berlalu dalam ibadah seperti yang dijelaskan di bawah ini. 

1. Prinsip pertama : Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantra. 

Prinsip berhubungan langsung dengan Allah Swt., tanpa perantara ialah 

prinsip yang berarti bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan 

dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Nabi dan Rasulpun hanyalah 

manusia pilihan yang bertugas menyampaikan (tabl³gh) pesan-pesan 

Allah Swt. Mereka adalah perantara dan mempunyai tugas 

menyampaikan pesan-pesan Allah (muball³gh) yang sama sekali tidak 

berhak disembah. Dengan demikian, Allah Swt adalah “dekat” dengan 

manusia walaupun Ia tetap transenden. Firman Allah yang menjadi 

landasan prinsip ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah (2) : 186 sebagai 

berikut : 

َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي 

 َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن

Terjemahnya : 
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Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
jawablah bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi segala perintahku dan hendaklah selalu berada dalam 
kebenaran.38 

 

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Dia maha mengetahui segala 

hal ihwal dan maha mendengar segala ucapan mereka, maka dengan 

demikian akan menyuruh hamba-Nya supaya berdoa kepada-Nya 

serta berjanji akan memperkenankannya. Akan tetapi diakhir ayat ini 

Allah Swt, menekankan agar hamba-Nya memenuhi perintah-Nya dan 

beriman kepada-Nya supaya mereka selalu mendapat petunjuk dari-

Nya. 

2. Prinsip Kedua : Beban hukum (takl³f) bertujuan untuk memelihara akidah 

dan iman pensucian jiwa (tazkiy±t al-nafs) dan pembentukan pribadi 

yang luhur atau al-akhlakul karimah. 

Atas dasar prinsip kedua inilah hamba-hamba Allah dibebani ibadah 

sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat Allah. Pembelanjaan harta di jalan 

Allah, baik sedekah, infaq, zakat dan sebagainya, semata-mata ditujukan demi 

terpeliharanya akidah iman serta pensucian jiwa. Pelaksanaan shalat demi 

ketentraman pelakunya dan keseluruhan umat manusia. Firman Allah Swt yang 

menjadi rujukan penarikan prinsip di atas antara lain adalah QS. Al-M±idah (5) 

: 6 sebagai berikut : 
                                                 

38Departemen Agama RI, op.cit., h. 186.  
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ْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ُيِريُد ِلُيَطهَِّرُكم َوَلِكْن ُيِريُد ِلُيَطهَِّرُكْم َوِلُيِتمَّ َما ُيِريُد اللَُّه ِلَيْجَعَل َعَل

 ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَْ

Terjemahnya : 
.....Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan meyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya 
kamu bersyukur.39 

 

Ayat tersebut adalah kelanjutan dari ayat menjelaskan kewajiban 

bersuci (berwudhu) atas orang yang hendak mendirikan ibadah shalat untuk 

senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Swt.  

Berdasarkan atas prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang mengikutinya 

dalam bidang ibadah tersebut di atas, maka terumuskanlah asas hukumnya. 

Asas hukum ibadah itu, antara lain asas kemudahan atau meniadakan kesulitan 

yang disebut ‘adam al-haraj. Setelah ada prinsip dan asas hukum terumuskan 

pula kaidah-kaidah hukum ibadah seperti : 

 َاَلاْصُل ِفى اْلِعَباَدِة التَّْوِقْيِف َوْاِال ْتَباِع

Artinya: 

Pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanakan 
ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan 
Rasulnya.40

 

Kaidah lain tentang ibadah yang menyangkut pelaksanaannya adalah : 

                                                 
39Ibid., h. 158.  
 
40Juhaya S. Praja, op.cit., h. 72.  
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 اَلَمَسَقُة َتْجِلُب التَّْيِسْير 
Artinya: 

Bahwa kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan 

kemudahan.41 

 

Berdasarkan prinsip, asas dan kaidah hukum itu lah kemudian dijumpai 

adanya dispensasi (rukhshah) yang merupakan keringanan dalam 

melaksanakan ibadah. Contohnya : keringan yang berupa kebolehan 

menjamak shalat, yaitu menyatukan dua kewajiban melaksanakan shalat, 

mengqasar shalat, yaitu memendekkan jumlah rakaat shalat wajib yang 

berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat, menjamak dan mengqasar shalat, 

yakni menyatukan dua kewajiban shalat serta memendekkan jumlah rakaatnya. 

Dispensasi dalam beribadah shalat ini diberikan kepada mereka yang sedang 

dalam perjalanan atau musafir, atau kepada mereka yang sedang mengalami 

kesulitan melaksanakan shalat wajib secara reguler, seperti karena sakit dan 

sebagainya. 

b. Prinsip Keadilan (al-‘Adl) 

Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-miz±n yang berarti 

keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Quran kadang-kadang 

sama pula dengan pengertian al-qits. Al-miz±n yang berarti keadilan dalam al-

                                                 
41Ibid.   
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Quran dapat diturunkan dalam surat ke 42 al-Syura ayat 17 dan surat ke 57 al-

Hadid ayat 2542 dan beberapa surat lainnya serta ayat-ayat yang berbicara 

keadilan. 

Al-‘Ad±lah yang berarti keadilan, yaitu keseimbangan dan moderasi 

yang menghendaki adanya keseimbangan dan kelayakan antara apa yang 

seharusnya dilakukan dengan kenyataan yang ada, keseimbangan antara 

kehendak manusia dan kemampuan melaksanakannya.43 Oleh karena itu jika 

terjadi perbedaan antara seharusnya yang dilakukan dengan kenyataan yang 

ada maka terjadilah ketidak seimbangan antara keduanya. 

Term ‘keadilan’ pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum 

atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi keadilan dalam hukum Islam meliputi 

berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. 

Dengan demikian konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah 

Tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan : hubungan antara individu 

dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan 

masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara 

serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.44 Hubungan 

dengan berbagai pihak tersebut pada dasarnya menurut syari’ah Islam, semua 

orang sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain dihadapan 
                                                 

42Ibid.  
 
43Muhammad Amin Syukur, et.al., op.cit., h. 123. 
 
44Juhaya S. Praja, loc.cit. 
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hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat 

kezaliman. Orang kaya dan orang yang berpangkat tidak terlindung oleh harta 

dan pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan. 

Al-Quran memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia 

cenderung mengikuti hawa nafsu. Kedustaan dan kebencian merupakan faktor 

yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran, 

mendahulukan kezaliman dari pada keadilan.45 Hal ini Allah Swt, telah 

memperingatkan kepada orang-orang yang beriman pada QS. al-M±idah (5) : 

8 menyatakan : 

ْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َألَّا َياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوَلا َي

 َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن

Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu 
untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat 
kepada ketaqwaan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.46 

 

Allah memerintahkan manusia untuk berlalku adil dalam segala hal. 

Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai 

                                                 
45Ibid., h. 73.  
 
46Departemen Agama RI, op.cit., h. 159  
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kekuasaan atau mempuyai hubungan dengan kekuasaan.47 Mereka adalah 

para pemimpin yang berpengaruh terhadap masyarakat seperti, mufti, 

pemerintah, juru dakwah, hakim dan sebagainya. 

Dalam bercara kepada siapapun Allah Swt., memerintahkan agar 

senantiasa berlaku adil tanpa membeda-beda antara satu dengan yang lain 

sebagaimana firman Allah Swt., pada QS. Al-An’am (6) : 152 berbunyi : 

َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم ... 

 .َتَذكَُّروَن

Terjemahnya : 
Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil 
kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang 
demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu mengingatnya.48 

 

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang 

bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya. Walaupun 

perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri kemestian berlaku adil pun mesti 

ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan 

kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. 

Kemestian berlaku adil kepada sesama muslim dinyatakan dalam QS. 

Al-Hujar±t (49): 9, sebagai berikut : 

                                                 
47Juhaya S. Praja, loc.cit.  
 
48Departemen Agama RI, op.cit., h. 214.  
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َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اْلُأْخَرى 

ِل َوَأْقِسُطوا َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْد

 .ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن

Terjemahnya :  

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah 
golongan yang berbuat aniaya, sehingga golongan itu kembali kepda 
perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. 
Sesungghnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.49 

  

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara 

kewajiban yang harus dipatuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan 

manusia untuk menunaikan skewajiban itu.50 Hal ini dinyatakan oleh Allah 

dengan tegas dan jelas yang antara lain, mengandung perintah pemenuhan 

takaran dan timbangan serta berlaku adil dalam pembicaraan. 

Ayat-ayat yang menunjukkan keseimbangan dan keadilan dalam 

perintah Allah atas hamba-hamba-Nya banyak sekali dalam al-Quran. 

Perintah seperti itu antara lain perintah ibadah haji bagi yang mempunyai 

kemampuan untuk menunaikannya, perintah mengeluarkan zakat bagi yang 

                                                 
49Departemen Agama RI, op.cit., h. 846.  
 
50Juhaya S. Praja, op.cit., h. 74.  
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telah memenuhi kadar maksimal kekayaannya atau nisab dan sebagainya. 

Untuk telaah lebih lanjut dapat dibaca ayat-ayat sebagai berikut ini : QS. 2 al-

Baqarah (2) : 48, 123, 282. QS.  Al-Nisa (4) : 58, QS.  al-Maidah (5) : 95. 90. 

dan QS. al-Talaq (65) : 2.51 

Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang 

menyatakan bahwa hukum Islam dalam prakteknya dapat berbuat sesaui 

dengan ruang dan waktu. Akan tetapi jika terjadi perubahan, kesulitan menjadi 

kelongaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan 

yang bersifat primer atau sekunder (dharriyy atau h±jiy).52 Sesuatu kaidah 

yang menyatakan etastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam 

melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan adalah kaidah yang 

berbunyi : 

 53 .َضاَقِت ْاُالُمْوُر ِاتََّسَعْت َوِاَذا انََّسَعْت َضاَقْت ِإَذا

Artinya : 

Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka 
manjadi luas, apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali 
menyempit. 

 

                                                 
51Juhaya S. Praja, op.cit., h. 74. 
 
52Ibid. 
 
53Ibid., h. 75. 
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Dari kaidah tersebut dapat dirumuskan beberapa poin kaidah-kaidah 

umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah: 

1. Mewujudkan keadilan kebanyakan filosof menganggap bahwa keadilan 

merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan 

dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum 

yang tidak punya akar subtansial pada keadilan dan moralitas akhirnya 

akan terpental. 

2. Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

3. Memantapkan hukum yang dapat berpedoman dengan keadaan darurat. 

Apa yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal dibolehkan dalam 

keadaan normal, dibolehkan dalam keadaan darurat. 

4. Pembalasan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak ada 

perbedaan dan pemilahan didalamnya sebagaimana hadis Nabi Saw., 

berbunyi:  

5. Tiap-tiap muslim memikul dosanya sendiri.54 Disamping orientasi keadilan 

hukum Islam juga berorientasi pada moralitas manusia. Sebagaimana hadis 

Rasulullah Saw, berbunyi : 

و َحدََّثِني َعْن َماِلك َأنَُّه َقْد َبَلَغُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُبِعْثُت 

 ِلُأَتمَِّم ُحْسَن اْلَأْخَلاِق

                                                 
54T.M. HAsbi Ash-Shiddieqy, Fakta Keagungan Syari’ah Islam, Cet 2, (Jakarta : 

Tintamas, 1982), h. 25-26. 
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Artinya: 

Dari Malik sesungguhnya telah disampaikan kepadanya bahwa 
Rasulullah Saw, bersabda : Tidaklah aku di utus kecuali untuk 
menyempurnakan akhlak.55 

Untuk menjalankan keadilan di dunia ini perlu dibarengi dengan 

moralitas yang tinggi, sebab jika tidak maka akan banyak kesulitan yang 

dihadapi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang 

buruk, mana yang adil dan jujur mana yang tidak dan sebagainya. Oleh 

karena itu sangatlah diperlukan adanya akhlak yang mulia dalam menjalankan 

keadilan. 

 Pada dasarnya keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya, maka 

dengan demikian konsep keadilan dalam Islam berbeda dengan konsep 

keadilan dalam hukum sipil, karena tujuan kedua hukum tersebut berbeda. 

Keadilan dalam hukum Islam digantungkan kepada keadilan yang telah 

ditentukan oleh Allah Swt. sendiri, karena tidak mungkin manusia mengetahui 

keadilan itu secara benar dan tepat, maka di sinilah peranan iman mendahului 

akal pikiran, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditentukan oleh Allah 

Swt. pasti adil. 

Konsep keadilan dalam hukum sipil, sepenuhnya digantungkan kepada 

penalaran manusia. Karena itu dimasukkan kedalam bidang filsafat hukum.56 

                                                 
55Al-Imam Malik bin Anas, Al-Muwatta (Cet. I; Beirut: Libanon Dar Al-Fikr Li Al-Tab’iy 

Wa Al-Nasr Wa Al-Tawazi, 1989), h. 605.  
56Bustanul Arifin, Perkembangan Hukum Islam, Cet I, (Jakarta : Gema Insani Press, 

1996),  h. 
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Dan kerena itu pula pengertian keadilan selalu berubah dari masyarakat yang 

satu kepada masyarakat yang lain tergantung kepada perkembangan aliran 

filsafat hukum yang dianut masyarakat tersebut. 

 

 

c. Prinsip Amr Ma’rf N±hi Munkar 

Kelanjutan dari dua prinsip pertama, tauhid dam keadilan ialah amr 

ma’rf n±hi munkar. Amr ma’rf berarti hukum Islam digerakkan untuk, dan 

merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang 

dikehendaki dan diridhai oleh Allah Swt. 

Amr ma’rf n±hi munkar dapat pula berarti memerintahkan sesatu untuk 

berbuat baik, benar berdasarkan kepada kemashlahatan manusia yang 

diridhai oleh Allah Swt, dan memerintahkan segala sesuatu untuk menjauhi 

perbuatan maksiat (perbuatan buruk) yang tidak benar dan merugikan umat 

manusia serta bertentangan dengan perintah Allah Swt.57 Melaksanakan amr 

ma’rf n±hi munkar dalam hukum Islam mempunyai konsekwensi logis yang 

apabila dikerjakan atau dilalaikan akibatnya berdampak pada pahala dan 

dosa yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat. 

Dalam kajian filsafat Barat amr ma’rf biasanya diartikan berbagai 

fungsi sosial engeneering hukum. Sedangkan n±hi munkar adalah fungsi sosial 

                                                 
57Suparman Usman, op.cit., h. 64.  
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kontrolnya. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya 

perintah dan larangan wajib dan haram. Pilihan antara melakukan dan tidak 

melakukan perbuatan yang kemudian dikenal dengan istilah al-ahkam al-

khamsah atau hukum lima.58 Hukum lima tersebut dalam  hukum Islam adalah : 

wajib, haram, sunat, makruh dan mubah. 

Prinsip amr ma’rf n±hi munkar ini didasarkan atas fiman Allah Swt 

dalam QS. Ali Imran (3): 110 yang berbunyi : 

 ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه

 َمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيًرا َلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَنَوَلْو َءا

Terjemahnnya : 
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik.59 

 

Kategori al-ma’rf dan al-munkar seperti dinyatakan dalam ayat 110 

tersebut ada yang dinyatakan berdasarkan wahyu dan ada pula yang 

ditentukan berdasarkan.60 Dalam pengertian yang lain ada yang bersifat 

ta’abbudiy dan ada pula yang bersifat ta’aqquliy. 

                                                 
58Juhaya S. Praja, loc.cit.  
  
59Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 59.  
 
60Juhaya S. Praja, op.cit., h. 76. 
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Jika ada orang-orang yang menafikan hikmah dari Allah baik dan buruk 

yang merupakan dua fitrah, menganggap tidak ada maknanya bagi ma’rf 

melainkan yang diperintahkan, sehingga hal itu merupakan hal yang ma’rf 

berdasarkan perintah saja, tidak pula ada makna bagi kemungkaran 

berdasarkan larngan saja, maka makna apalagi yang dapat dipetik dari 

firman-Nya, “Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’rf dan melarang 

mereka dari mengerjakan yang mungkar”?. Apakah hasilnya bisa lebih dari 

perkataan, “Dia menyuruh mereka seperti yang diperintahkan kepada mereka 

dan melarang mereka dari yang dilarang dari mereka.61 Ini adalah merupakan 

perkataan yang tidak akan dinyatakan oleh orang yang berakal, apalagi jika 

itu merupakan kalam rabbul’±lam³n. 

Ayat tersebut tidak lain hanya menunjukan bahwa Nabi Sallall±hu Alaihi 

wa Sallam memerintahkan yang ma’rf seperti yang di kenal akal dan yang 

ditetapkan menurut kebaikan fitra, lalu memerintahkan mereka untuk 

mengerjakan  yang ma’rf menurut setiap akal yang sehat dan melarang 

mereka dari sesuatu yang mungkar menurut  tabiat dan akal, yang jika perintah 

dan larangan-Nya disampaikan kepada akal yang sehat, tentu ia akan 

menerimanya dan mempersaksikan kebaikannya, seperti yang dikatakan 

sebagian orang Arab Baduwi. Dia ditanya, “Dari mana engkau tahu  bahwa 

beliau adalah Rasul Allah.” Dia menjawab, “Dia tidak pernah memerintahkan 

                                                 
61Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Tafs³r Ibnu Qayyim, Alih Bahasa, Kathur Suhardi (Cet.I; 

Jakarta, Darul Falah, 2000), h. 321. 
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kepada sesuatu. Lalu akal ini berbisik, “Boleh jadi dia melarang dari sesuatu; 

dan dia tidak melarang sesuatu.” Lalu dia berkata lagi, “Boleh jadi dia 

memerintahkannya.62 Tidak ada keraguan bagi siapapun yang meyakininya 

baik yang bersumber dari akal pikiran maupun dari dalam hati. 

Orang Arab Baduwi ini lebih tahu tentang  Allah, Agama dan Rasul-Nya 

dari pada orang-orang lain. Akal dan fitranya telah menempatkan kebaikan 

apa yang diperintahkan dan menetapakan keburukan apa yang dilarang-Nya 

termasuk pula tentang hak-Nya dari sebagian tanda-tanda kenabian dan 

kesaksian Risalah. Sekiranya sisi keberadaannya sebagai sesuatu yang ma’rf 

dan yang mungkar adalah perintah semata, maka tidak ada dalil yang 

mendukungnya.63 Tapi harus dicari dan ditelusuri  dalil yang lainnya yang 

mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain baik secara zh±hir dan 

hakikatnya.  

Siapapun yang melalui jalan yang batil, tentu tidak akan dapat mencari 

dalil tentang kebenaran nubuwah beliau dengan dakwah dan agamanya. 

Sebagaimana yang diketahui, agama yang dibawanya dan inilah yang 

diserukannya, merupakan bukti keterangan yang paling besar tentang 

kebenarannya dan menjadi saksi nubuwahnya. Siapa yang menetapkan sifat-

sifat wujud, tentu dia akan memperbaikinya dan akal akan menerimanya.64 
                                                 

62Ibid. 
 
63Ibid., h. 322.  
 
64Ibid.  
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Sedangkan sebaliknya sifat-sifat yang mengharuskan keburukannya maka akal 

yang sehat akan menghindarinya. 

Adalah merupakan satu hal yang jelas halal adalah sesuatu yang 

memang baik sebelum ia dihalalkan,dan yang buruk adalah sesuatu yang 

memang buruk sebelum dia diharamkan sebagaimana firman Allah SWT. Yang 

terdapat pada QS.  Al- A’raf (8): 157:  

َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم ... 

 ...اْلَخَباِئَث

Terjemahnya :  

....Menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka 
dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala 
yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.65 
 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sekiranya baik dan yang 

buruk hanya diperlukan untuk pengharaman dan penghalalan, maka hal itu 

sama saja bukan merupakan dalil, sehingga keadaannya seperti jika 

dikatakannya, “Dia menghalalkan bagi mereka apa yang dihalalkan, dan 

mengharamkan atas mereka apa yang diharamkan”.66 Maka jelaslah bahwa 

Allah menghalalkan sesuatu yang memang baik sebelum ada penghalalan. Lalu 

Allah membungkusnya dengan penghalalannya sebagai kebaikan yang lain. 

                                                                                                                                           
 
65Departemen Agama RI, op.cit., h. 246, 
  
66Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, loc.cit.  
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Sehingga sumber kebaikannnya berasal dari dua arah yang secara 

bersamaan. 

Apabila diperhatikan uraian tersebut dengan sebaik-baiknya maka 

makna dapat di pahami bahwa agar manusia dapat mengetahui rahasia-

rahasia syari’ah, kebaikan, kesempurnaan dan keagungannya. Maka mustahil 

bagi Allah yang lebih bijaksana, jika memiliki keadaan yang berbeda dengan 

apa yang sudah disebutkan diatas, dan memang Allah terhindar dari segala 

sesuatu yang tidak patut bagi-Nya.  

Sebagaimana telah dipahami, bahwa syari’at Islam telah ada dan eksis 

mendahului masyarakat, karena ia adalah kalam Allah yang qad³m. 

Sungguhpun demikian, dalam prakteknya hukum Islam tetap bersentuhan 

dengan masyarakat. Hal ini dapat di ketahui pada proses pengharaman hukum 

riba dan khamr misalnya, jelas menunjukan adanya keterkaitan antara penetap 

hukum dalam hal ini adalah Allah Swt. dengan subjek dan objek hukum yang 

disebut dengan perbuatan mukallaf. Penetap hukum tidak pernah merubah atau 

memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba dan khamr 

tidak diharamkan begitu saja dengan sekaligus, tetapi melalui beberapa 

tahapan. Penetap hukum tampaknya maha mengetahui bahwa hukum tidak 

bersifat ektis dan melangit. Yang terpenting suatu hukum melangit. Dan 

terpenting ketika suatu hukum lahir adalah bagaimana hukum tersebut di patuhi 
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dan di laksanakan dengan sebuah kesadaran penuh.67 Penetap hukum maha 

mengetahui bahwa cukup riskan kalau riba dan khamr diharamkan begitu saja 

untuk masyarakat pecandu riba dan khamr kelas berat dan semacamnya.  

Bertolak dari tahapan-tahapan pengharaman riba dan khamr akan 

tampak oleh masyarakat bahwa hukum Islam berfungsi pula sebagai salah satu 

sarana pengendali sosial (control sosial). Sangat sulit dibayangkan apa yang 

akan terjadi jika hukum riba dan khamr dipaksakan begitu saja. Hukum Islam 

tidak hanya untuk tertuju kepada umat Islam saja. Hukum Islam juga 

memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan melepas 

tali kendali sosial,68 secara langsung memang, akibat buruk riba dan khamr 

hanya  akan menimpa pihak-pihak yang  melakukan semata,namun 

sebenarnya lingkunganpun ikut terancam dan merasakanya dari bahaya 

tersebut secara tidak langsung. 

Oleh karena itu, dapat di pahami fungsi kontrol sosial yang di lakukan 

lewat tahapan pengharaman riba dan khamr maka fungsi inilah yang di sebut 

dengan (al-amr bi al-ma’rf wa al-nahyu ‘an al-munkar). Dari fungsi ini pulalah 

akan tercapai tujuan hukum Islam (maqashid al-syar³’ah), yaitu mendatangkan 

atau menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Adapun 

                                                 
67Bustanul Arifin, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum 

Nasional di Indonesia (Cet. I; Jakarta : IKAHA, 1994), h. 131. 
 
68Ibid.  
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kemashlahatan dan kemudaratan yang dimaksud disini mencakup kemudaratan 

di dunia dan di akhirat. 

d. Prinsip Kemerdekaan (Al-Hurriyah) 

Kelanjutan prinsip-prinsip hukum Islam telah diuraikan adalah prinsip 

kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan yang dimaksudkan dalam arti luas 

mencakup berbagai macamnya, baik individual maupun komunal, kebebasan 

beragama, kebebasan berserikat dan kebasan berpolitik. Kebebasan 

individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak 

melakukan suatu perbuatan, kebebasan beragama dalam Islam dijamin 

berdasarkan pada prinsip tidak ada paksaan di dalam beragama. 

Kemerdekaan atau kebebasan dalam Islam disebut dengan al-hurriyah, 

yang merupakan salah satu hak asasi manusia dalam berbagai aspek 

kehidupan dan merupakan salah satu ajaran dasar yang dibawa oleh Islam. 

Kebebasan yang diajarkan dalam Islam mencakup berbagai aspek,69  

yaitu :  

1). Kebebasan berfikir, al-Quran yang dimulai dengan kata Iqra’ (bacalah) 

sarat dengan seruan kepada manusia agar berfikir dan meneliti rahasia-

rahasia ayat-ayat Allah Swt., di langit dan di bumi. Sebagaimana firman 

Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah (2) :164 : 

                                                 
69Abdul Azis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Cet I, Jilid 2 (Jakarta : Ichtar Baru 

Van Hoeve, 1996), h. 583.  
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ْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّمَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُف

يَها ِبَما َيْنَفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِف

ْلَأْرِض َلآَياٍت ِلَقْوٍم ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصِريِف الرَِّياِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر َبْيَن السََّماِء َوا

 َيْعِقُلوَن

Terjemahnya : 

 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 
malam dan siang, bahtera yang dilaut membawa apa yang berguna 
bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air lalu 
dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (keringnya) dan Dia 
sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan 
awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat 
tanda-tanda ke-Esaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang 
memikirkan.70 

 

Dari sejumlah kata-kata ya’qiln, ta’qiln, yatafakkarn dan 

yatadabbarn, yang berarti berfikir mendorong manusia agar selalu berfikir 

yang dinamis dalam segala aspek kehidupan  yang didasarkan pada 

tuntunan ajaran Islam. 

2). Kebebasan berbicara dan berpendapat. Setiap insan diberikan kebebasan 

berbicara dan berpendapat. Hal tersebut merupakan hak prerogatif setiap 

manusia sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. 

Antara lain norma agama dan norma susila, baik dalam bentuk perkataan 

                                                 
70Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 40. 
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maupun perbuatan. Hal ini dapat dicermati dan dipahami sesuai dengan 

makna dari salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi : 

َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب َقاَل َأوَُّل َمْن َبَدَأ ِباْلُخْطَبِة َيْوَم : َحِديُث َأِبي َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

َناِلَك اْلِعيِد َقْبَل الصََّلاِة َمْرَواُن َفَقاَم ِإَلْيِه َرُجٌل َفَقاَل الصََّلاُة َقْبَل اْلُخْطَبِة َفَقاَل َقْد ُتِرَك َما ُه

اَل َأُبو َسِعيٍد َأمَّا َهَذا َفَقْد َقَضى َما َعَلْيِه َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َفَق

ِلَك ِه َوَذَمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِب

.َأْضَعُف اْلِإيَماِن
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Artinya : 
Bersumber dari Thariq bin Syihab, beliau berkata : “Orang yang 
pertama-tama melakukan khutbah pada hari raya sebelum shalat 
adalah Marwan”. Ada seseorang yang berdiri mengingatkan “shalat 
adalah sebelum khutbah”. Marwan menjawab : “Telah ditinggalkan apa 
yang ada di sana”. Abu Said menanggapi : “Orang ini benar-benar 
telah membatalkan apa yang menjadi ketentuan atasnya. Aku pernah 
mendengar Rasulullah Saw., bersabda : “Barang siapa diantara kalian 
melihat kemungkaran (hal yang keji, buruk), maka hendaklah dia 
merubah kemungkaran itu dengan tangannya, jika tidak mampu, maka 
dengan lisannya, kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya dan itu 
adalah selemah-lemahnya iman.72 

 

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa kebebasan mengubah 

kemungkaran didasarkan atas tiga kategori berdasarkan kemampuan 

dan proposionalisme masing-masing baik dengan bentuk perbuatan 

ucapan dan sikap yang ditunjukkan dalam menyelesaikannya.  

3). Bebas dari kekurangan dan kemelaratan 

                                                 
71Al Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nasaburi, Shah³h Muslim, 

Juz I, (Beirut : Libanon Dar Al-Kutb al-Ilmiah, 1992), h. 69.  
 
72Al Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nasaburi, Shah³h Muslim, 

(Alih Bahasa), Abid Bisri Musthofa, Semarang, Al-Syifa’, 1992. h. 60.  
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Allah Swt telah memerintahkan dan menganjurkan agar hamba-Nya 

senantiasa mengeluarkan zakat harta dan diri, infaq dan sedekah, yang 

bertujuan untuk membebaskan manusia dari kemelaratan, kekurangan dan 

kemiskinan zakat pada dasarnya, jika dilaksanakan dengan baik dan 

benar, akan melahirkan dampak positif, baik bagi diri muzakki maupun bagi 

masyarakat pada umumnya. 

 Dengan mengeluarkan zakat dapat membebaskan dan mengkikis sifat 

kikir manusia serta melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan yang 

dapat mengantarkan manusia menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari 

Allah Swt, untuk mensucikan harta dan dirinya dari segala sifat kebathilan. 

4). Bebas dari perbudakan dan penjajahan 

al-Quran al-Kar³m mengajarkan persamaan di antara sesama manusia 

karena mereka diciptakan cari sumber yang satu oleh Allah Swt. Hal ini 

ditegaskan Allah dalam QS. al-A’r±f ayat 189 : 

 ... ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها

Terjemahnya : 

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia 
menciptkan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.73 

 

                                                 
73Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 253. 
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 Ulama tafsir dan fikih menyatakan bahwa persoalan budak sudah 

muncul sebelum Islam diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad 

Saw. Di zaman Jahiliyah, pemilikan terhadap budak sudah merupakan 

lambang status kekayaan yang dimiliki seseorang sehingga bertambah 

banyak budak yang dimiliki seseorang, maka orang tersebut bertambah 

kaya dan tinggilah statusnya ditengah-tengah masyarakat Jahiliyah. 

Dikatakan budak sebagai lambang kekayaan seseorang di zaman jahiliyah 

karena budak telah dianggap sebagai komoditas yang menghasilkan 

uang.74 Bahkan mereka sudah dianggap sebagai harta yang bisa 

diperdagangkan. 

 Kedatangan Islam membawa rahmat bagi para budak pada waktu itu, 

oleh karena Islam berusaha untuk membebaskan perbudakan tersebut. 

Namun demikian, pembebasan perbudakan tersebut dilakukan Islam tidak 

secara drastis, tetapi secara bertahap. Salah satu cara yang ditempuh Islam 

adalah dengan memerdekakan budak sebagai salah satu hukuman dari 

berbagai pelanggaran hukum didalam Islam. Misalnya orang yang 

melanggar sumpahnya sendiri hukumannya adalah pertama sekali 

memerdekakan budak, orang yang melakukan zihar (menyerupakan 

punggung isterinya dengan punggung ibunya, jika ia akan menggauli 

                                                 
74Ibid.  
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istrinya terlebih dahulu harus menjalani hukuman salah satu diantaranya 

adalah dengan memerdekakan budak. 

 Memerdekakan budak di zaman Rasulullah adalah merupakan jalan 

yang sulit dan berat. Namun demikian penerapannya secara bertahap 

melalui berbagai cara. Kedatangan Islam yang telah memerdekakan budak 

dan  memberi kebebasan bagi mereka sebagaimana masyarakat muslim 

lainnya. Oleh sebab itu, menurut para mufassir, bahwa ayat-ayat 

perbudakan yang ada dalam al-Quran dan persoalan budak yang ada 

dalam hadis Rasulullah Saw, seluruhnya bersifat antisifatif untuk mengatasi 

berbagai bentuk perbudakan terhadap sesama manusia. 

5). Kebebasan beragama 

Kebebasan beragama merupakan kebebasan yang tidak dapat direkayasa 

oleh siapapun juga, apalagi untuk melaksanakannya. Hal ini ditegaskan 

Allah dalam al-Quran pada QS. al-Baqarah ayat 256 : 

 ... َلا ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ

Terjemahnya : 

Tidak ada paksaan untuk menganut (memasuki) agama, sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.75 

  

                                                 
75Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 63.  
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Ayat tersebut menegaskan tentang larangan melakukan kekerasan dan 

paksaan oleh umat Islam terhadap orang-orang yang bukan muslim untuk 

memaksa mereka masuk agama Islam. Jadi tidak dibenarkan adanya 

kekerasan dan paksaan. Keajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah 

kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta 

dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam 

dengan kesadaran dan kemauan sendiri. 

Masalah kebebasan beragama menyangkut kebebasan hati nurani 

manusia. Kebebasan beragama telah dimanifestasikan Rasulullah Saw di 

Madinah, ketika beliau mengadakan ikatan perjanjian dan persaudaraan 

dagang masyarakat Yahudi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Kemudian 

dalam praktek dakwah Islam pada masa Rasulullah Saw, empat  khalifah besar 

dan khalifah-khalifah Islam sesudahnya memberikan kebebasan beragama 

bagi setiap penduduk.76 Maka seandainya terjadi pemaksaan terhadap 

penduduk Arab, untuk menerima Islam, tentulah seluruh bangsa Arab menjadi 

muslim, demikian pula sebaliknya boleh jadi Islam tidak dapat diterima oleh 

bangsa arab. 

Kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama merupakan bagian 

ketetapan-ketetapan Piagam Madinah, yaitu suatu perjanjian tertulis yang 

dibuat oleh Nabi Saw pada tahun pertama, ia menetapkan di kota Madinah 

                                                 
76Ibid., h. 584.  
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dengan kaum Yahudi. Perjanjian itu diterima oleh semua golongan penduduk 

kota itu, baik muslim, yahudi dan nasrani maupun yang tidak beragama. 

Dengan demikian kajian tentang kebebasan atau yang kadang-kadang 

diungkapkan dengan pembicaraan dalam masalah qadar yang mempunyai 

keterkaitan dengan responsibilitas, yakni responsibilitas manusia. Jika beban 

hukum yang merupakan landasan dasar responsibilitas dihadapan undang-

undang atau fikih Islam adalah cabang dari “kebebasan”, maka kebebasan itu 

dalam pandang Islam melewati lingkup individu (kebebasan individu) menuju 

lingkup sosial (kebebasan sosial) bagi bangsa-bangsa dan kelompok 

masyarakat. Karena dalam beban hukum Islam ada fardhu-fardhu ‘ain yang 

kepada individu yang berimplikasi pada adanya kebebasan berinisiatif bagi 

individu yang diberikan beban hukum tersebut. Juga ada fardhu-fardhu kifayah 

(masyarakat luas) yang wajib ditanggung oleh umat. Tugas ini dibebankan 

kepada masyarakat yang berimplikasi pada kebebasan berinisiatif sosial bagi 

umat dan masyarakat.77 Dengan demikian maka kebebasan berinisiatif dalam 

pandangan Islam, semenjak awal telah melewati individu, menuju msyarakat 

dan umat, sebagai salah satu unsur dari berbagai bukan hanya semata-mata 

individu bagi manusia. 

                                                 
77Muhammad Imarah, Islam dan Keamanan Sosial, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 

112-113. 
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Oleh karena itu, saat Islam memberikan hidayah saat itu pulalah ia 

melakukan pembebasan dan saat pembebasan itu ia memberikan manusia 

makna dan hakekat dalam kehidupan. 

Kemerdekaan dan kehidupan yang sesungguhnya dimulai dari 

pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu dan syahwat, serta 

mengendalikannya dibawah bimbingan akal dan iman. Dengna demikian 

kebebasan bukanlah kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang 

bertangungjawab terhadap Allah Swt dan terhadap kehidupan yang mashlahat 

di muka bumi. Maka prinsip kebebasan menghendaki agar agama dan hukum 

Islam tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan 

penjelasan, demontrasi, argumentasi dan pernyataan yang menyakinkan. 

 

e. Prinsip Persamaan (al-Musawah) 

Persamaan adalah kesamaan dalam kedudukan sosial, didepan hukum 

dalam menanggung beban reponsibilitas, dan dalam mendapatkan 

kesempatan untuk mengaktualisasikan diri ditengah masyarakat, dalam kadar 

yang setara diantara seluruh anggota masyarakat. 

Prinsip persamaan dalam Islam mempunyai landasan amat kuat dalam 

al-Quran dan sunnah. Konsistensi madinah yang dikenal dengan al-shalafah 

adalah contoh yang paling nyata pelaksanaan prinsip egalite dalam Islam 
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antara lain disebabkan karena prinsip egalite tersebut Islam menentang 

perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. 

Pada dasarnya bahwa manusia adalah umat yang satu (ummatan 

w±hidatan) yang termaktub dalam beberapa ayat diantaranya pada QS. al-

Baqarah (2) : 213 : 

 ...َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن

Terjemahnya : 

Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka 
Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan 
pemberi peringatan.78 

 

Ayat tersebut menegaskan bahwa petunjuk-petunjuk Allah yang 

dibawah oleh para Nabi-nabi dan Rasul, penting sekali bagi keselamatan 

manusia, agar dapat menjadi umat yang bersatu, tolong menolong satu sama 

lain, memiliki kebersamaan dalam berupaya mencari kemaslahatan, 

menghindari masa bahaya dan kerusakan dimuka bumi. 

Oleh karena itu, perbedaan bahasa dan warna kulit tidak menjadi 

penghalang bagi kesatuan dan persamaan manusia secara menyeluruh, 

bahkan perbedaan itu sebenrnya merupakan sunatullah dalam kejadian 

manusia. Demikian pula adanya berbagai macam suku dan jenis bangsa 

bukanlah untuk berpecah belah, melaikan untuk saling kenal saling membantu 

                                                 
78Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 51.  
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di dalam kebenaran dan kebaikan. Persamaan memungkinkan pula semua 

pihak memanfaatkan hal-hal yang baik pada pihak yang lain79 dan dengan 

demikian semua kekayaan dunia ini dapat dinikmati oleh seluruh makhluk di 

dunia. 

Kajian tentang persamaan telah banyak dilakukan dalam pemikiran 

peradaban Barat, semenjak prinsip persamaan dideklarasikan sebagai salah 

satu prinsip hak-hak asasi manusia, dalam deklarasi yang dikeluarkan oleh 

Revolusi Prancis pada tahun 1789 M,80 karenanya semenjak saat itu prinsip 

persamaan masuk dalam banyak undang-undang perjanjian-perjanjian 

internasional. 

Ada beberapa bidang persamaan yang biasanya disebutkan misalnya, 

persamaan dalam bidang politik, persamaan ekonomi, persamaan sipil dan 

persamaan sosial.81 Pembahasan tentang persamaan juga dilakukan dalam 

melihat hubungan antara sesama penduduk dalam suatu negara, diantara 

bangsa-bangsa dan antar negara dan diantara nasionalisme kelompok 

masyarakat dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. 

Ada beberapa pemikiran dan filsafat yang cenderung bersikap utopis 

dan imajinatif didalam mengkaji konsep dan pandangan mereka tentang 

                                                 
79Amrullah Ahmad, et.al., Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum 

Nasional di Indonesia, Cet I, (Jakarta : IKAHA, 1994), h.148.  
 
80Muhammad Imarah, op.cit., h. 121.  
81Ibid. 
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prinsip persamaan antara manusia.82 Mereka memandang bahwa untuk dapat 

diwujudkannya kesamaan secara penuh dan persamaan secara utuh antar 

manusia dalam segala bidang, khususnya dalam bidang ekonomi, masalah-

masalah yang berkaitan dengan harta kekayaan dan penghidupan dalam 

bidang sosial yang kondisi dan stratanya biasanya dipengaruhi oleh situasi dan 

kondisi ekonomi serta berbagai aspek dalam kehidupan. 

Namun, konsep-konsep pemikiran yang demikian sangat sulit untuk 

diberikan dan diaplikasikan, ditengah masyarakat manapun, meskipun dalam 

masyarakat yang pemikirannya didominasi oleh para pendukung pemikiran 

filsafat tersebut. Namun demikian memungkinkan terdapat konsep yang paling 

realistis, dalam melihat berbagai persamaan dan kemungkinan diwujudkannya 

pada tataran aplikasi dan paktek adalah konseop yang membedakan antara 

hal-hal tersebut, sebagai berikut : 

1. Persamaan manusia didepan hukum. Dalam bentuk kesamaan yang 

menghapus keistimewaan faktor tempat kelahiran, pewarisan warna 

kulit, ras, gender dan kepercayaan. 

2. Persamaan dalam mendapatkan kesempatan bagi seluruh warga 

negara, seluruh bangsa, suku dan seluruh negara.83 Persamaan dalam 

mendapatkan kesempatan yang ada dalam seluruh bidang, sehingga 

perbedaan hasil yang timbul kemudian adalah betul-betul merupakan 

                                                 
82Ibid. h. 122 
83Ibid., h. 123,  
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hasil usaha pribadi dan tetesan keringat yang dikucurkan untuk 

mewujudkannya, bukan karena hasil deskriminasi warisan bawaan dan 

hak yang istimewa. Persamaan yang demikian dapat diwujudkan dan 

mencakup tujuan yang pantas untuk dilakukan jihad dalam mencapainya 

dan merealisasikannya dalam lingkup kehidupan sosial maupun negara. 

 Masyarakat yang menganut kesamaan dalam mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk mencapai apa yang dicita-citakan, 

berusaha semaksimal mungkin untuk menguasi ilmu pengetahuan dan 

berupaya untuk memperoleh harta kekayaan, keikutsertaan dalam 

berbagai urusan dan kepentingan umum, baik politik maupun 

kepentingan sosial lainnya, akan ditemukan bahwa kemampuan 

manusia ternyata berbeda-beda. Maka akibatnya adalah berbeda-

beda pula hasil dan bagian mereka dari kepemilikan baik usahanya 

maupun penghasilannya, disebabkan berbeda-beda energi materil dan 

intelektual.84 Kesempatan dalam mendapatkan kesempatan tidak 

menghasilkan persamaan status harta dan sosial manusia, karena 

berbeda-bedanya kemampuan, baik merupakan bakat bawaan, 

potensi pribadi, maupun hasil gemblengan belajar diantara manusia. 

Kesamaan dalam mendaptkan kesempatan tidak secara otomatis 

                                                 
84Ibid., h. 124.  
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membuahkan kesamaan dalam bagian dan nasob manusia dari 

kesempatan yang telah didapatkannya. 

 Persamaan dalam pandangan Islam adalah kesamaan dan 

kesejahteraan yang utuh didepan hukum dan kesamaan secara penuh 

dalam mendapatkan kesempatan serta keseimbangan antara orang-

orang yang berbeda-beda bagiannya dari kesempatan yan terbuka 

bagi seluruh manusia.85 Hal yang seperti inilah yang merupakan hakikat 

subtansial dari konsep persamaan yang membuat pemikir Islam tidak 

mengingkari realitas terbentuknya masyarkat dalam tataran klasifikasi 

sosial, sambil menugaskan keharusan menjaga hubungan diantara 

tingkat keadilan moderasi dan keseimbangan dalam berbagai aspek 

kehidupan. 

 Dengan pandang Islam tersebut maka didalam melihat 

persamaan dalam mewujudkan keamanan dan keadilan sosial bagi 

kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat pada saat 

keseimbangan menghilangkan ketakutan, ketidaktentraman sosial dan 

kezaliman ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian 

diupayakan semaksimal mungkin akan menyelamatkan masyarakat dari 

berbagai benturan-benturan berdarah yang mengancam kestabilan 

                                                 
85Ibid., h. 125. 
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kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang ditata dan dipola oleh 

filsafat-filsafat sosial yang sangat berbeda dengan moderasi. 

 

f.   Prinsip Tolong-menolong (Al-Ta’±wun) 

Prinsip ta’±wun atau tolong-menolong berarti bantu-membantu antra 

sesama manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Bantu-membantu 

dimaksudkan agar dapat diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama 

dalam upaya meningkatkan segala aktivitas kebaikan dan ketakwaan kepada 

Allah Swt. Prinsip ta’±wun menghendaki agar manusia saling membantu dalam 

kebaikan lebih khusus kepada umat Islam agar dapat saling tolong menolong 

dalam kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, dan tidak dibenarkan 

saling tolong menolong dalam kejelekan dan perbuatan dosa, baik secara 

individu dan masyarakat oleh karena hal itu dapat menjerumuskan manusia 

kepada kesesatan dan kehancuran dalam kehidupan. 

Pada dasarnya prinsip ta’±wun ins±ni (kerjasama kemanusiaan) adalah 

merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilaksanakan untuk membantu 

dan menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Sehingga 

manusia dapat hidup berdampingan secara aman dan damai. Tanpa ada 

gesekan-gesekan yang dapat menjerumuskan sesama manusia kepad 

kehancuran dalam berbagai aspek kehidupan. 



 

 

84 

Di antara konsekwensi ukhuwah adalah sikap ta’±wun (saling tolong 

menolong), tan±shur (saling mendukung) dan tar±hum (saling berkasih sayang). 

Oleh karena tidak ada artinya berukhuwah jika tidak saling membantu diantara 

sesama manusia, ketika memerlukan bantuan dan pertolongan kepada saat 

ditimpa cobaan pada saat kondisinya dalam keadaan lemah. 

Rasulullah Saw., telah menggambarkan tujuan saling tolong menolong 

dan keterikatan antara kaum muslimin dalam bermasyarakat antara satu 

dengan yang lainnya, dengan gambaran yang sangat jelas. Sebagaimana 

sabda Rasulullah Saw: 
َحِدثنا حالدبن يحى حدثنا سفيان عن ابى بردة بن عبد اهللا بن ابى بردة عن جده عن َأِبي 

ُموَسى عن النبى َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قال ِانَّ اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا 

.وَشبََّك َاَصاِبَعُه
86 

Artinya: 

Dari Abu Musa ra., dari Nabi Saw., beliau bersabda: sesungguhnya 
orang mu’min bagi orang mu’min lain seperti, seperti sebuah bangunan 
dimana sebagiannya meningkatkan sebagian yang lain, dan beliau 
menjalinkan jari-jarinya.87  

Dari hadis Rasulullah Saw., tersebut dapat diumpamakan satu bata 

merah tentu saja lemah, meskipun terlihat kuat. Dan ibarat seribu batu bata 

yang berserakan (tidak teratur), tidak mampu berbuat apa-apa yang tidak bisa 

berbentuk bangunan. Akan tetapi terbentuknya bangunan yang kuat 

                                                 
86Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shah³h Al-Bukh±ri, Juz I, (Indonesia: 

Maktabah Dahlan, t.th), h. 200. 
 
87Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shah³h Bukhariy, (Alih Bahasa), 

Ahmad Sunarto, Jilid I, Semarang, Al-Syifa’, th., 1992, h. 321.  
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manakalah batu bata itu disusun dengan teratur dalam susunan yang rapi dan 

kokoh sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika itulah akan terbentuk dari 

batu bata tersebut dinding yang kokoh dan dari dinding-dinding itu akan 

terbententuk rumah yang sangat kuat, tidak mudah dirobohkan oleh tangan-

tangan perusak. 

Di lain hal Rasulullah Saw., dalam beberapa hadisnya menggambarkan 

keterkaitan masyarakat Islam antara satu dengan yang lain dalam bentuk cinta 

dan kasih sayang sebagaimana sabda Rasulullah Saw: 

َحِدثنا محمد بن عبد اهللا بن تمير حدثنا أبى حدثنا ركرياء عن الشحبى عن النُّْعَماِن ْبِن 

َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي : َبِشيٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل 

ُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد َتَوادِِّهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَث

.ِبالسََّهِر َواْلُحمَّى
88 

Artinya: 

Bersumber dari Nu’man bin Basyir, dia berkata Rasulullah Saw., 
bersabda: perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling 
mencintai diantara mereka, adalah seperti batang tubuh. Apabila ada 
salah satu anggotanya yang merasakan sakit, maka anggota-anggota 
tubuh lainnya ikut merasakan lemah dan tidak bisa tidur.89  

 

                                                 
88Al Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nasaburi, Shah³h Musl³m, 

Juz 4 (Beirut : Libanon Dar Al-Kutub al-Ilmiah, (Aliha Bahasa), Adil Bisri Musthafa, Semarang, 
Al-Syifah, 1993), h. 513. 

 
89Al Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nasaburi, Shah³h Muslim, 

Juz 4, (Beirut : Libanon Dar Al-Kutub al-Ilmiah, (Aliha Bahasa), Adil Bisri Musthafa, Semarang, 
Al-Syifah, 1993, h. 513. 
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Anggota tubuh yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan 

tidak bisa terpisahkan serta tidak akan mungkin hidup sendiri. Maka tidak bisa 

terpisah antara organ pernafasan dan organ pencernaan atau keduanya juga 

tak dapat dipisahkan dari tekanan darah, masing-masing saling 

menyempurnakan satu dengan yang lainnya.90 Maka kerjasama antara bagian 

tubuh dan saling membantu, seluruhnya akan hidup dan akan terus 

berkembang dan bahkan bisa berperan aktif dalam kehidupan. 

Rasulullah Saw., juga memasukkan salah satu paradigma dalam konteks 

menolong muslim terhadap muslim lainnya, bahwa menolong saudara sesama 

muslim baik yang dizhalimi harus diselamatkan dari kezhaliman, demikian pula 

orang-orang zhalim harus diselamatkan dari perbuatan zhalim.91 Dengan 

mencegah kedua tangannya untuk melakukan kezaliman. 

Al-Qur±n al-Kar³m mewajibkan saling menolong dan memerintahkannya 

dengan syarat dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. Ia mengharapkan dan 

melarang saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Maidah (5):  2: 

 ...َوَلا َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِإْثِم َواْلُعْدَواِنَوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى ... 

Terjemahnya:  

                                                 
90Yusuf Qardawi, Mal±mih al-Mujtama’ al-Muslim Alladzi Nansyudduhu, (Alih 

Bahasa), oleh Setiawan Budi Utomo, Cet, I (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 143. 
 
91Ibid., h. 144.  
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Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa 
dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.92  

 

Perintah  bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, 

adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam memberi bantuan satu 

sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik 

pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia.93 

Dengan demikian dalam melakukan setiap perbuatan taqwa, yang dapat 

mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan 

manusia. 

Kaum muslimin yang memiliki persatuan dan kesatuan pokok pada 

dasarnya mampu bertolong-tolongan sesamanya dalam melakukan kebaikan 

dan taqwa, tanpa memerlukan suatu ikatan perjanjian, seperti halnya 

organisasi-organisasi yang telah ada.94 Mereka cukup diikat dengan hanya 

janji dan sumpah Allah Swt., saja tak perlu yang lain-lain. Meskipun demikian 

setelah janji Allah itu pada perkembangannya banyak yang di langgar orang, 

maka perlu di adakan organisasi-organisasi untuk menghimpun kelompok-

                                                 
92Departemen Agama RI, op.cit., h. 159. 
  
93Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafs³r Al-Mar±gi, Juz II, Dar al-Fikr Li al-Tab’i Wa al-

Nasyr Wa al-Tawazi, t.th), h.45. 
 
94Ibid., h. 46.  
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kelompok kaum muslimin dan mendorong mereka menegakkan kewajibannya. 

Yang di maksud adalah bertolong-tolongan mengerjakan kebaikan dan taqwa. 

Di era seperti sekarang sudah jarang di temukan orang yang mau 

menolong dan melakukan suatu pekerjaan kebaikan tanpa mengharapkan 

sesuatu.kecuali apabila seseorangada ikatan janji untuk suatu tujuan tertentu.95 

Oleh karena itu, di adakannya organisasi-organisasi sekarang adalah termasuk 

salah satu syarat yang padanya tergantung terlaksananya kewajiban pada 

umumnya. 

Merupakan suatu kewajiban umat Islam, bagi yang kuat membantu yang 

lemah yang kaya mengulurkan tangan kepada yang miskin. Hendaknya 

seorang yang ‘±lim mengajari yang bodoh, yang tua mengasihi muda, 

begitupun yang muda muda menghormati yang tua, dan hendaknya yang 

bodoh itu mengetahui kewajibannya terhadap yang lalim.96 Dan hendaknya 

seluruh umat berada dalam satu shaf (barisan) untuk menghadapi tantangan 

dan konspirasi (persekongkolan) musuh baik dalam keadaan perang maupun 

dalam keaadan damai. Di maksudkan untuk memelihara keutuhan dan 

kebersamaan seluruh umat Islam tanpa di batasi oleh suku, bangsa dan 

wilayah.                                     

 

 g. Prinsip Musyawarah ( al-syu’ra ) 
                                                 

95Ibid.  
 
96Yusuf Qardawi, op.cit., h. 144.  
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Musyawarah adalah merupakan salah satu di antara makna 

musyawarah (syu’ra) adalah bahwa hendaknya seseorang tidak egois dengan 

pendapatnya sendiri dalam persoalan-persoalan yang memerlukan 

kebersamaan pendapat dari Allah pikiran.oleh karena pendapat dan orang 

atau pendapat dan orang atau pendapat kolektif lebih mendekati kebenaran 

dari pada pendapat dari seorang saja.97 Dengan demikian sangat di perlukan 

bermusyawarah untuk mupakat dalam hal-hal kebaikan dan kebenaran. 

Di samping itu musyawarah dalam suatu persoalan akan dapat 

membuka jalan bagi kebuntuan pikiran dan memberikan pandangan mengenai 

persolan itu dalam berbagai sudut, menurut keragaman fokus perhatian 

masing-masing individu yang ikut bermusyawarah serta menurut keragaman 

daya nalar dan wawasan intelektual masing-masing.98 Dengan demikian 

penilaian terhadap persoalan itu akan di peroleh secara arif berdasarkan 

persepsi yang menyeluruh dan berdasarkan kajian integral. 

Dengan bermusyawarah seseorang akan menggabungkan kepada Allah 

pikirannya berbagai akal pikiran orang lain dan menambahkan kepada ilmu 

pengetahuannya dalam berbagai ilmu pengetahuan orang lain.99 Dalam hal ini 

apabila suatu ide telah sampai pada musyawarah, maka manfaatkanlah ide 

orang lain yang memberi nasehat denga sebaik-baiknya dan jangan di kira 
                                                 

97Ibid., h. 117. 
 
98Ibid., h. 118. 
 
99Ibid.  
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bahwa musyawarah itu akan merugikan, oleh karena para pendahulu telah 

menjadi penguat generasi masa kini, Islam telah menyuruh manusia untuk 

bermusyawarah dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, serta 

kehidupan    bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

Musyawarah dimaksudkan adalah untuk memecahkan segala masalah 

kehidupan baik secara individu, kelompok masyarakat maupun berbangsa dan 

bernegara, adapun macam-macam musyawarah adalah musyawarah dalam 

kehidupan individu, musyawarah dalam kehidupan keluarga, musyawarah 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 
h. Prinsip Menghadapkan Pembebanan (Khithab Takl³f ) kepada Akal 

Di antara keistimewaan manusia yang paling penting adalah akal 

pikiran yang dimilikinya. Akal itulah yang membedakan eksistensi manusia 

dengan binatang, bahkan juga membedakan eksistensinya dengan malaikat. 

Dengan akal manusia diangkat menjadi khalifah Tuhan, mengatasi martabat 

segala makhluk. Manusia diajarkan oleh Allah untuk dapat mengetahui definisi 

(nama-nama segala sesuatu di alam ini).100 Dalam al-Quran banyak ayat yang 

menyerukan perlunya penggunaan akal dalam kehidupan manusia, misalnya 

ungkapan yang berbunyi (لعلكم تعقلون) semoga kamu berakal لعلكم تتفكرون 

(semoga kamu berfikir) لعلكم تعلمون  semoga kamu mengetahui افال تبصرون  

                                                 
100Hamka Haq, Filsafat Ushul Fikih,  (Yayasan Al-Ahkam, Makassar, 2000), h. 124. 
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apakah mereka tidak memikirkan ?            يتدبرون افال  apakah mereka tidak 

mempertimbangkan ?, dan ungkapan lain yang senada, menunjukkan betapa 

al-Quran mendorong penggunaan akal bagi manusia.101 Untuk dapat 

membedakan antara perintah dan larangan dalam ajaran Islam. 

Apakah pengunaan akal itu juga dapat memasuki wilayah syari’ah, 

suatu hal yang menjadi kontrovelsial dalam pemikiran hukum Islam, yang jelas 

sumber syari’ah hanyalah Allah yang menurunkan wahyu lewat Rasul-Nya. 

Yang menjadi persoalan adalah sampai dimana kegunaan akal dalam 

memahami hukum syari’ah apakah hanya sekedar memahami ataukah juga 

sampai kepada tingkat menetapkan hukum. Persoalan ini telah dibahas oleh 

para mutakallim³n dan ushliyyin sejak zaman klasik.102 Bahkan hal tersebut 

telah dibahas oleh para olmuan Islam dari zaman kezaman dan merupakan hal 

yang tidak berkesudahan. 

Manusia mempunyai kemampuan akal di daerah akal praktis (practical 

reason), sedangkan dibalik itu terbentang luas tiada batas daerah akal murni 

(pure reason) yang hanya diketahui oleh yang maha mengetahui dalam hal ini 

adalah Allah Swt. Nabi Musa as., yang berfikir logis dan kritis tidak memahami 

perbuatan ‘Abdun Shahib, ketika Nabi Musa as., belajar kepadanya.103 Dan ia 

                                                 
101Ibid.  
 
102Bustanul Arifin, op.cit., h. 101. 
 
103Hamka Haq, op.cit., h. 126. 
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baru mampu mengetahui hakekatnya setelah Tuhan memberikan penjelasan 

kepadanya. Sebagaimana firman Allah Swt. pada QS. Al-Kahfi ayat 78, 82 : 

 .بُِّئَك ِبَتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْبًراَقاَل َهَذا ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنَك َسُأَن

Terjemahnya : 

Khidhr berkata : “Inilah perpisahan antara aku dengan kamu, aku akan 
memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak 
dapat sabar terhadapnya.104 

 

Maka pernyataan khidhr tersebut dilanjut pada ayat 82 pada surah 

tersebut: 

ِلًحا َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغَلاَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكْنٌز َلُهَما َوَكاَن َأُبوُهَما َصا

 َما َرْحَمًة ِمْن َربَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِريَفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكْنَزُه

  َذِلَك َتْأِويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصْبًرا

Terjemahnya : 
Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di 
kota itu, dan dibawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka 
bedua, sedang ayahnya adalah orang saleh, maka Tuhanmu 
menghendaki agar supaya mereka sampai pada kedewasaannya dan 
mengikrarkan sumpahnya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan 
bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu 
adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar 
terhadapnya.105 

 

                                                 
104Departemen Agama RI, op.cit., h. 455.  
 
105Ibid., h. 456.  
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Dari segi inilah para ulama dan para fuqaha senantiasa mendasarkan 

pikirannya atas kebenaran wahyu secara mutlak, kemudian mereka 

menetapkan bahwa yang maha pembuat itu adalah Allah Swt, yang telah 

menganugrahkan akal sehat kepada hambanya. 

Selanjutnya akal juga dapat penghargaan tinggi, karena mempunyai 

kemampuan untuk mengetahui masalah sebgai tujuan syari’ah. Tuhan 

menciptakan manusia dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian Allah 

memberi ilmu dan petunjuk kepada jalan mencapai kebenaran dan 

keselamatannya dalam hidup di dunia dan akhirat. Pada hakekatnya ilmu 

diperoleh manusia melalui dua cara yakni : dharriy dan ta’l³m. Ilmu dharuriy 

ialah ilmu yang dibawa manusia secara naluri sejak lahir, tanpa diketahui dari 

mana dan bagaimana timbulnya, seperti kemampuan seorang anak menyusui 

ibunya dan kesadaran setiap orang akan wujudnya sendiri. Sedangkan ilmu 

yang didapat secara ta’l³m ialah ilmu yang melalui proses, seperti kemampuan 

berbicara dan mengidentifikasikan segala sesuatu di alam sekitar dan berbagai 

ilmu teoritis yang diperoleh akal.106 Baik ilmu yang bersifat naluri atau 

pembawaan sejak lahir, maupun yang diperoleh lewat proses pengajaran, 

merupakan potensi untuk mengetahui kemaslahatan sebagai tujuan syari’ah 

dan itu adalah pemberian Tuhan secara fitrah kepada manusia. 

 

                                                 
106Hamka Haq, op.cit., h. 127.  
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C. Sumber dan Metode Penggalian Hukum Islam 

      1. Pengertian Sumber Hukum Islam 

Kata-kata  “sumber  hukum  Islam”.  Merupakan  terjemahan  dari  lafaz     

االحكام   Kata-kata tersebut tidak diturunkan dalam .(mash±dir al-ahk±m) مصادر 

kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih 

klasik. Untuk menjelaskan arti “sumber hukum Islam”, mereka menggunakan 

istilah dalil-dalil syari’ah (االدلة الشرعية), al-adillah al-syar’iyyah. Penggunaan 

kata مصادر االحكام (mash±dir al-ahk±m) oleh ulama pada masa sekarang ini, 

tentu yang dimaksudkan adalah arti dengan istilah االدلة الشرعية (al-adillah al-

syar’iyyah).107 Yang dimaksud adalah sumber-sumber hukum Islam. 

Sumber utama hukum Islam adalah al-Quran dan hadis, karena hanya 

dari keduanyalah digali norma-norma hukum. Sedangkan ijma’’, qiy±s, istihs±n, 

istil±h, istishab, istidl±l, dan al-mash±lih al-mursalah dan sebagainya tidak 

termasuk kategori sumber utama hukum Islam. Kesemuanya itu termasuk dalil 

hukum.108 Dengan menggunakan istilah-istilah tersebut kita dapat menemukan 

hukum-hukum Islam. Oleh karena istilah-istilah tersebut merupakan alat dalam 

menggali hukum-hukum dari al-Quran dan hadis. 

a. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam 

                                                 
107Fathurrahman Jamil, op.cit., h. 71. 
 
108Daud Ali, op.cit., h. 71. 
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Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat 

kaidah-kaidah fundamental (asasi), yang perlu dikaji dengan teliti dan 

dikembangkan lebih lanjut isi kandungannya.109 Hukum Allah yang disampaikan 

kepada hambanya, Nabi Muhammad Saw., dalam bentuk wahyu, yang ditulis 

dalam sebuah buku petunjuk. Kitab kumpulan hukum Allah itu disebut dengan 

al-Quran. Jadi dengan demikian, al-Quran merupakan sumber utama, pertama 

dan sumber pokok bagi hukum Islam. Disamping itu al-Quran berfungsi juga 

sebagai dalil pokok hukum Islam. Dari ayat-ayat al-Quran diturunkan norma-

norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia.110 Dengan al-Quran manusia 

mendapat petunjuk dan bimbingan dalam memutuskan problematika hidup dan 

kehidupan 

Sebagai sumber hukum utama dan pertama, al-Quran harus dinomor 

satukan oleh umat manusia dalam menemukan dan menarik hukum-hukum, 

ayat-ayat harus didahulukan dalam menjawab permasalahan yang muncul 

kepermukaan.111 Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan 

jawaban atas problematikanya dari luar al-Quran selama hukum dan jawaban 

tersebut dapat diturunkan dalam nash-nash al-Quran. 

                                                 
109Fathurrahman Jamil, op.cit., h. 82. 
 
110Ibid. 
 
111Ibid., h. 82.  
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Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Darinya 

diturunkan hukum-hukum lain. Dalam merumuskan semua hukum, manusia jika 

menghendaki kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman dan 

berwawasan al-Quran. Penentangan dan perlawanan terhadap al-Quran 

pengingkaran terhadapnya. Hukum dan undang-undang buatan umat Islam 

tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah hukum al-Quran. Kesesuaian dan 

kesejiwaan hukum dengan al-Quran lah yang dikehendaki.112 Dengan cara 

yang demikian manusia akan mencapai kesejahteraannya. 

Bukti konkrit yang menyatakan bahwa al-Quran sumber dan dalil hukum 

yang utama dan pokok dapat ditemukan dalam ayat-ayat al-Quran sendiri. 

Lebih dari dua puluh kali al-Quran menyuruh umat Islam mematuhi Allah. 

Mematuhi Allah berarti mematuhi ucapan-Nya.113 Ucapan-ucapan-Nya 

merupakan hukum yang kesemuanya terkandung dalam kitab suci al-Quran. 

Riwayat Mu’az bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman juga 

merupakan bukti bahwa al-Quran merupakan hukum utama dan pokok bagi 

umat Islam.114 Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw., yang berbunyi: 

عن الحارث بن عمر وابن اخى , عن ابى عون, عن شعبة, حدثنا حفص بن عمر

ان رسول اهللا : حمص من اصحاب معاذبن جبلعن اناس من اهل , المغيرةبن شعبة

كيف تقض إذا عرض : صلى اهللا عليه وسلم لـم اراد ان يبعث معاذا الى اليمين قال

                                                 
112Ibid. h.83 
 
113Ibid. h. 84 
 
114Ibid.  
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َأْقِضي ِبِكَتاِب اللَِّه َقاَل َفِإْن َلْم َتِجْد ِفي ِكَتاِب اللَِّه َقاَل َفِبُسنَِّة َرُسوِل : لك قضاء ؟ قال

َوَسلََّم َقاَل َفِإْن َلْم َتِجْد ِفي ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

ِفي ِكَتاِب اللَِّه َقاَل َأْجَتِهُد َرْأِيي َوَلا آُلو َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

.ِذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل اللَِّه ِلَما ُيْرِضي َرُسوَل اللَِّهَصْدَرُه َوَقاَل اْلَحْمُد ِللَِّه الَّ
115 

Artinya: 

Dari Haris bin Amr bin Akhimuqirah bin Syu’bah, dari beberapa 
penduduk Humns, dari sahabat-sahabatnya Mu’adz ra: Bahwa 
Rasulullah Saw., sewaktu hendak mengutus Mu’adz ke yaman beliau 
bersabda: “bagaimana cara kamu memutuskan hukum apabila ada 
perkara hukum dalang kepadamu ? muaz menjawab: “saya putuskan 
dengan kitabullah “Tanya beliau” jika belum kamu dapatkan dalam 
kitabullah “? Jawab Mu’adz:” Dengan sunnah Rasulullah Saw.” Tanya 
beliau:” Jika kamu belum dapatkan dalam sunnah Rasulullah, dan tidak 
pula dalam kitabullah?” Jawab muaz:” saya berijtihad dengan rasio 
saya, dan saya tidak bersambelawa” maka Rasulullah Saw., menepuk 
dadanya dan mengucapkan:” segala puji bagi Allah yang telah 
memberi petunjuk utusan Rasulullah kepada sesuatu yang disenangi 
Rasulullah Saw.116   

 

Seluruh ayat al-Quran dari segi lafaz dan maknanya adalah qath’iy al-

wurd. Artinya, semua lafaz dan makna al-Quran datang dari Allah tanpa 

diragukan lagi keasliannya. Dengan demikian semua lafaz dan makna al-

Quran mutaw±tir. Sedangkan dari segi dalalah hukumnya, sebagian qath’iy al-

dal±lah berarti ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi. 

Sedangkan ketentuan hukum zhanniy al- dal±lah adalah mengandung dan 
                                                 

115Al Imam al Hafidh Abi Daud Sulaiman bin Al Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abu Daud, 
Juz. II (Cet. I; Beirut Libanon: Dar al-Kulub al-Ilmiah, 1996), h. 510.  

 
116Al Imam al Hafidh Abi Daud Sulaiman bin Al Asy’ats al-Sijistani, alih bahasa Arifin 

et.al., Sunan Abu Daud (Semarang : Al-Syifa’, 1993), h. 161.  
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menampung berbagai penafsiran.117 Sehingga para ulama berbeda-beda 

dalam menafsirkannya. 

1). Penjelasan al-Quran tentang hukum 

Al-Quran dari segi penjelasannya ada dua model, yaitu: muhkam (jelas) 

dan mutasy±bih (samar). Sebagaimana firman Allah Swt., pada QS. Ali Imr±n 

(3) : 7 sebagai berikut: 

 ...ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه َءاَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت

Terjemahnya : 

Dia-lah (Allah) yang menurunkan al-kitab (al-Quran) kepada kamu. 
Diantara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi 
al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasy±bihat.118 

 

Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang terang artinya, jelas 

maksudnya dan tidak mengandung keraguan, serta tidak mengandung 

pemahaman lain, selain pemahaman yang terdapat dalam lafaz ayat al-Quran 

tersebut. Sedangkan ayat-ayat mutasy±bih adalah ayat-ayat yang tidak jelas 

artinya, sehingga terbuka kemungkinan adanya berbagai penafsiran dan 

pemahaman dari para ulama. 

 Penjelasan al-Quran mengenai hukum terdiri dari tiga sifat yaitu: 

a).Terinci 

                                                 
117Fathurrahman Jamil, op.cit., h. 84. 
 
118Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 76. 
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Penjelasan al-Quran mengenai hukum tentang suatu hukum berarti. 

Keterangan al-Quran mengenai suatu hukum telah jelas dan sempurna, tanpa 

membutuhkan penfsiran lagi. Apa yang ditulis dalam al-Quran dapat langsung 

dipahami oleh sunnah Nabi Saw. Ayat-ayat muhkam.119 Sebagai contoh 

adalah ayat-ayat tentang waris dalam QS. Al-Nisa (4) : 11-12 dan ayat tentang 

kejahatan zina dalam surah Al-Nur : 4. 

b). Secara Garis Besar 

Ayat al-Quran yang mengambil modul secara garis besar ini, 

memerlukan penerangan dan penjelasan dan penafsiran pertama adalah hak 

milik Nabi Muhammad Saw., dengan sunnahnya sebagai mufassir al-Quran 

yang diutus oleh Allah Swt. Namun demikian, bayan (keterangan). Muhammad 

tentang ayat al-Quran yang zhanny al-dal±lah dari segi kejelasannya juga 

dibedakan menjadi Qath’iy dan zhanny. Untuk bayan Rasul yang Qath’iy, umat 

Islam harus melaksanakan tanpa tawar-menawar lagi. Sedangkan bayan 

zhanny, masih memerlukan pemikiran dan penjelasan dari umat Islam terutama 

para ulama.120 Dari sinilah diperlukan ijtihad dan dari sini pula tampak letak 

dinamika hukum Islam yang berupa fleksibilitasnya untuk berhadapan dengan 

segala zaman dengan daya adaftifnya. 

c).Ibarat dan isyarat 

                                                 
119Fathurrahman Jamil, op.cit., h. 85.  
 
120Ibid., h. 86. 
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Penjelasan al-Quran tentang hukum bercorak ibarat dan isyarat 

memberikan beberapa maksud, yaitu maksud tersurat (konkrit) dan maksud 

tersirat (abstrak) yang memerlukan penafsiran.121 Maksud tersirat dari al-Quran 

hanya dapat dipahami oleh mereka yang jeli dalam membaca dan memahami 

al-Quran. 

Sebagai ilustrasi dari modul ini adalah perintah al-Quran untuk haji dan 

korban. Tampak dalam bentuk zhahir ayat al-Quran tersebut adalah hanya 

ibadah semata untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Namun makna imlisit 

dari ayat tersebut adalah perintah bagi manusia untuk melakukan perenungan 

diri dihadapan Tuhan, intropeksi diri, persiapan dan penyelenggaraan untuk 

berjuang, bergaul dengan kekacauan dan kejahatan sebagian manusia 

dengan maksud memperbaikinya dan membuat sejarah. Bentuk semacam itu 

juga dilakukan oleh Nabi Saw., di gua hira. Ketika Nabi telah menerima wahyu 

dari Tuhan, beliau keluar dari gua dan mulai berdakwah.122 Sedangkan korban 

merupakan manifestasi hubungan horisontal sebagai suatu keseimbangan dari 

hubungan vertikal tentang haji. 

Korban, meski secara harfiah berupa penyembelihan hewan, secara 

maknawi/implisit merupakan penyembelihan nafsu hewani pada manusia dan 

mengandung pula makna pengorbanan kepada orang yang membutuhkan 

                                                 
121Ibid.  
 
122Ibid.  
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dalam bentuk apapun.123 Demikian pula halnya dengan puasa. Puasa 

disamping mempunyai makna vertikal berupa ibadah kepada Allah. Ia juga 

mengandung arti dapat merasakan penderitaan orang lain yang kadang tidak 

makan dalam sehari. 

Ayat al-Quran yang muhkam, penjelasannya sempurna, penunjukannya 

jelas (qath’iy al-dal±lah). Tidak bisa dipahami dengan pemahaman lain dan 

tidak dapat ditafsirkan dengan pendapat yang berbeda-beda, sebagai contoh 

pada QS. Al-Ikhlash (112) : 1 katakanlah bahwa Allah itu satu (Esa). Hukum 

tersebut bersifat universal, berlalu sepanjang zaman, dan dimanapun jua.124 

Ayat muhkam berlaku pada bidang ibadah, aqidah, dan norma-norma baik 

dan buruk. Seperti tentang keesaan Allah, shalat, dan berbakti kepada kedua 

orang tua.  

Ayat-ayat al-Quran yang coraknya mutasy±bih, bermodul ibarat dan 

isyarat, serta diungkapkan dalam bentuk garis besar, penjelasan hukumnya 

bersifat zhanny.125 Dengan kata lain, ayat-ayat tersebut penunjukan dan 

penjelasannya tidak jelas dan tidak meyakinkan, sehingga dapat dipahami 

hanya berbagai macam pemahaman, serta dapat ditafsirkan dari berbagai 

                                                 
123Ibid., h. 87.  
 
 
124Ibid. h.88  
 
125Ibid.   
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macam aspek yang erat kaitannya. Pada akhirnya muncullah berbagai versi 

hukum berbeda-beda. 

Penjelasan al-Quran yang bersifat zhanny umumnya berlalu pada 

bidang mu’±malah, hubungan manusia dengan manusia atau masyarakat. 

Dunia terus berputar, waktu sementara berjalan dan situasi tidaklah statis. 

Karena fleksibel (sh±lih li kulli zam±n wa mak±n), hukum Islam mentolerir situasi 

dan kondisi zaman, serta perubahan dan perkembangan masyarakat.126 

Konsekuensi dari toleransi tersebut adalah perubahan penerapan hukum. Jika 

keadaan menuntut adanya dekontruksi dan rekontruksi, maka hal itu akan 

dilakukan dalam suatu kaedah dinyatakan:  

 .َتْغيُُّر ْالَفْتَوى ِبَتَغيُِّر ْاَال ْزمـَاِن وَاْلَاْمَكَنِة

“Perubahan fatwa berdasarkan perubahan tempat dan waktu”.127 

Kelihatannya yang dimaksud oleh kaidah diatas adalah bahwa kondisi 

sosial politik dan sosial ekonomi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap 

produk hukum yang ditetapkan oleh mujtahid.128 Namun hal itu tidak berarti 

bahwa hukum tidak akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma 

yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam al-Quran dan hadis. 

2). Ibarat al-Quran dalam menetapkan Hukum 

                                                 
126Ibid.   
 
127Ibid., h. 89.   
 
128Ibid.  
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Ibarat al-Quran dalam menetapkan dan menjelaskan hukum yang 

berbentuk perintah dan larangan terdiri atas beberapa bentuk: 

a).Suruhan al-Quran menetapkan hukum berupa suruhan untuk 

melaksanakan sesuatu atau suruhan untuk meninggalkan sesuatu.129 Suruhan 

berarti keharusan untuk mengerjakannya. Seperti perintah Allah, shalat 

sebagaimana firman Allah pada QS. Al-Baqarah (2) : 43; 

 ...َمَع الرَّاِكِعيَنَوَأِقيُموا الصََّلاَة َوَءاُتوا الزََّكاَة َواْرَكُعوا 

Terjemahnya: 

Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.130 

Perintah mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah perintah yang 

harus dikerjakan apabila tidak dikerjakan, maka Allah mempunyai konsekvensi 

logis. 

Sedangkan larangan adalah perintah untuk menjauhi dan 

meninggalkannya. Contoh larangan dalam al-Quran adalah larangan 

membunuh seseorang hal tersebut terdapat pada QS. Al-An’am (6) : 151 

sebagai berikut: 

 ...َوَلا َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا ِباْلَحقِّ... 

Terjemahnya: 

                                                 
129Ibid. h.90   
 
130Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 16.   
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Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.131  

 

Larangan membunuh jiwa tanpa sebab yang dibenarkan adalah perbuatan 

yang musti dijauhi dan ditinggalkan dan tidak dapat ditolerir. 

b).Janji baik dan buruk, pahala dan dosa serta pujian dan cobaan. Sebagai 

contoh firman Allah pada QS. Al-Nisa (4) : 13; 

 ...َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت ...ِ 

Terjemahnya: 

Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ia akan dimasukkan 

ke syurga.132  

a. Ibarat, ibarat dalam al-Quran adalah bahagian dari penjelasan dan 

penetapan hukum. Contoh, istri yang ditalak harus menjalankan masa iddah 

seperti firman Allah pada QS. Al-Baqarah (2) : 228; 

 ...َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َثَلاَثَة ُقُروٍء

Terjemahnya: 

Dan istri-istri yang ditalak hendaklah menunggu dalam masa tiga 

qur’.133 

 
                                                 

131Ibid., h. 214.  
132Ibid., h. 118.   
 
133Ibid., h. 55.  
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Perintah berarti keharusan mengerjakan dan larangan berarti pencegahan 

pelaksanaan sesuatu. Diluar apa yang ditetapkan secara perintah dan 

larangan adalah berhukum mubah (boleh).134 Mubah, boleh adalah sesuatu 

tidak menjadi keharusan dalam melaksanakan maupun meninggalkan. 

3). Sistematika Hukum dalam al-Quran 

Al-Quran merupakan cahaya yang diturunkan Tuhan untuk memberi 

petunjuk dengan penuh rahmat kepada kebahagiaan umat manusia. Bukan 

kesejahteraan yang parsial di dunia atau di akhirat saja yang dibawa dan 

dikandung dalam hukum-hukum al-Quran, tetapi juga kebahagiaan dan 

keselamatan yang integral, konfrehensif dan universal. Hukum dalam al-Quran 

memberikan tempat yang seimbang antara hubungan horizontal dengan 

sesama manusia dan hubungan vertikal dengan Tuhan, Pencipta yang Maha 

Agung.135 Ia tidak hanya mencakup kepentingan akhirat, tetapi juga dunia. 

Pada hakekatnya mencakup lahir dan batin serta dunia dan akhirat. 

Secara garis besarnya hukum dalam al-Quran dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa bagian yaitu: 

a). Hukum-hukum i’tiq±diyah (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan 

rohaniyah manusia dengan yang maha kuasa.136 Hukum-hukum tersebut 

                                                 
134Fathurrahman Jamil, op.cit., h. 89.   
 
135Ibid., h. 90. 
 
136Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushl al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Kalam, 1993), h. 33.  
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mengandung kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat, 

rasul, kitab dan hari kiamat.137 Hal ini lebih ditekankan pada masalah 

keimanan dan ketaqwaan. 

b).Hukum-hukum khulqiyah (Akhlak). Hukum-hukum ini mengatur hubungan 

manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, 

bermasyarakat dan bernegara. Tercakup dalam hukum-hukum khuluqiyah 

ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan merupakan 

tonggak dalam rangka menuju akhl±k al-kar³mah dengan sesama 

makhluk.138 Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keutamaan pribadi 

mukallaf. 

c).Hukum-hukum syar’iyyah (syari’ah). Hukum ini mengatur hubungan hidup 

lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain demikian pula dengan 

Tuhannya selain yang bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.139 

Hukum-hukum tersebut dikategorikan kedalam hukum-hukum praktis oleh 

karena disamping mengatur hubungan antara hamba dengan khalik, juga 

mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia 

dengan makhluk lainnya serta alam sekitarnya. 

                                                 
137Fathurrahman Jamil, op.cit., h. 91.   
 
138Ibid.  
 
139Ibid., h. 92.  
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Hukum-hukum syari’ah (Hukum-hukum praktis) secara prinsip dapat 

dirangkum dalam dua aspek yaitu: 

b. Kedudukan al-Sunnah (hadis) dan fungsinya terhadap al-Quran 

 Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. Ia merupakan sumber utama ajaran Islam. Didalamnya 

terdapat berbagai aturan menyangkut aqidah, akhlak dan hukum (syari’ah).140 

Al-Quran hanya mengatur secara garis besarnya mengenai berbagai aturan 

itu. Eksistensinya tidak diragukan lagi oleh setiap kaum muslimin. Artinya, 

bahwa ia termasuk qath’iy al-Tsubt. 

 Nabi Muhammad Saw., sebagai penyampai ajaran al-Quran diberi 

otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. 

Dengan demikian ia adalah sebagai penjelas dan pelaksana dari apa yang 

ditulis dari apa yang ditulis dalam al-Quran.141 Dari sinilah dapat diketahui 

bahwa al-Sunnah, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan taqrir Nabi. 

Merupakan sumber kedua setelah al-Quran. Hal ini sudah disepakati oleh 

seluruh umat manusia. 

a).  Macam-macam sunnah 

Berdasarkan pendapat para ulama bahwa al-sunnah yang menjadi sumber 

kedua dalam hukum Islam itu dibagi menjadi tiga kategori (macam) yaitu: 

                                                 
140Fathurrahman Jamil, op.cit., h. 93.   
 
141Ibid. 
 



 

 

108 

1. Sunnah fi’liyyah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Saw., yang 

dilihat, atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang 

lain.142 Misalnya, tata cara shalat yang ditunjukkan Rasulullah Saw. 

Kemudian disampaikan sahabat yang melihat atau mengetahuinya 

kepada orang lain. 

2. Sunnah qawliyyah, yaitu ucapan Nabi Saw, yang didengar oleh dan 

disampaikan seorang atau beberapa orang sahabat kepada orang 

lain.143 Misalnya sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat 

“bahwa tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surah al-

Fatihah dalam shalat. 

3. Sunnah taqr³’riyyah, yaitu perbuatan ucapan sahabat yang dilakukan 

dihadapan atau sepengetahuan Nabi Saw; Tetapi Nabi hanya diam 

dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegahnya Nabi 

Saw, ini menunjukkan persetujuan Nabi Saw. Misalnya kasus Amr Ibn 

Al-Ash.144 

                                                 
142Nasrun Harun, op.cit., h. 39.  
 
143Ibid.  
 
144Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada suatu malam Amr bin al-Ash dalam 

keadaan junub (wajib) mandi oleh karena sahabat Amr bin al-Ash sangat kedinginan. Maka ia 
tidak sanggup mandi karena khawatir akan sakit ketika itu Amr bin al-Ash hanya bertayammum, 
lalu hal ini disampaikan kepada Rasulullah Saw., kemudian Rasulullah bertanya kepada Amr 
bin al-Ash, “Engkau melaksanakan shalat bersama-sama teman kamu sedangkan engkau 
dalam keadaan junub ?. Amr bin al-Ash menjawab “Saya ingat firman Allah ta’ala yang 
mengatakan jangan kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang lalu saya bertayammum dan langsung shalat. Mendengar jawaban Amr bin al-Ash 
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Beliau dalam keadaan junub (wajib mandi) tapi tidak melakukan mandi, 

melainkan ia bertayammum, dengan alasan khawatir akan sakit hal 

tersebut disampaikan kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah tidak 

melarangnya dan tidak berkomentar. Maka pada suatu malam Amr bin 

al-Ash dalam keadaan junub (wajib) mandi oleh karena sahabat Amr bin 

al-Ash sangat kedinginan. Maka ia tidak sanggup mandi karena 

khawatir akan sakit ketika itu Amr bin al-Ash hanya bertayammum. Lalu 

hal ini disampaikan kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah 

bertanya kepada Amr bin Al-Ash, “engkau melaksanakan shalat 

bersama-sama teman kamu sedangkan engkau dalam keadaan junub.? 

Amr bin al-Ash menjawab “saya ingat firman Allah Ta’ala yang 

mengatakan jangan kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lalu saya bertayammum dan 

langsung shalat. Mendengar jawaban Amr bin al-Ash ini Rasulullah 

Saw., tertawa dan tidak berkomentar apapun, tidak berkomentarnya 

Rasulullah Saw., dipandang sebagai pengakuan bolehnya 

bertayammum bagi orang yang junub dalam keadaan cuaca sangat 

dingin sekalipun air untuk mandi telah tersedia atau ada. 

b).  Kedudukan Al-sunnah 

                                                                                                                                           
ini Rasulullah Saw., tertawa dan tidak berkomentar apapun. Lihat Zakiyuddin Syaibany, Ushl 
Fiqh al-Isl±mi (Mesir: D±r al-Ta’lif, 1961),     h. 55. 
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Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa al-Quran ditinjau dari segi wurd 

dan tsubt-nya adalah qath’iy. Sedangkan al-sunnah, selain yang 

mutaw±tir bersifat dzanny al-wurd. Dari kenyataan inilah jumhur ulama 

menyatakan bahwa al-sunnah menempati urutan yang kedua setelah al-

Quran. Dalam kaitan ini al-Syatibi dan al-Qasimi memberi pembahasan 

khusus yang diberi judul “sesungguhnya urutan al-sunnah setelah al-kitab 

(al-Quran)”.145 Dari pendapat keduanya dapat dipahami bahwa 

kedudukan al-sunnah setelah al-Quran. 

Bahwa al-Quran bersifat qath’iy al-wurd, sedangkan al-sunnah 

bersifat dzanny al-wurd. Karena itu yang qath’iy harus didahulukan dari 

yang dzanny. Al-sunnah berfungsi sebagai penjabar dari al-Quran. Hal ini 

harus diartikan bahwa yang menjelaskan berkedudukan lebih rendah dari 

yang dijelaskan.146 Jika tidak ada mubayyan (yang dijelaskan) maka tidak 

akan perlu ada bay±n (penjelasan), sebaliknya jika tidak ada bayan maka 

mubayyan tidak musti hilang dengan sendirinya. 

c.  Fungsi al-Sunnah terhadap al-Quran 

Ulama ushul telah mengelompokkan fungsi al-sunnah terhadap al-Quran 

menjadi tiga kelompok.147 Sebagai berikut : 
                                                 

145Uraian selengkapnya mengenai masalah ini dapat dibaca dalam al-Syathibi, al-
Muw±faq±t fi ‘Ushl al-Ahk±m, Juz. II (t.p: D±r al Fikr, t.th), h. 3-5. Kemudian bandingkan 
dengan al-Q±simi, Mah±sin al-Ta’w³l, Juz. I, (t.p: D±r Ihy± al-Kutb al-Arabiyah, 1957), h. 174. 

 
146Fathurrahman Jamil, loc.cit.  
 
147Ibid, h. 96.  
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1) Al-Sunnah yang berfungsi memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh al-

Quran dan berfungsi menjelaskan al-Quran.148  

2) Al-Sunnah yang berfungsi memperjelas atau merinci apa yang telah 

digariskan dalam al-Quran. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling 

dominan. Misalnya hadis-hadis yang berhubungan dengan tata cara 

shalat, zakat, puasa dan haji.149 Praktek Rasulullah Saw., merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari ayat-ayat al-Quran yang bersifat mengenal 

(umum). 

3) Al-Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang diatur didalam al-Quran, 

misalnya, hadis yang melarang seorang suami memadu istinya dengan bibi 

dari pihak ibu atau dari pihak bapak si isteri. Ketentuan ini tidak didapatkan 

dalam al-Quran, al-Quran hanya melarang seorang suami memadu 

isterinya dengan saudara kandung si isteri.150  Hal ini dapat dilihat pada 

QS. al-Nisa (4) : 23; 

 ...َوَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اْلُأْخَتْيِن ِإلَّا َما َقْد َسَلَف... 

Terjemahnya : 

                                                                                                                                           
 
148Ibid. 
 
149Ibid., h. 97.  
 
150Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 120.   
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Dan diharamkan bagi kamu menghimpun dalam perkawinan dua orang 

bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.151 

 

c. Ijma’ sebagai dalil dan metode penggalian hukum Islam 

Kesepakatan para mujtahid muslim memutuskan sesuatu masalah 

sesudah Rasulullah wafat terhadap hukum syar’i, pada suatu peristiwa. Apabila 

terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukkan kepada semua mujtahid 

pada waktu terjadinya. Maka para mujtahid sepakat memutuskan (menentukan) 

hukumnya. Kesepakatan mereka itu dinamakan ijma’. Ijma’ mereka itu adalah 

suatu i’tibar terhadap suatu hukum, menururt mereka hukum ini adalah adil 

terhadap suatu masalah. Pengertian ini muncul yaitu setelah wafatnya 

Rasulullah Saw. Oleh karena selagi Rasul masih hidup, maka dia sendiri yang 

menjadi sumber tasyri’. Tidak ada pengambaran perbedaan pendapat dalam 

syar’i dan tidak ada kesepakatan.152 Kesepakatan itu baru ada, apabila lebih 

dari seseorang. 

Kata-kata ijma’’ atau konsensus dapat ditemukan dasarnya dalam al-

Quran pada QS. Ynus (10) : 71; 

 ...َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم... 

Terjemahnya : 

                                                 
151Fathurrahman Jamil, op.cit., h. 98. 
 
152Ibid., h. 49.  
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.....Maka bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu.153 

Hal yang sama dapat pula ditemukan kata ijma’’ pada QS. Yusf 

(12):15; 

 ...َياَبِة اْلُجبِّ َوَأْوَحْيَناَفَلمَّا َذَهُبوا ِبِه َوَأْجَمُعوا َأْن َيْجَعُلوُه ِفي َغ

Terjemahnya : 

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukannya 

kedasar sumur.154 

 

1) Rukun dan syarat ijma’’ 

Dari berbagai pengertian tentang ijma’, maka dapat dipahami bahwa 

semua mujtahid muslim pada suatu masa terhadap hukum syar’i, dari sini dapat 

diambil kesimpulan bahwa ukun ijma’ itu ada empat.155 Yang penjelasannya 

sebagai berikut: 

Pertama. Pada  terjadinya peristiwa itu, mujtahid jumlahnya lebih dari 

seorang. Karena kesepakatan itu tidak akan terwujud kalau pemikiran yang 

dikeluarkan jumlahnya tidak lebih dari seorang, dan seluruh pendapat itu setuju 

terhadap keputusan yang diambil. Kalau pada waktu itu tidak ada sejumlah 

mujtahid, atau mujtahid itu hanya seorang maka sudah jelas tidak mungkin 

                                                 
153Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit., h. 317. 
 
154Ibid., h. 350.  
 
155Abdul Wahhab Khallaf, loc.cit. 
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diadakan sedang untuk memecahkan masalah yang dihadapi tentulah bukan 

ijma’ namanya.156 Di masa Nabi Saw. masih hidup memang tidak ada ijma’, 

karena mujtahid-nya hanya seorang saja, yaitu Nabi Muhammad Saw. itu 

sendiri. 

Kedua, sepakat atas hukum syar’i tentang suatu peristiwa. Seluruh 

mujtahid muslim itu pada waktu terjadinya peristiwa itu mengalih pandangan 

(kecenderungan) dari negerinya, atau bangsanya atau golongannya. Kalau 

yang disepakati atas hukum syar’i didalamnya bukan atas suatu golongan. Dan 

kalau yang disepakati atas hukum syar’i dalam hal suatu peristiwa misalnya 

hanya mujtahid Mekah saja, atau mujtahid Iran saja, mujtahid Hijaz saja, atau 

mujtahid ahlul bait saja, bahkan mujtahid ahlusunnah saja, tanpa mujtahid 

Syiah maka bukan berarti mengadakan sidang syar’i, khusus ijma’, karena ijma’ 

merupakan kesepakatan seluruh mujtahid alam Islami pada masa peristiwa 

itu.157 Tidak akan terjadi, sidang tanya adanya mujtahid 

Ketiga, adanya suatu kesepakatan akan hal itu dimulai. Tiap-tiap 

mereka itu mengeluarkan pendapat terang-terangan tentang suatu peristiwa, 

sama saja dimulai oleh salah seorang dari mereka itu, berupa perkataan dalam 

fatwa, atau dengan perbuatan diwaktu mengadili suatu peristiwa. Sama saja, 

ataukah dimulai dari tiap-tiap pribadi mujtahid itu mengeluarkan pendapat 

                                                 
156Ibid. h.50 
 
157Ibid.   
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dalam sidang, atau setelah dikumpulkan pendapat semuanya itu dalam 

menyatakan kesepakatan atau bersama-sama mengeluarkan pendapat. 

Mujtahid akan Islami itu berkumpul pada masa terjadinya peristiwa yang 

mereka lakukan itu.158 Disinilah diadakan pertukaran pendapat, semua mereka 

itu sepakat atas suatu hukum. 

Keempat, menetapkan kesepakatan dari semua mujtahid terhadap suatu 

hukum. Kalau kebanyakan mereka itu sepakat tidak akan mengadakan sidang, 

dengan kesepakatan secara ijma’, hal ini boleh dijalankan. Boleh jadi jumlah 

mujtahid-nya kurang atau sebaliknya, jumlahnya itu banyak yang menyetujui 

lebih banyak jumlahnya. Selamanya terdapat perbedaan pendapat. Masing-

masing pihak itu terdapat hal-hal yang mengandung kebenaran.159 Dari sinilah 

terjadi bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat dan bukan malapetaka. 

Dari uraian tersebut maka untuk lebih jelasnya dan terinci rukun ijma’’ 

tersebut akan didasarkan pada jumhur ulama ushul fiqh yang mengemukakan 

dan merinci bahwa hukum ijma’’ itu ada lima.160 Adapun rinciannya sebagai 

berikut: 

1. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara’ melalui ijma’’, tersebut 

adalah seluruh mujtahid. Apabila ada diantara mujtahid yang tidak setuju, 

                                                 
158Ibid. h.55 
 
159Ibid.  
 
160Nasrun Harun, op.cit., h. 53.  
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sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan 

hukum ijma’’. 

2. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh 

mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. 

3. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan 

pendapatnya. 

4. Hukum yang disepakati adalah hukum syara’ yang bersifat aktual dan tidak 

hukumnya secara rinci dalam al-Quran. 

5. Sandaran hukum ijma’, tersebut haruslah al-Quran dan hadis Rasulullah 

Saw.161  

Disamping kelima rukun diatas, jumhur ulama ushul fiqh, mengemukakan 

pula tiga syarat-syarat ijma’’, yaitu: 

1. Yang melakukan ijma’’ tersebut adalah orang-orang yang memenuhi 

persyaratan ijtihad. 

2. Kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil (berpendirian 

kuat terhadap agamanya). 

3. Para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari 

ucapan atau perbuatan bid’ah.162  

d. Kehujjahan ijma’ 

                                                 
161Ibid.  
 
162Ibid.  



 

 

117 

Jumhur ulama ushul fiqh berpendapat bahwa apabila rukun-rukun ijma’’ 

telah terpenuhi, maka ijma’’ tersebut menjadi hujjah yang qath’iy (pasti) wajib 

diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya, bahkan orang yang 

mengingkarinya dianggap kafir. Disamping itu permasalahan yang telah 

ditetapkan hukumnya melalui ijma’’, menurut para ahli ushul fiqh tidak boleh 

lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya. Karena hukum yang 

ditetapkan melalui ijma’ merupakan hukum syara’ yang qath’iy dan menempati 

urutan ketiga sebagai dalil syara’ setelah al-Quran sunnah.163 Meskipun 

demikian tidaklah semua umat Islam sependapat dengan hal tersebut. 

 

e. Qiyas sebagai dalil metode penggalian hukum Islam  

      Qiy±s adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya 

dalam nash (al-Quran atau sunnah) dengan sesuatu yang sudah ia sebutkan 

hukumnya oleh nash, disebabkan adanya kesatuan illat.164 Hukum antara 

keduanya. 

Qiy±s merupakan proses berfikir (ijtih±d) dengan analogi (reasoning by 

analogy). Jadi adalah proses deduksi (menarik kesimpulan) dari nash dengan 

                                                 
163Ibid., h. 56.  
 
164Illat ialah sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain 

dengan keberadaannya الوصف المعروف للحكم sesuatu yang berfungsi sebagai pengenal bagi suatu 
hukum. Lebih jelasnya lihat, Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasyfa’ ‘Ilm al-Ushl, Jilid II (Beirut: 
D±r al-Kutb al-Ilmiyyah, t.th), h. 96. 
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jalan analogi, untik menetapkan hukum terhadap suatu masalah.165 Dengan 

demikian Qiy±s bisa dipandang sebagai proses berfikir dalam rangka 

mengeluarkan hukum (istinb±th), disamping itu Qiy±s juga sebagai salah satu 

dalil yang dapat dijadikan petunjuk adanya hukum. 

a. Rukun Qiy±s 

Untuk terjadinya Qiy±s, maka harus terpenuhi beberapa unsur (rukun) yaitu: 

a) Ashl (pokok), yaitu objek atau masalah yang sudah ada hukumnya, 

berdasarkan ketetapan nash (al-Quran dan al-Sunnah). 

b) Far’u (cabang), yaitu objek (masalah) yang akan ditentukan hukumnya 

yaitu masalah yang belum ada hukumnya dalam nash. 

c) Illat, yaitu sifat yang menjadi motif (alasan dalam menentukan hukum). 

d) Hukum al-Ashl, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh nash.166 (al-

Quran dan atau al-Sunnah). 

b. Beberapa contoh qiy±s 

Beberapa contoh penetapan hukum berdasarkan qiyas antara lain: 

a) Mengqiyaskan (menyamakan) hukum larangan memukul, menyakiti, atau 

tindakan (perbuatan) lain yang menyakitkan dengan kata-kata “uff, bah, 

cis” kepada orang tua. Hukum tersebut disamakan dengan hukum yang 

sudah disebutkan dalam nash al-Quran (QS. Al-Isra, (17): 23). Para ulama 

                                                 
165Suparman Usman, Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam) (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2001), h. 61. 
166Ibid.  
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mengatakan bahwa illat larangan itu adalah menyakiti orang tua.167 Baik 

berupa perkataan maupun perbuatan. 

b) Mengqiyaskan (menyamakan) hukum larangan membakar harta anak yatim 

dengan memakan harta anak yatim secara tidak benar berdasarkan nash 

al-Quran (QS. Al-Nisa’ (4) : 2), illat larangan itu karena kedua sikap itu 

sama-sama menghabiskan harta anak yatim dengan cara dzahahih.168 

Meskipun zhahirnya berbeda tetapi keduanya menghabiskan harta anak 

yatim. 

c. Kehujjahan Qiy±s 

Terhadap kehujjahan qiyas dalam menetapkan hukum syara’, terdapat 

perbedaan pendapat ulama ushul fiqh, akan tetapi jumhur ulama ushul fiqh 

berpendirian bahwa qiy±s bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk 

mengistimbatkan hukum syara’.169 Bahkan lebih dari itu syar’i menuntut 

pengalaman Qiy±s. 

Dalil dan metode penggalian hukum Islam berbilang jumlah namun yang 

menjadi kesepakatan junhur ulama ushul fiqh ada berapa poin saja ialah ijma’’ 

Qiy±s dan ijtih±d. Disamping itu masih banyak pula dalil dan metode 

penggalian hukum lainnya antara lain istihsan, istishab, ishdlal, mashlahah, 

                                                 
167Ibid. h. 62 
 
168Ibid. 
  
169Ibid. h. 63. 
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mursalah, zaddu zar±’i, syarmangzablan, urf (adat istiadat) dalam Islam 

kesemuanya itu termasuk dalil hukum.170 Dengan menggunakan istilah-istilah 

tersebut umat Islam memahami hukum-hukum Islam, istilah-istilah itu merupakan 

alat dalam menggali dan mengistimbatkan hukum-hukum dari al-Quran dan al-

Sunnah.  

                                                 
170Fathurrahman Jamil., op.cit., h. 82. 
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BAB  III 

 

HUKUM ISLAM DALAM FUNGSI DAN TUJUAN  

SERTA KARAKTERISTIKNYA  

 

A. Fungsi dan Tujuan Hukum Islam 

a. Fungsi Hukum Islam 

Pembahasan tentang fungsi hukum Islam bagi umat Islam sesungguhnya 

tidak dapat dipindahkan dari pembahasan tentang pengertian dan karakteristik 

hukum Islam itu sendiri, bahkan secara tersirat beberapa fungsi itu telah 

termasuk dalam pembahasan tersebut. Walaupun fungsi hukum Islam itu cukup 

banyak jumlahnya, dalam tulisan ini hanya akan dikemukakan beberapa 

diantaranya yang dipandang sebagai fungsi utama, adapun fungsi-fungsi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Ibadah 

Dengan memperhatikan uraian singkat diatas, dapat dipahami bahwa 

fungsi paling utama hukum Islam adalah untuk ibadah. Hal ini mengingat 

bahwa hukum Islam adalah ajaran Tuhan yang harus dipatuhi oleh umat 

manusia, dan kepatuhan itu merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan 

indikasi keimanan seseorang. Sebagai implementasinya bahwa setiap 
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pelaksanaan hukum Islam akan diberi pahala dan pelanggaran terhadapnya 

diancam dengan siksaan.1 

2. Fungsi amr ma’rf n±hi munkar 

Sebagaimana telah diketahui, bahwa hukum Islam telah ada dan eksis 

mendahului masyarakat, karena ia adalah kalam Allah yang qadim. 

Sungguhpun demikian, dalam prakteknya hukum Islam tetap bersentuhan 

dengan masyarakat. Proses pengharaman hukum riba dan khamar misalnya, 

jelas menunjukkan adanya keterkaitan antara penetap hukum (Allah) dengan 

subjek dan objek hukum (perbuatan mukallaf). Penetap hukum tidak pernah 

merubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba 

dan khamar tidak diharamkan begitu saja dengan sekaligus, tetapi melalui 

beberapa tahapan. Penetap hukum tampaknya menyadari bahwa hukum tidak 

bersifat elitis yang penting ketika suatu hukum lahir adalah bagaimana hukum 

tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebuah kesadaran penuh. Penetap 

hukum sangat menyadari bahwa cukup riskan kalau riba dan khamar 

diharamkan begitu saja untuk masyarakat pecandu riba dan khamar kelas berat 

bahkan sudah mendarah daging.2 Hal tersebut banyak terjadi pada umat 

Islam. 

                                                 
1
Bustanul Arifin, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum  Nasional di 

Indonesia (Jakarta: PP. IKAHI, 1994), h. 131. 

 
2
Ibid. 
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Bertitik tolak dari episode (tahapan) pengharaman riba dan khamar 

akan tampak oleh umat Islam bahwa hukum Islam berfungsi pula sebagai salah 

satu sarana pengendali sosial (control social). Sulit dibayangkan apa yang akan 

terjadi jika hukum riba dan khamar dipaksakan begitu saja. Hukum Islam tidak 

hanya untuk hukum umat Islam akan tetapi hukum Islam juga memperhatikan 

kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan melepas tali kendali 

sosial. Secara langsung, memang, akibat buruk riba dan khamar hanya akan 

menimpa pihak-pihak yang melakukannya semata; namun sebenarnya 

lingkungan pun ikut terancam bahaya tersebut secara tidak langsung.3 

Sekurangnya-kurangnya mengganggu ketenangan dan ketentraman dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Oleh karena itu, dapat dipahami fungsi kontrol sosial yang dilakukan 

lewat tahapan pengharaman riba dan khamar. Fungsi ini dapat disebut dengan 

amr ma’rf n±hi munkar dari fungsi ini akan tercapailah tujuan hukum Islam 

(maq±shid al-syar³’ah), yaitu mendatangkan atau menciptakan kemaslahatan 

dan menghindarkan. Kemudharatan (jalbu al-mash±lih wa daf’u al-maf±sid).4 

Kemaslahatan dan kemudaratan yang dimaksudkan adalah mencakup 

kemudaratan di dunia dan di akhirat. 

 

3. Fungsi Zaw±jir 

                                                 
3
Ibid., h. 132.  

 
4
Ibid., h. 133. 
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Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, misalnya 

yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum, yaitu qishash diyat 

untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinahan, qadzaf, hir±bah dan 

riddah dan ta’z³r untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana 

tersebut atau pelanggaran terhadap hukum Islam yang tidak ada ketentuan 

sanksi hukumnya dalam al-Quran dan al-hadis. Adapun sanksi hukum tersebut 

akan sangat mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang 

melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan 

yang membahayakan. Fungsi hukum ini dinamakan dengan zaw±jir. 

Sebagaimana fungsi kedua, fungsi ini dapat merealisasikan tujuan Islam.5 Yang 

bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan. 

 

4. Fungsi Tanzh³m wa Ishlah al-Ummah 

Fungsi hukum Islam keempat adalah sebagai sarana untuk mengatur 

sebaiknya mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga 

terwujudlah masyarakat yang harmonis dalam keamanan dan kesejahteraan. 

Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan 

mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan 

masalah perkawinan dan kewarisan. Dan dalam masalah-masalah yang lain, 

yakni masalah muamalah, pada umumnya hukum Islam hanya menetapkan 

aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya, sekalipun untuk detail dan rincian yang 
                                                 

5
Ibid. 
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diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang 

masing-masing dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada 

aturan pokok dan nilai dasar tersebut.6 Fungsi hukum ini dapat disebut dengan 

tanzh³m wa ishlah al-ummah. 

Berkaitan dengan fungsi-fungsi hukum tersebut, suatu hal yang perlu 

dicatat adalah bahwa keempat fungsi hukum Islam tersebut tidak bisa dipilah-

pilah begitu saja untuk bidang tertentu. Bahkan keempat fungsi itu saling kait 

mengait. Fungsi pertama, yaitu fungsi ibadah, bukan hanya tidak bisa dipilah 

atau dipisahkan dari ketiga fungsi lainnya, tetapi ia senantiasa ada dalam 

setiap bidang hukum. Sedangkan ketiga fungsi lainnya dapat dipilah atau 

dibedakan. Riba dan khamar memang memiliki fungsi kontrol sosial; tetapi tidak 

berarti mengandung fungsi memaksa untuk melindungi dan juga fungsi interaksi 

sosial. Begitu juga masalah pidana dan muamalah lainnya. Pengklasifikasian 

suatu fungsi ke dalam bidang tertentu yang dikemukakan diatas hanya untuk 

memudahkan dan menyederhanakan saja. Disamping tidak dapat dipilah 

secara ekstrim juga tidak bisa dicari fungsi mana yang lebih utama.7 Mana 

yang lebih utama sulit ditentukan dan senantiasa bergantung pada sudut 

pandang ahli hukum Islam dan kasus yang dihadapi hukuman bagi pencurian, 

memang dianggap memiliki fungsi memaksa untuk melindungi warga 

masyarakat. 

                                                 
6
Ibid., h. 133. 

 
7
Ibid., h. 134. 
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Fungsi kontrol sosial dan interaksi sosial juga terlihat dalam kasus pidana 

lainnya, seperti hukuman bagi pelaku zina dan pembunuhan serta pelaku 

hirabah. Shock therapy dibutuhkan disini, secara psikologis hukuman yang 

diberikan hukum Islam dapat membuat orang untuk tidak berbuat serupa 

(zaw±jir), umat Islam mesti menyadari dan tidak bisa memungkiri bahwa 

hukuman yang sangat menjadi ngeri dan kapok.8 Maka setiap orang yang 

masih mempunyai rasa malu dan takut tentulah tidak akan melakukan 

pelanggaran hukum. 

 

b. Tujuan Hukum Islam 

Jika dipelajari dan dikaji secara seksama ketetapan Allah dan ketentuan 

Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis yang 

shahih, maka dapat dipahami dan diketahui dengan jelas tujuan hukum Islam.9 

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk 

kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Secara detail bahwa hukum Islam 

bertujuan “untuk mencegah terjadinya kerusakan dari manusia dan 

mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan mereka kepada 

kebenaran, dan kebajikan, serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus 

                                                 
8
Ibid. 

 
9
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 54. 
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dilalui dihadapan manusia.10 Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah 

kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial 

kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya di dunia saja tetapi lebih penting 

dan lebih utama adalah untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.  

Tujuan hukum Islam tersebut tertumpu pada pemeliharaan lima hal yang 

penting. Sering pula disebut dengan istilah maq±shid al-syar³’ah. Secara skala 

prioritas berturut-turut sebagai berikut : 

1. Memelihara agama 

2. Memelihara jiwa  

3. Memelihara akal 

4. Memelihara keturunan 

5. Memelihara harta 

Menurut Hamkah Haq bahwa memelihara jamaah atau persatuan dan 

kesatuan adalah salah satu tujuan dari hukum Islam,11 oleh karena hal tersebut 

sangat penting dalam mewujudkan ketenangan dan kedamaian dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pengertian memelihara mempunyai dua aspek yaitu : 

Pertama: aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengolahkan 

landasannya, yang disebut hifzh al-d³n min j±nib al-wujd (seperti keimanan, 

mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan pergi haji); hifzh 
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Bustanul Arifin, op.cit., h. 150. 
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Hamka Haqi, Filsafat Ushul Fikih (Makassar: Yayasan Al-Ahkamh, 2000), h. 68. 
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al-nafs min j±nib al-wujd (seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal); hifzh 

al-nasl min j±nib al-wujd (seperti aturan-aturan tentang pernikahan); dan hifzh    

al-m±l min j±nib al-wujd (seperti kewajiban mencari rezeki yang halal dan 

aturan-aturan dalam bidang muamalah).12 Setiap aspek dan unsur-unsurnya 

memiliki kekhususan tersendiri. 

Kedua: aspek yang mengantisipasi, agar kelima hal tersebut tidak 

terganggu dan tetap terjaga dengan baik, aspek ini biasa disebut hifzh al-d³n 

min j±nib al-adam (seperti aturan-aturan tentang jinayah). Dalam hal ini pelaku 

jinayah pembunuh, peminum khamar, perusak agama, dan lain-lain dikenakan 

sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.13 Demikian pula dalam hal 

pemeliharaan diri, pemeliharaan akal, pemeliharaan generasi dan 

pemeliharaan harta. 

Untuk memelihara aspek yang lain tersebut terdapat aturan-aturan yang 

tersusun berdasarkan skala prioritas bersifat pokok (dharriyat), ada yang 

bersifat kebutuhan (hajiyyat) dan bersifat keutamaan (tahs³niyyat).14 Dari ketiga 

hal tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan secara berurutan yang pertama 

adalah dharuriyyad kemudian hajiyyat dan terakhir adalah tahs³niyyat. 

Adapun uraian dari ketiga aspek tersebut secara berurutan adalah 

sebagai berikut : 
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Bustanul Arifin, op.cit., h. 151. 
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a. Dharriyyat 

Yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk ditegakkan bagi kehidupan 

manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apabila aspek dharriyyat tidak 

ada, maka rusaklah kehidupan manusia baik yang bersifat keduniaan, 

maupun mengenai keakhiratan. Seperti tidak boleh tidak harus adanya iman 

dan tidak boleh tidak harus menegakkan shalat ; akan masuk neraka saqar. 

Manusia harus mencari rezeki karena tanpa makan jiwanya tidak 

terpelihara. Dilarang membunuh dan lain-lain. Dalam memelihara akal, 

umat Islam harus makan- makanan yang halal dan thayyibah, yang 

dimaksud adalah halal dan bergizi untuk mencerdaskan otak dan dilarang 

minum-minuman keras (khamar) apalagi narkotik dan zat-zat adiktif lainnya. 

Agar tidak merusak akal.15 Didalam memelihara keturunan dan kehormatan, 

disyariahkan nikah dan dilarang berzina. 

Dalam memelihara harta diwajibkan berusaha dengan jalan yang 

halal, agar barang yang dimiliki merupakan harta yang sah pemilikannya 

dan dilarang mencuri serta mengambil orang lain dengan cara yang 

bathil.16 Demikian pula memubadzirkan harta agar harta berfungsi 

memberikan manfaat kepada manusia.  
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b. Hajiyyat 

Yaitu segala yang dibutuhkan masyarakat dan manusia untuk 

menghindarkan terjadinya kerepatan dan menghilangkan kepicikan. 

Sesungguhnya apabila tidak terwujud maksud hajiyyat tidak akan menjadi 

rusak kehidupannya, akan tetapi mengalami kerepatan dan kesimpulan, 

sedangkan Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki 

kesukaran.17 Bahkan semuanya telah dibimbingkan aturan dan tata cara 

mengikutinya. 

Dalam bidang-bidang memelihara agama agar tidak payah, 

dibolehkan berbuka puasa di bulan ramadhan bagi yang mempunyai 

alasan dan dibenarkan dalam agama asal mengganti di bulan sesudah 

ramadhan. Dibolehkan menjama’ shalat dan mengkasharnya diwaktu 

bepergiaan; dalam memelihara jiwa dibolehkan makan makanan yang 

diharamkan selama tidak ada makanan kecuali yang haram.18 Namun hal 

ini berlaku temporal dan kondisional.    

 

c. Tahs³niyyat  

Tingkatan terakhir ialah tahs³niyyat yaitu segala sesuatu yang layak 

dan pantas bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah apabila 
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tidak terwujud, orang tidak akan mati dan tidak pula dalam kepicikan atau 

kerepotan, akan tetapi tidak pantas dan tidak sopan sebagai manusia yang 

beradab.19 Oleh karena tujuan hukum yang ditujukan kepada manusia 

adalah untuk menyempurnakan hidupnya dengan cara melaksanakan apa-

apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan mungkin dari 

hal-hal yang tercela menurut akal sehat.20 Jika kemaslahatan tahs³niyyat 

tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang indah dan 

kurang nikmat.21 Kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan 

kebinasaan hidup. 

Dalam memelihara agama, bahwa dalam shalat supaya memakai 

pakaian yang bersih dan baik. Jika hendak masuk rumah orang lain, 

haruslah minta izin terlebih dahulu dengan mengucapkan salam.22 Kalau 

tidak di izinkan masuk maka tidak boleh masuk. Dan kalau masuk harus dari 

pintu yang telah disediakan dan tidak boleh dari jendela atau yang lainnya. 

Pada dasarnya tahs³niyyat dimaksudkan adalah untuk mengikuti petunjuk 

agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi 

pelaksanaan kewajiban terhadap Allah swt. 
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Ibid., h. 154. 
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Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1987), 

h. 102. 
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Hamka Haq, op.cit., h. 76. 
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Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maq±shid al-

syar³’ah, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan 

peringkatnya masing-masing. Uraian tersebut bertitik tolak dari kelima 

pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan 

kepentingan dan kebutuhannya. 

1. Memelihara agama (Hifzh al-d³n) 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

a. Memelihara agama dalam peringkat darriyyat, yaitu memelihara 

dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat 

primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.23 Jika shalat lima 

waktu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. 

b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat yaitu melaksanakan 

ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti 

shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang 

berpergian.24 Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak 

akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan 

mempersulit bagi orang yang melakukannya. 
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Fatthurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997),      

h. 128. 
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c. Memelihara agama dalam peringkat tahs³niyyat, yaitu mengikuti 

petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus 

melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah swt., misalnya 

menurut aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan 

badan, pakaian dan tempat dari najis. Kegiatan ini erat kaitannya 

dengan akhlak terpuji.25 Kelihatannya menutup aurat, tidak dapat 

dikategorikan sebagai pelengkap karena kebenarannya sangat 

diperlukan bagi kepentingan manusia.                              

2. Memelihara jiwa (hifzh al-nafs)  

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

a. Memelihara jiwa dalam peringkat darriyyat, seperti memenuhi 

kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.26 

Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi jiwa manusia. 

b. Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti dibolehkan 

berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.27 
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Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mencari eksistensi 

manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. 

c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahs³niyyat, seperti ditetapkannya 

tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan 

dengan kesopanan dan etika pergaulan hidup.28 Akan tetapi tidak 

mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan 

seseorang.            

3. Memelihara akal (hifzh al-‘aql) 

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

a. Memelihara akal dalam peringkat darriyyat, seperti diharamkan 

meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak di indahkan, maka 

akan berakibat terancamnya eksistensi akal.29 Bahkan dapat 

menyebabkan terjadinya berbagai perbuatan dosa lainnya. 

b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat. Seperti diperintahkannya 

menuntun ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu tidak dilakukan maka 

tidak akan merusak akal.30 Akan tetapi menyebabkan mempersulit 
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diri seseorang, dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

c. Memelihara akal dalam peringkat tahs³niyyat seperti menghindarkan 

diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak 

berfaedah.31 Hal ini ada kaitannya dengan etika, tidak akan 

mengancam eksistensi akal secara langsung. 

4. Memelihara Keturunan (HifzH al-nasl) 

Memelihara keturunan ditinjau dari tingkat kebutuhannya dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat seperti 

disyriahkannya   nikah dan dilarang berzina dan semacamnya.32 

Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan 

terancam. 

b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat seperti 

ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada 

wanita akad nikah dan diberikan talak padanya. Jika mahar itu tidak 

disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami 

kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl.33 Sedangkan 

dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak 
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menggunakan hak talaknya, pada hal situasi rumah tangganya tidak 

harmonis. 

c. Memelihara keturunan dalam perangkat tahsiniyyat seperti 

disyriahkan khutbah walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan 

dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.34 Jika hal ini 

diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, akan 

tetapi mempersulit orang yang melakukan perkawinan. 

     

5. Memelihara harta (hifzh al-m±l) 

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

a. Memelihara harta dalam peringkat darriyyat, seperti syriah tentang 

tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain 

dengan cara yang tidak sah.35 Apabila aturan itu dilanggar, maka 

berakibat terancamnya eksistensi harta. 

b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syriah tentang 

jual beli dengan cara salam.36 Mengancam eksistensi harta 

melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. 
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c. Memelihara harta dalam peringkat tahs³niyyat, seperti ketentuan 

tentang menghindarkan diri dari pengetahuan atau penipuan. Hal ini 

erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini 

juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab, 

peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat peringkat yang 

kedua dan pertama.37 Saling berkaitan antara satu dengan yang lain 

dan tidak dapat dipisahkan. 

Dalam setiap perangkat, seperti telah dijelaskan terdapat hal-hal yang 

bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syriah Islam. Dalam 

peringkat darriyyat, misalnya ditentukan batas minimal yang memabukkan 

dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkan adanya perimbangan 

(tam±tsul) dalam hukum qishas, untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat 

hajiyyat misalnya ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta, 

atau ditetapkan kafaat dalam perkawinan, untuk memelihara keturunan. 

Sedangkan dalam peringkat tahs³niyyat, misalnya ditetapkan tata cara thahara 

dalam rangka pelaksanaan shalat untuk memelihara agama.38 Jika terjadi 

pembenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pelaksanaan 

kemastahan tersebut, maka skala prioritas didasarkan pada  urutan yang sudah 

baku, yakni agama harus di dahulukan dari pada jiwa dan jiwa harus di 

dahulukan dari pada akal dan begitu seterusnya. Dengan kata lain urutan 
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kelima pokok kemaslahatan itu sudah di anggap baku dan mempunyai 

pengaruh dan akibat tersendiri. 

 

B. Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya 

a.  Karakteristik Hukum Islam 

Islam adalah ajaran Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi 

Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman 

hidup demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dalam ushl fiqh yang 

dimaksud dengan hukum Islam ialah kitab (firman) Allah yang berkaitan dengan 

mukallaf, atau dengan redaksi lain hukum ialah seperangkat aturan yang 

ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-

pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, 

manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta.39 Pada 

dasarnya bahwa hukum Islam merupakan bagian totalitas ajaran Islam yang 

bersumber dari wahyu. 

Dari keterangan diatas, jelas bahwa hukum Islam itu qadim, artinya telah 

ada sejak sebelum manusia (masyarakat) ada, karena ia adalah firman Allah 

atau kalam Allah yang nafs az±li yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Oleh 

karena hukum itu dibuat untuk manusia, Allah menurunkan sesuatu yang 

berfungsi mengetahui hukum tersebut yang dalam usul fikih dikenal dengan 

istilah dalil. Dalil hukum ini ada yang bersifat qath’iy dan ada yang bersifat 
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zhanniy. Oleh karena itu, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dari 

tugas oleh Allah, maksudnya ialah hukum-hukum yang diturunkan dari dalil 

yang Qath’iy. Hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan hukum itulah 

yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah syriah, kedua hukum 

yang ditetapkan pokok-pokoknya saja maksudnya ialah hukum yang 

ditetapkan oleh dalil yang zhanniy. Hukum ini jelas jumlahnya sangat banyak  

dan dapat atau perlu dikembangkan dengan istilah ijtihad.40 Hasil 

pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan fikih. 

Adapun sifat dan karakteristik hukum Islam itu sebagai berikut : 

1. Sempurna 

Syriah Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar 

permasalahannya. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, dan tidak 

berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk 

hukum-hukum yang lebih rinci, syari’ah Islam hanya menetapkan kaedah dan 

memberikan patokan umum.41 Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada 

ijtihad para mujtahid atau para ulama. 

Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syriah Islam 

dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima disemua 

tempat dan disetiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan 
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tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Quran sehingga mereka 

melenceng.42 Bahkan tidak akan bertentangan dengan petunjuk al-Quran. 

Penetapan al-Quran tentang hukum dalam bentuk yang global dan 

simpel itu, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia 

dalam melakukan ijtihad yang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.43 Islam 

dapat berlalu sepanjang masa. 

Hukum Islam kategori syri’ah bersifat tsabat (konstan, tetap) artinya tetap 

berlaku universal disepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisilah yang harus 

menyesuaikan diri dengan syriah. Sedangkan hukum Islam kategori fikih bersifat 

mur’ah.44 Tidak harus berlaku universal, bahkan ia mengenal perubahan serta 

dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 

Hukum-hukum yang diatur dalam al-Quran adalah prinsip-prinsip yang 

bersifat universal, tiada ternilai maknanya dan abadi.45 penerapan prinsip-

prinsip itu berada dalam tangan ahli-ahli hukum yang dalam melaksanakan 

tugasnya harus selalu tunduk kepada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam al-

Quran.   

                  

                                                 
42

Ibid., h. 47. 
43

Ibid. 

 
44

Bustanul Arifin, loc.cit.   

 
45

Dahlan Idhquni, Karakteristik Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), h. 67. 



 

 

 

140 

2. Elastis 

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, luwes), ia meliputi segala 

bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, 

kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk dan khalik, serta 

tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam 

memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, 

jinayyah, dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak memiliki dogma yang kaku, 

keras dan memaksa.46 Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang meski 

dijalankan oleh manusia. 

Dengan demikian, yang diharapkan dari umat Islam adalah tumbuh dan 

berkembangnya proses ijtihad, yang merupakan suatu teori yang aktif, 

produktif dan konstruktif.47 Hak ijtihad diberikan kepada setiap muslim yang 

mampu ber-ijtihad dan berpedoman kepada dasar-dasar kaidah yang telah 

ditetapkan. Ijtihad bukan hanya (hak) imam-imam mujtahid seperti al-Syafi’i, 

Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal.48 Bahkan setiap muslim dituntut 

untuk harus berusaha meningkatkan kualitas diri untuk mendapati jenjang 

mujtahid. 

                                                 
46

Fatturrahman Jamil, lo.cit.  

 
47

Ibid., h. 48. 

 
48

Ibid.  h.49 

 



 

 

 

141 

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis, dapat dilihat dalam 

kasus jual beli. Kita hanya mendapat empat ayat hukum yang berhubungan 

dengan jual beli yang terkandung dalam al-Quran yaitu: QS. Al-

Baqarah/2:275, QS. Al-Nisa/4:29, QS. Al-Baqarah/2:282 dan QS. Al-

Jum’ah/62:9.49 Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual 

beli, persyaratan kerelaan antara kedua belah pihak, larangan riba dan 

larangan jual beli pada waktu adzan jum’at.50 Kemudiaan Rasul menjelaskan 

beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau.51 Selebihnya 

tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat dijadikan bahan penetapan hukum 

jual beli yang sejalan dengan al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. 

Dalam transaksi jual beli modern, empat prinsip diatas harus dipegang 

teguh agar tidak terjerumus dalam larangan-larangan Allah. Swalayan dan 

plaza merupakan contoh dari jual beli modern. Prinsip-prinsip ‘an tar±dhin 

(kerelaan para pihak), larangan riba, dan larangan melupakan hubungan 

vertikal. Meski ditegakkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam 

praktek jual beli.52 Namun selebihnya manusia diberikan kebebasan yang luas. 

Ijab qabul dalam jual beli adalah untuk menunjukkan pemberlakuan 

prinsip antara lain, ketika prinsip tersebut telah dipenuhi meski tanpa ijab dan 
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qabul seperti ketika masuk plaza, maka hukum jual beli tersebut adalah sah.53 

Karena telah memenuhi prinsip rela sama rela.    

    

3. Universal dan dinamis  

Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh alam tanpa tapal 

batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran 

Nabi sebelumnya, ia berlaku bagi orang Arab dan orang ‘ajam (non Arab), 

kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam sesuai dengan pemilik 

hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Disamping hukum Islam 

mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).54 Demikian pula 

halnya tidak memandang pangkat dan golongan darah serta status sosial 

kehidupan seseorang. 

Boleh menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau 

tidak, harus dikembalikan kepada al-Quran, karena al-Quran merupakan 

wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia dimuka 

bumi ini.55 Al-Quran juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam 

mengatur alam semesta termasuk manusia didalamnya sebagaimana firman 

Allah swt., pada QS. Saba’ (34) : 28 berbunyi : 
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 .َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن

Terjemahnya: 

Dan kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada 
umat manusia seluruhnya, untuk membawa berita gembira dan berita 
peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.56           

            

Demikian pula halnya pada QS. Al-Anbiya’(21) :107 Allah 

Swt.,berfirman: 

 .َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن

Terjemahnya: 

Dan kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad) kecuali untuk      

menjadi rahmat bagi sekalian alam.57 

           Namun demikian, ada pengamat hukum Islam yang menyatakan bahwa 

dalam prakteknya hukum Islam tidak dapat berlaku secara universal.58 

Pendapat ini lebih banyak melihat dari kenyataan sejarah bahwa penguasa 

Islam tidak memberlakukan hukum Islam dikawasan non muslim atau kepada 

non muslim yang ada diwilayahnya.59 Agaknya penilaian tersebut kurang tepat 

kalau dihubungkan dengan fakta sejarah pada masa Rasul. 

                                                 
56

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Quran, 1995), h. 688. 
57

Ibid., h. 508. 

 
58

Fatthurrahman Jamil, op.cit., h. 57. 

 
59

Ibid. 

 



 

 

 

144 

Konstitusi negara muslim pertama. Madinah, menyetujui dan melindungi 

kepercayaan non-muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan ajaran 

agamanya. Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara muslim dan yahudi, 

serta orang-orang Arab yang bergabung didalamnya. Non muslim dibebaskan 

dari keharusan membela negara dengan membayar jizyah, yang berarti hak 

hidup dan milik mereka dijamin. Istilah zimmiy, berarti “orang (non-muslim) 

yang dilindungi Allah dan Rasulullah.”60 Kepada orang-orang non muslim itu 

diberikan hak otonomi yudical tertentu. Warga negara dan kalangan ahli kitab 

dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah 

wahyukan kepada hambanya. 

 

 

4. Sistematis 

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu sistematis adalah bahwa 

hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang berlainan secara logis.61 

Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Perintah shalat dalam al-Quran senantiasa diiringi dengan perintah 

zakat.62 Bahkan berulang-ulang Allah berfirman makan dan minumlah kamu 

tetapi jangan sekali-kali berlebih-lebihan. 
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Dari makna ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak 

mengajarkan spiritual yang mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang 

hanya “bermuamalah” dengan Allah dan melupakan dunia.63 Juga dalam 

hukum Islam manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam 

melarang sifat inferial dan kolonial melalui mencari rezeki tersebut. 

Demikian pula membangunnya, Pengadilan dalam Islam tidak akan 

memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan 

masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan tidak akan memberikan 

hukuman rajam bagi pezina kalau lokalisasi-lokalisasi pelacuran, buku dan film 

porno, kebiasaan berpakaian belum ditetapkan seperti yang dikehendaki oleh 

Islam dan lembaganya kan senantiasa berhubungan satu dengan yang 

lainnya.64 Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan hanya 

sebagian dan ditinggalkan atau di ingkari sebahagian yang lain. 

 

5. Bersifat Ta’aqqul dan Ta’abbudiy 

Sebegitu jauh hukum Islam hanya mempunyai dua dasar pokok: al-

Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw., Disamping dua pokok tersebut 

adalagi sumber pokok lainnya yaitu konsinsus masyarakat (ulama).65 Yang 
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mencerminkan suatu transisi marah, suatu hukum yang berdiri sendiri (penafsiran 

terhadap al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.). 

Seperti telah dijelaskan bahwa hukum Islam mencakup bidang 

muamalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai 

ta’abbudiy/ghairu ma’qulah al-ma’na (غيرمعقولة المعنى) irrasional, artinya 

manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyriahkan.66 

Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi manusia. 

Sedangkan bidang muamalah, didalamnya terkandung nilai-nilai 

ta’aqquh/ ma’qulah al-ma’na (معقوله المعنى) rasional.67 Artinya umat Islam 

dituntut untuk berijtihad guna memberikan ketentuan-ketentuan syriah tersebut. 

Mencium hajar aswad ketika thawaf mengelilingi ka’bah merupakan 

ibadah irrasional, sampai umar bin khattab sendiri menjalankan “ kamu adalah 

batu biasa, kalaulah Rasulullah tidak menciummu, akupun tidak akan 

menciummu.” Meski ada usaha rasionalisasi, usaha tersebut sifatnya temporis 

karena ia merupakan ijtihad manusia yang akan selalu berubah dengan 

perubahan masa.68 Aspek irrasional dalam bidang ibadah ini sebagian 

diantara tujuannya adalah untuk menunjukkan keterbatasan akal manusia dan 
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menyadari dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah jualah yang maha 

mengetahuinya. 

Sebenarnya istilah ta’abbudiy dan ta’qquliy adalah istilah yang banyak 

digunakan dalam ushul fiqh, bukan dalam teologi. Akan tetapi melihat 

kandungan dua istilah tersebut, ternyata surat dengan masalah teologi, 

sehingga tak ada salahnya jika dua istilah tersebut dicoba untuk diuraikan guna 

melihat lebih jelas aspek pemikiran maslahat menurut al-Syatibu.69 Dengan 

tujuan meningkatkan wawasan tentang masalah Ta’aqquliy dan Ta’abbudiy 

dalam ajaran Islam. 

 

b. Asas Penerapan Hukum Islam 

 Dalam hal menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada 

nash-nya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan betindak 

demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan/kesejahteraan hamba di 

dunia dan di akhirat.aktivitas berpikir hendaknya berpegang pada asas-asas 

hukum yang Islami.   

 Untuk pelaksanaan hukum Islam, terdapat tiga asas yang disepakati oleh 

para ahli ushul, yakni bahwa hukum Islam tidak memberatkan, tidak 

mempersempit, hukum Islam tidak memperbanyak tuntutan dan hukum Islam 
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dilaksanakan secara bertahap.70 Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada 

penjelasan berikutnya. 

 

      1. Asas Tidak memberatkan  

 Bahwa segenap ajaran Islam tidak akan memberatkan manusia dalam 

pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena hukum Islam selalu 

mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan manusia 

melaksanakannya terutama faktor kemampuan (al-qudrah). Oleh karena itu 

Allah menghendaki tidak menghendaki kesukaran.Rasulullah selalu memilih 

yang termudah di antara beberapa hal, selama tidak mendatangkan dosa, 

kerena itu ketika sedang bepergian, lebih baik mengqashar dan menjama’ 

shalat dari pada mengerjakannya secara lengkap.71 Allah swt. Menegaskan hal 

ini  dalam al-Quran pada QS. Al-Hajj (22) : 78 sebagai berikut :   

 ...َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج... 

  

Terjemahnya:  

…Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan ...72
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 Hal ini dapat pula dilihat pada QS.Al-Baqarah (2): 185.Berdasarkan itu, 

maka segenap amal yang diperintahkan Syari’at (hukum Islam) selalu disertai 

dengan syarat kemampuan (istitha’ah) bagi orang mukallaf. Bagi mereka yang 

tidak memiliki kamampuan manunaikan suatu perintah akan terbebas dari 

padanya dan tidak dibebani tanggung jawab sedikitpun atasnya. Orang sakit 

misalnya, dibebaskan dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan; orang 

yang tidak berkecukupan dibebaskan dari kewajiban membayar zakat dan 

menunaikan zakat dan menunaikan haji; orang yang terpaksa karena 

kelaparan dibebaskan dari dosa karena memakan daging babi; dan banyak 

hal lain yang menunjukkan bahwa syari’ah (hukum Islam) benar-benar tidak 

menghendaki kesulitan. Berdasarkan prinsip inilah maka dalamm ushul fikih lahir 

ketentuan rukhsah  yang merupakan jalan kemudahan bagi orang yang 

mengalami kesulitan dalam beribadah dan bermuamalah.73 Hal ini 

dimaksudkan agar manusia sebagai hamba Allah dalam malaksanakan 

kewajibannya tidak disebabkan karena keterpaksaan melainkan karena 

kesadaran keihklasannya dalam beribadah dan bermuamalah.  

         2. Asas Tidak Memperbanyak Beban  

 Sejalan dengan asas pertama tersebut, hukum Islam  tidak mempunyai 

banyak tuntutan atas manusia. Hukum Islam datang demi kepentingan manusia, 

bukan untuk mengesksploitasi mereka. Karena itu tuntutan-tuntutan Syariat  

tidak lebih dari batas kewajaran yang menurut kadarnya akan memberi 
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manfaat bagi kemaslahatan manusia. Dengan demikian, Syariah  (hukum Islam) 

tidak akan memberi perintah dan larangan yang dapat merugikan atau 

menyalahkan manusia. Ibadah yang diperintahkan Tuhan tidak pernah melebihi 

kemampuan manusia itu sendiri.74 Oleh kerena itu, ketika al-Quran turun, umat 

Islam dilarang bertanya –tanya tentang sesuatu yang apabila dijawab justru 

akan memberatkan mereka sendiri. 

 Berkaitan dengan itu ketika sahabat berniat untuk melaksanakan shalat 

terus menerus dan tidak menghiraukan tidur malam, dan ketika sahabat lain 

menyatakan tidak kawin seumur hidup demi memperbanyak ibadah, sementara 

yang lain berniat untuk berpuasa setiap hari, maka Rasulullah saw., 

menegurnya dan menyatakan bahwa dirinya bershalat dan juga tidur, 

berpuasa dan juga berbuka, sarta kawin untuk membangun keluarga dan 

keturunan. Allah telah  menetapkan kewajiban /fardhu dan jangan samapai 

dikurangi, Ia memberikan batas-batas dan janagan sampai dilampaui, Ia 

mengharamkan sesuatu dan jangan sampai dilanggar. Segala yang diberikan 

Allah adalah Rahmat bagi manusia.75 Allah tidak lupa akan sesuatu, Oleh 

karena itu, jangan dicari-cari. Kalau Allah tidak mewajibkan sesuatu dalam 

masalah ibadah, jangan mengada-ada. Demikian pula dalam masalah 

duniawiah, dilarang melakukan sesuatu tindakan yang memberatkan sesama 

manusia. Seorang hakim misalnya tidak boleh memberi hukuman dalam 
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perkara yang syubhat (samar-samar) dengan maksud semata-mata untuk 

memberatkan terdakwah. 

 Bertolak dari prinsip ini, seseorang tidak dibenarkan melakukan sesuatu 

ibadah yang direkayasa sendiri tanpa perintah Tuhan. Bukan hanya kerena 

manusia tidak berhak mengada-ada dalam masalah  ibadah, tapi juga pada 

prinsipnya syariat (hukum Islam) tidak mau membebani manusia melebihi apa 

yang telah ditentukan oleh Allah swt. 

 

        3. Asas al-Tadarruj (Bertahap) 

 Dalam menetapkan kewajiaban bagi manusia, jangan  menempuh cara 

sekaligus karena manusia tidak akan sanggup malaksanakannya hendakya 

digunakan cara setahap demi setahap. Hal ini  erat kaitannya dengan asas 

pertama dan kedua di atas, maka penerapan syari’ah berlaku secara bertahap 

tidak secara drastis sekaligus. al-Quran sendiri di turunkan turun sedikit demi 

sedikit sampai lengkap dengan segenap surah dan ayat-ayatnya selama 

sekitar 22 tahun lamanya.76 Salah satu hikmahnya ialah guna mepermantap 

bacaan dan mempermudah hapalan Rasulullah bersama  shabat-sahabatnya 

lebih dari juga dimaksudkan agar kandungan al-Quran mudah muadah 

dihayati dan diamalakan secara bertahap pula samapai kepuncak 

kesempurnaan yaitu ketika dinyatakan oleh Allah swt. Dalam al-Quran Pada 

Qs. Al-Maidah (5) : 3 sebagai berikut: 
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 ..  اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِديًنا... 

 

Terjemahnya :  

...pada hari ini telah kusempurnkan untuk kamu agamamamu, dan telah 
kucukupkan kepdamu nikmat-KU dan telah kuridhai Islam itu jadi agama 
bagimu....77

 

 

 Salah sastu kasus yang paling sering dijadikan contoh menyangkut asas 

bertahap ini ialah larangan minum khamar. Khamar dilarang tidak seketika, 

tetapi melalui tiga tahap. Tahap pertama ketika Tuhan menunjukkan bahwa 

khamar itu mengndung lebih banyak dosa daripada manafaatnya.78 Hal ini 

ditunjukkan oleh Allah swt dalam al-Quran tatkala orang –orang Arab bertanya 

kepada Nabi tentang Khamar dan judi. Maka Allah swt. berfirman Pada QS.  

Al-Baqarah (2) : 219 :   

َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْن 

 ... َنْفِعِهَما

 

Terjemahnya: 

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi Katakanlah bahwa : 
pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.79  
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  Pada tahapan ini larangan minum Khamar yang belum dapat 

ditinggalakan oleh sebahagian sahabat. Akan tetapi, ternyata larangan 

kebiasaan buruk itu mengganggu pelaksanaan shalat lima waktu, maka 

larangan tahap berikutnyapun datang lagi.80 Sebagaimana  firman Allah swt. 

Pada QS.Al-Nisa (4) : 43  berbunyi:  

 ...َياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا َلا َتْقَرُبوا الصََّلاَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن 
 

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mendekati Shalat sedang 
kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu 
ucapakan.81    

 

 Larangan dalam ayat ini ialah tidak boleh mencampur baur antara 

minuman khamar dan shalat, masih menyisahkan kesan bahwa syariat  (Hukum 

Islam) membolehkan minum khamar, sehinngga tidak tertutup kemungkinan bagi 

para sahabat untuk masih meneruskan kebiasaannya minum khamar.82  

Namun, kesan kesan itu akhirnya dihapus sama sekali dengan datangnya 

larangan pada tahap ketiga setelah datangnya penegasan dalam ayat yang 

berikut pada QS. Al-Maidah (5) : 90 Sebagai berikut : 

 َياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلَأْنَصاُب َواْلَأْزَلاُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن

 َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

Terjemahnya :  
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Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minuman Khamar),berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
perbuatan yang termasuk perbuatan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 
itu agar kamu mendapat keberuntungan.83   

 

 Kasus mengenai tahapa-tahapan larangan minum Khamar ini juga 

dijadikan alasan oleh Khlafah Umar ibn ‘Abd al-Aziz ketika ditanya oleh 

puteranya, mengapa beliau tidak memberlakukan syariat Islam secara 

sekaligus dalam khilafah kekuasaannya. Beliau menjawab bahwa Tuhan 

mencela khamar sebanyak tiga kali, tapi nanti diharamkan oleh-Nya pada 

tahap ketiganya. Aku  khawatir, jika ajaran yang benar itu diterapkan sekaligus 

(tanpa tahapan) atas manusia, maka mereka akan menolaknya sekaligus 

pula.84 Selain asas-asas dipergunakan pula asas-asas yang lain seperti : Asas 

seiring dengan kemaslahatan manusia, asas mewujudkan keadilan, asas 

menyumbat jalan yang membawa kepada kejahatan, asas memakai akal dan 

memahami nash, asas membolehkan membolehkan manusia menggunakan ang 

indah, asas memakai ‘urf/adat istiadat yang Shahih asas masing-masing 

bertanggungjawab terhadap dosanya.85 Asas-asas penerapan hukum Islam 

tersebut dimaksudkan agar penerapan hukum Islam dapat terlaksana secara 

utuh dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegar khususnya di 

Indonesia yang memiliki prospek hukum ke depan.     
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C.  Prospek Hukum Islam di Indonesia        

Hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak 

dan telah lama dibicarakan orang lain didunia. Indonesia sebagai negara 

nasional modern baru berdiri lebih kurang setengah abad yang lalu. Sebelum 

didatangkan penjajah Belanda, di Indonesia hukum Islam sebenarnya telah 

mempunyai kedudukan tersendiri di Indonesia.86 Hal itu terbukti dari beberapa 

fakta misalnya Sultan Malikul Zahir dari samudera Pasai adalah salah seorang 

ahli agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV masehi. 

Melalui kerajaan ini, hukum Islam dengan bermazhabkan Syafi’i disebarkan 

kekerajaan-kerajaan Islam lainnya di kepulauan nusantara. Bahkan para ahli 

hukum Islam dari kerajaan Malaka (1400-1500) sering datang permasalahan-

permasalahan, hukum Islam yang muncul di Malaka.87 Selanjutnya, berbagai 

ahli hukum Islam di nusantara menulis buku-buku panduan tentang hukum Islam 

untuk masyarakat.  

Nuruddin Al-Rahiri menulis buku hukum Islam yang berjudul al-Shira al-

mustaq³n pada Tahun 1628. Buku ini merupakan buku hukum Islam pertama 

yang disebarluaskan ke nusantara, Syekh Arsyad Banjar memperluas uraian 

buku tersebut dengan judul baru, Sab³l al-Muhtad³n, untuk dijadikan pegangan 
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meyelesaikan sengketa dikesultanan Banjar. Di kesultanan Palembang dan 

Banjar juga pernah ditertibkan beberapa buku hukum Islam. Hal yang sama 

juga berlaku untuk penduduk kerajaan-kerajaan Islam seperti diwak jipara 

tuban, Gresik Ngampel dan Mataram.88 Serta kerajaan-kerajaan Islam lainnya. 

Selain itu, buku-buku fikih mazhab Syafi’i juga banyak dipakai di 

Indonesia sebagai rujukan dan pedoman masyarakat. Misalnya adalah kitab 

Muharrar karangan Abu Qasim al-Rafi’i, kitab Minhaj al-Th±lib³n karangan 

Muhyi al-Din Abu Zakariyya Bin Syarif Al-Nawawi, Kitab al-Nih±ya karangan 

Ahmad al-Ramli, kitab Muqni Al-Muhtas dan kitab al-Iqha karangan al-

Syarbini, kitab Tuhfah karangan Ibn Hajar, kitab Mukhtashar karangan Abu 

Suja’, Hasy’yah Fath al-Qarib karangan al-Bajuri, al-Muhazzab karangan al-

Syirazi.89 Dan kitab-kitab hukum Islam lainnya. 

Masalah hukum dalam pengertian sehari-hari di Indonesia, terutama 

dikalangan umat Islam, sampai hari ini masih berhubungan dengan ketetapan 

hukum Islam. Mereka, sering menanyakan tentang hukum mengawini wanita 

yang masih dalam masa iddah cerai; hukum jual beli berdasarkan riba atau 

bunga bank; hukum berbohong dari kebenaran, hukum hakim yang tidak 

memutuskan perkara berdasarkan keadilan dan lain-lain.90 Dengan menyebut 
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hukum dalam contoh-contoh seperti tersebut, mereka sebenarnya 

memaksudkan ketentuan pasti dari ajaran Islam berupa hukum yang harus 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan tersebarnya Islam keberbagai persada nusantara, maka 

terjadilah proses Islamisasi secara damai dari kerajaan-kerajan. Islam mulai 

menggantikan tempat kerajaan-kerajaan sebelumnya, perpindahan agama 

dalam Islam biasanya dimulai dengan perpindahan keyakinan dari agama 

lama kepada agama baru, kemudian diikuti oleh perpindahan sikap. Hukum 

adalah sesuatu yang sensial dalam Islam yang mengendalikan sikap hidup 

ummatnya. Bila seseorang masuk Islam, maka secara otomatis ia mengakui 

hukum Islam dan ia diminta untuk melaksanakannya dalam kehidupan pribadi 

dan masyarakatnya.91 Secara kontinyu dan konsekuen. 

Dalam bidang hukum kemasyarakatan, bagaimanapun sederhananya 

masyarakat Islam, individu-individu dalam masyarakat tersebut paling tidak 

pasti berusaha melaksanakan hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Dalam 

bidangan kemasyarakatan ini, Islam memperkenalkan tradisi hukum baru di 

Indonesia. Ia menawarkan dasar-dasar tingkah laku sosial baru, yang lebih 

sama rata dibanding dengan yang berlaku sebelumnya. Disamping itu, Islam 

juga menyumbangkan konsepsi baru hukum untik Indonesia.92 Ia telah merubah 
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kiatan yang bersifat kesultan dan kedaerahan menjadi ikatan yang bersifat 

universal. 

Penelitian hukum di Indonesia belum banyak menyingkapkan bentuk-

bentuk penerapan hukum Islam dalam kerajaan-kerajaan Islam yang pernah 

berdiri sebelum kedatangan penjajah Belanda, tetapi dari gelar-gelar yang 

pernah diberikan kepada beberapa raja Islam, seperti Adipati Ingalogo 

Sayyudin Panotogomo, dapat dipastikan bahwa peranan hukum Islam cukup 

besar dalam kerajaan-kerajaan ini.93 Sebuah penelitian tentang mistik Islam 

menyebutkan bahwa beberapa raja dan sultan di nusantara berusaha 

memasyarakatkan ajaran.94 Dan bahkan berusaha untuk meningkatkan 

pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Hukum Islam dalam masa ini merupakan sebuah fase penting dalam 

sejarah hukum Islam di Indonesia. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam 

menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu/Budha. Berarti untuk pertama kalinya 

hukum Islam telah ada di Indonesia sebagai hukum positif.95 Dan mesti 

dilaksanakan oleh umat manusia diseluruh wilayah nusantara. 

Seperti halnya hukum barat, hukum Islam juga berciri perubahan untuk 

mengantisipasi perubahan zaman, perbedaannya dengan hukum barat 
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adalah, bahwa hukum Islam sebagai hukum Ilahi yang bersifat abadi dan 

menjiwai semua hukum baru yang di undangkan, dan sebagai legislasi manusia 

ia disempurnakan dan berubah sesuai perubahan semangat, ruang dan 

waktu.96 Namun demikian ia harus selalu mengacu pada sumber pokok yang 

utama yaitu al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.. 

Sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam telah merupakan 

hukum positif dikerajaan-kerajaan Islam yang berdiri dipersada Indonesia. 

Keberadaan hukum Islam tersebut pada mulanya pengakuan dari penguasa 

Belanda, akan tetapi karena kekhawatiran akan berlakunya hukum Islam 

secara menyeluruh di bumi nusantara, kemudian pemerintah Hindia Belanda 

hanya diakui bila sudah diterima dalam hukum adat.97 Yang tidak tertulis dan 

tidak diundangkan. 

Kenyataan seperti itu muncullah pertanyaan, apakah hukum Islam dapat 

diberlakukan langsung secara penuh bagi orang Indonesia yang memeluk 

agama Islam dan menghayati hukum Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Ataukah pemberlakuan hukum Islam itu semata-mata karena ia telah menjadi 

hukum adat.98 Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam di Indonesia masih 

tetap merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam arti bukan merupakan 
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peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan berlaku secara 

menyeluruh bagi umat manusia. 

Dalam alam Indonesia merdeka, hukum Islam adalah bagian dari hukum 

nasional Indonesia sebagai wujud pelaksanaan sila pertama Pancasila dan 

pada pasal 29 ayat (1) dan (2). Undang-undang Dasar 1945.99 melalui jalur ini 

ketentuan hukum Islam yang memerlukan kekuasaan negara untuk 

pelaksanaannya dan mendapat jaminan konstitusional. 

Legislasi hukum Islam sepanjang sejarah mulai dari pertumbuhannya 

sampai sekarang telah melalui beberapa tahap, dan pada waktu ini sedang 

memasuki tahap kompilasi (Kodifikasi) dan rancangan undang-undang dalam 

negara hukum modern dan menjadi bagian dari hukum nasional.100 Bahkan 

dalam perkembangan terakhir ini juga telah berlaku di Indonesia, baik dalam 

perundang-undangan maupun pemikiran hukum yang telah dikembangkan oleh 

berbagai lembaga maupun masyarakat pada umumnya dan individu. 

Pada hakekatnya hukum agama datang ke Indonesia bersamaan 

dengan hadirnya agama, oleh karena itu sebagai bangsa yang mayoritas 

beragama Islam, maka sepantasnyalah hukum Islam merupakan salah satu 

sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun 

perlu juga dicatat bahwa hukum Islam ini mempunyai pengertian yang dinamis, 

sebagai hukum yang harus mampu memberi jawaban terhadap perubahan 
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sosial, sehingga tidak harus selalu pada kitab-kitab fikih klasik.101 Yang tidak 

lagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. 

Dapatlah dikatakan bahwa Indonesia berlaku sistem hukum: hukum 

adat, hukum Islam, dan hukum barat, dengan segala perangkat dan 

persyaratan siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja yang harus 

mematuhi hukum dari ketiga sistem tersebut.102 Jadi secara garis besarnya 

sistem hukum di Indonesia meliputi tiga macam: sistem hukum adat, sistem 

hukum Islam, dan sistem hukum barat. Dalam perkembangan sistem hukum di 

Indonesia dikemudian hari, ketiga sistem hukum dalam pengertiannya yang 

dinamis itu akan menjadi bahan baku hukum nasional.103 Masa kini dan masa 

yang akan datang. 

Pada dasarnya hukum Islam seiring dengan perkembangan zaman yang 

semakin modern dapat menjadi sumber hukum positif (peraturan perundang-

undangan, putusan hakim dan ilmu hukum), terutama sekali hukum tertulis. 

Dengan kata lain, hukum Islam tidak diperbandingkan atau dipertentangkan 

secara lugas dengan hukum positif, kecuali untuk beberapa aspek, baik secara 

materi maupun secara teori.104 Dalam bagian-bagian materi (esensi) atau teori 

ada kemungkinan terjadinya pertentangan, sebagai salah satu konsekuensi 
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sumber yang berbeda dan dalam waktu yang bersamaan, hukum positif dapat 

berupa implementasi hukum Islam. 

Berbicara mengenai sumber ini dapat secara langsung dan mendominasi 

(hanya bahasanya saja yang disesuaikan dengan bahasa undang-undang), 

seperti undang-undang perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974), 

undang-undang Haji (Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan ibadah haji), dan Undang-undang Zakat (Undang-undang 

No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat).105 Demikian pula dapat 

berupa sebagian atau nilai-nilainya, sehingga seolah-olah tidak tampak. Untuk 

yang selanjutnya lebih penting lagi agar peraturan perundang-undangan itu 

tidak bertentangan dengan hukum Islam.                                                     

      Dengan demikian hukum Islam dapat dijadikan sumber untuk hampir 

semua jenis hukum, baik dengan pendekatan normatif maupun pendekatan 

budaya, asalkan atas dasar kajian akademik. Disini lain sebagai ciri utama. 

Pelaksanaan GBHN 1999 dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai 

hukum tertulis (undang-undang), dapat ditempuh upaya menempatkan fikih 

yang kaya dengan teori hukum secara matril terlebih lagi dengan Ikhtil±f al-

fuqah± dapat menjadi sumber hukum secara bebas untuk penyusunan hukum 

tertulis.106  Dalam bentuk dan wujud peraturan perundang-undangan. 
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 Dalam waktu yang bersamaan, dapat dilakukan upaya penyusunan fikih 

dalam bahasa undang-undang, seperti yang telah dilakukan untuk Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Kalau KHI yang kita miliki itu memuat hukum keluarga: yaitu 

hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan, maka untuk jenis 

hukum yang lainnya dapat dilakukan dengan metode yang sama, yakni dengan 

bahasa undang-undang. Hai ini meliputi semua jenis hukum, termasuk hukum 

pidana, hukum dagang, hukum perlindungan anak dan lainnya.107 Dengan 

demikian ini berarti sebuah tantangan yang tidak kecil.  

 Dalam sejarahnya, Piagam Madinah atau (Duster al-Madinah) kalau kita 

sebenarnya sudah menggunakan bahasa undang-undang dasar, seperti 

undang-undang modern yang ada.108 Disebuah negara yang sudah maju 

dalam berbagai aspek kehidupan. 

 Hukum Islam dapat pula dijadikan sebagai sumber hukum yang tidak 

tertulis sebagai pegangan hakim dalam proses putusan hakim. Hakim yang  

memutuskan perkara dengan mendasarkan pada keyakinannya dapat 

memperoleh inspirasi dari hukum Islam atau bahkan secara utuh dapat 

menggali dari hukum Islam, terutama sekali bagi sistem peradilan yang 

mengakui kedudukan hakim sebagai sumber hukum itu sendiri atau 

menempatkan hakim untuk “menggali hukum tidak tertulis, sebagaimana istilah 
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yang ada pada sistem hukum di Indonesia.109 Kedudukan tersebut sama 

maksudnya dengan kedudukan hakim harus sebagai mujtahid, dalam referensi 

sistem peradilan dalam Islam. 

 Dengan posisi seperti itu telah menempatkan hukum Islam atau fikih 

sebagai ilmu, hukum Islam (yang dalam definisinya disebutkan dengan istilah     

al-‘Ilm bi al-Ahk±m) yang merupakan bagian dari ilmu hukum pada umumnya 

dan sekaligus merupakan materi hukum (yang dalam definisinya disebut 

Majumuat al-Ahk±m) atau teori-teori dalam hukum matril.110 Dan menjadikan 

acuan dalam pengambilan putusan. 

 Hukum Islam yang mempunyai karakteristik sama dengan hukum umum, 

yaitu mempunyai sanksi dan lainnya, sehingga sekaligus dapat dijadikan bahan 

untuk menjadi hukum positif, atau mempunyai status yang berbeda, namun 

dengan karakteristik yang sama.111 Dengan demikian sama halnya antara satu 

hukum positif di suatu negara dengan hukum positif yang lain di negara lain. 

 Di antara banyak teori, antara satu teori dengan teori yamg lainnya 

sama-sama dalam ilmu hukum positif di negara yang sama, yang berarti 

pemikiran ulama (fuqah±/mujtahid³n) hendaknya diletakkan pada posisi 

“doktrin” atau pendapat ahli hukum”, yang mempunyai kedudukan tidak 

berbeda dengan pendapat ahli hukum pada umumnya. Dalam waktu yang 
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bersamaan, buku-buku yang menuntut hukum Islam dapat diletakkan pada 

kedudukan recht boek.112 Dalam konteks ini, fikih juga dapat berarti ilmu hukum 

Islam. 

 Hukum Islam merupakan hukum agama dan hukum moral. Atau 

mempunyai nilai moralitas, sehingga dalam banyak hal dipraktekkan oleh 

pengikutnya dalam rangka ajaran agama yang mempunyai konsekuensi 

akhirat.113 Dalam konteks ini, tidak sedikit hukum agama (Islam) yang 

membudaya dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan umatnya. 

 Pembicaraan tentang hukum Islam dalam tradisi masyarakat pemeluknya 

hal ini tidak akan berkesimpulan bahwa Islam hanya akan didefinisikan dengan 

apa yang menjadi praktek masyarakatnya, seperti yang terjadi bagi ahli 

antropologi. Namun akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa nilai-nilai 

hukum Islam dari norma sampai dengan aturan, tidak boleh diabaikan dari 

keberadaan masyarakat pemiliknya dalam waktu bersamaan, berbicara 

mengenai hukum Islam tetap harus disadari adanya ketentuan normatif yang 

diperoleh dari sumber asalnya.114 Yakni yang disebut dengan syari’ah atau 

wahyu yang wujudnya berupa al-Quran dan sunnah (Hadis) Nabi Saw. 

 Normatif tersebut sangat mungkin tidak seluruhnya dipraktekkan oleh 

pemiliknya artinya jika ada bagian-bagian hukum Islam tidak oleh pemiliknya, 
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tidak dapat digeneralisasikan bahwa masyarakat pemeluknya tidak 

mempraktekkan hukum Islam. 

 Demikian pula halnya tidak dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

disebut hukum Islam hanyalah apa yang sedang dipraktekkan oleh masyarakat 

pemeluknya, kesimpulan yang harus kita ambil adalah bahwa masyarakat 

Islam dapat dipastikan mempraktekkan nilai-nilai hukum Islam, entah seberapa 

banyak ukuran kualitasnya, tanpa harus ada keterkaitannya dengan hukum 

adat seperti dalam teori hukum Belanda. Adalah sangat keliru kalau ada orang 

yang beranggapan bahwa masyarakat Islam di Indonesia sama sekali tidak 

mempraktekkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

ketika seseorang akan mengkaji hukum dan masyarakat di Indonesia, maka ia 

tidak dapat lepas dari kajian yang mencakup hukum Islam sebagai analogi, 

ketika seseorang mengkaji politik di Indonesia, ia harus memahami bahkan juga 

mendalami politik agama, khususnya Islam bagi masyarakat Indonesia.115 Jika 

tidak demikian ia berarti tidak memahami dengan benar kenyataan politik 

masyarakat Indonesia. 

 Dengan demikian seseorang mengkaji hukum di Indonesia (meskipun 

biasanya disebut dengan hukum umum/sekuler) harus memahami atau bahkan 

mendalami hukum Islam di Indonesia. Uraian tentang hukum Islam dalam tradisi 

masyarakat pemiliknya sekaligus menjadi argumentasi tambahan terhadap 

ketepatan arah dan kebijakan hukum nasional setelah era reformasi, 
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sebagaimana yang tertuang dalam GBHN 1999 tersebut.116 Dengan 

penjelasan diatas, kesimpulan tersebut tidak dapat disamakan dengan teori 

Hukum produk Belanda (Hukum Belanda). 

Hubungan antara hukum negara dan hukum Islam dapat dilihat dari 

rumusan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan (UUP).117 Juga dapat dilihat dari masuknya masalah wakaf kedalam 

pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok agraria.118 

Yang menjadi dasar PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, 

dan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.119 Serta peraturan-peraturan 

pemerintah No.70 dan 72 Tahun 1992 sebagai peraturan-peraturan 

pelaksanaannya. Malah sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kehakiman  Undang-undang Nomor 1 
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Tahun 1974,120  dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama.121 Di Indonesia telah berlaku hukum Islam dalam tata hukum nasional 

dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah waqaf dan shadaqah, telah 

menjadi bagian dari hukum nasional. Ismail sunny lebih jauh berpendapat.122 

Bahwa dengan berlakunya ketiga undang-undang ini, Indonesia 

sebenarnyasudah sama dengan beberapa negara Arab/Islam di Timur Tengah 

dalam hal melaksanakan hukum Islam, yaitu negara-negara yang menyatakan 

Islam sebagai agama resmi negara atau mempunyai konstitusi Islam, tetapi 

dalam bidang hukum pidana, acara dan hukum sipil lainnya masih 

memberlakukan hukum yang berasal dari barat. 

Memperhatikan Pancasila sebagai grund norm dalam sistem hukum 

Indonesia, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, yang 

dijelaskan oleh pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka 

hukum Islam mempunyai peluang yang besar untuk menjadi bagian hukum 

nasional Indonesia. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan 

yang Maha Esa, untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama 
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tersebut. Memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara 

lain mengatakan bahwa pernyataan kemerdekaan Indonesia adalah “Atas 

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, maka Tuhan Yang Maha Esa yang 

dimaksud tidak lain dari Allah swt seperti diyakini dalam agama Islam.123 

Seperti dijelaskan terlebih dahulu, sebagian besar hukum Islam memerlukan 

negara untuk menjamin pelaksanaannya. 

Sesuai dengan sila pertama dan pasal 29 tersebut, Negara Republik 

Indonesia berkewajiban menjamin pelaksanaan hukum Islam yang 

membutuhkan kekuasaan negara melalui Undang-Undang.124 Namun akankah 

pemerintah dan rakyat Indonesia lebih khusus umat Islam akan bersepakat 

berdasarkan mekanisme yang ada untuk menjadikan hukum Islam dalam bentuk 

perundang-undangan berlaku. 

Ada tekad dan keinginan dari diri bangsa Indonesia untuk tidak 

mengikuti begitu saja hukum Belanda. Bersandar seluruhnya kepada hukum 

                                                 
123

Dalam hal ini Hazairin menugaskan, maka yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha 
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adat juga tidak dikehendaki. Demikian pula, tidak seluruhnya mengikuti hukum 

agama, memformalitaskan hukum Islam secara ideologis menjadi topik yang 

tidak disepakati oleh mayoritas bangsa Indonesia, dimana formalisasi hukum 

Islam bebeda dengan adopsi nilai-nilai yang bersumber dari agama Islam. 

Istilah yang disepakati kemudian disebut “Hukum Nasional”. Sosok hukum 

nasional tidak mudah ditunjuk, devinisi yang disepakati sesuai GBHN adalah 

bahwa hukum yang sesuai dengan filsafat dan kepribadian bangsa Indonesia 

yang bersumber dari tiga sumber hukum modern atau internasional (yang 

asalnya Belanda atau lebih tepatnya barat).125 Hukum  adat atau kebiasaan 

dan hukum agama dalam hal ini adalah hukum Islam. 

Pembahasan mengenai hukum Islam sering dianggap sensitif, baik oleh 

orang Islam sendiri maupun oleh orang yang menjunjung tinggi sekularisme. Hal 

ini terlebih lagi dikaitkan dengan sistem hukum nasional. Bahkan selama 

berabad-abad sejak zaman penjajahan sampai dengan masa pemerintahan 

sendiri di Indonesia telah terjadi “phobia” (kemandulan) untuk membahas 

hukum yang secara terbuka.126 Oleh karena itu, telah dijalankan kebijakan 

penguasa untuk  mengeliminir, mendiskreditkan, atau setidaknya memperkecil 

peran Islam. 

Ada beberapa alasan mengapa terjadi kebijakan seperti itu, antara lain 

adalah adanya anggapan ketika memberi kesempatan untuk membahas hukum 
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Islam, maka akan dipaksakan secara normatif dan menghilangkan semua jenis 

hukum yang lain. Alasan lain adalah kesalahan memahami hukum Islam yang 

dianggap sebagai hukum yang tidak manusiawi. Di sisi lain, telah terjadi 

dikotomi yang sangat curam antara hukum Islam dengan hukum yang berlaku 

dalam kehidupan sehari-hari atau hukum umum. Dengan demikian, kehadiran 

hukum Islam dianggapnya sebagai ancaman. Beberapa alasan tersebut 

sebenarnya banyak dikarenakan oleh faktor pendekatan dan salah paham 

terhadap hukum Islam. 

Kajian hukum Islam harus ada reorientasi. Dalam waktu bersamaan, 

kajian hukum umum juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pembangunan hukum Islam dalam 

arti pemikiran baru tentang hukum Islam dengan maksud menjadikannya aktual 

untuk mengatur kehidupan beragama umat Islam telah terjadi di Indonesia 

sebagaimana halnya telah berlangsung di dunia Islam lainnya. Hanya saja di 

Indonesia telah banyak mengalami tantangan rintangan baik secara intern 

maupun secara ekstern. Keberadaan kompelasi hukum Islam tidak lain adalah 

merupakan (upaya vaktualisasi hukum Islam) yang menampilkan wajah fikih ala 

Indonesia, yang banyak berbeda dengan fikih muamalat, mawaris dan wakaf 

yang telah diikuti selama ini.127 Adapun dasar yang di jadikan acuan dalam 

pemikiran baru itu adalah demi kemaslahatan umat yang majmuk dan jiwa dari 

hukum Islam itu sendiri. 
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Memang ada perbedaan yang mendasar antara sistem hukum Islam 

dengan sistem hukum yang lain, terutama sekali dalam hal sumber primer. 

Wahyu Allah adalah sumber primer bukan asumsi atau materi secara mutlak, 

ketika kita berbicara mengenai hukum Islam. Hukum Islam tidak selalu identik 

dengan wahyu Allah. Asumsi hukum Islam itu sangat banyak dipengaruhi oleh 

pemikiran dalam proses menemukan hukum yang biasa di sebut dengan 

ijtihad.128 Dengan kata lain upaya pengkajian dan penggalian hukum Islam. 

Termasuk dalam konteks. Kajian hukum Islam adalah pembaruan hukum 

Islam, qanun, fikih dalam bahasa undang-undang, pengaruh sosio-kultural, 

timbal balik pengaruh antara hukum Islam.129 Dan hukum lainnya, perbedaan 

antara fikih dengan syariah.130 Mazhab, dan tidak ketinggalan juga al-Ahk±m, 

al-Ilhamsah, (lima hukum Islam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan 

jaw±z/mubah). 

Berbicara mengenai hukum Islam di Indonesia tidak basa lepas dari 

pembahasan peradilan agama dari kelembagaan sampai dengan 

wewenangnya. Namun, hukum Islam di Indonesia tidaklah sesempit melalui 

peradilan agama, sehingga mencakup filsafat dan hukum sampai dengan teori-

teori atau konsep-konsep mengenai esensi dan jenis hukum secara detail, 
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termasuk pokok bahasan yang ada pada ilmu hukum.131 Sudah seharusnya umat 

Islam di Indonesia mengkaji secara akdemik, terhadap hukum Islam termasuk 

rancangan atau konsep perundang-undangan hukum Islam dan upaya 

pemberlakuannya secara nasional. Sebaliknya bukan untuk di takuti dan 

dijauhi, serta bukan pula di paksakan tanpa analisis yang dapat dicerna 

dengan pemikiran yang sehat. 

           Ketika umat Islam di Indonesia membahas pemikiran hukum Islam, 

sebenarnya tidak begitu jauh dengan hal-hal yang berkembang dalam 

pemikiran hukum Oada umumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah 

sumber utama hukum Islam, yakni wahyu Allah yang tertuang dalam al-Quran 

dan hadis Nabi. Berbicara mengenai perbandingan hukum, yang di maksudkan 

dengan sistem hukum yang lain dalam tulisan ini adalah, Roman law sistem dan 

Common law sistem,132 perlu di ketahui bahwa sistem hukum Belanda adalah 

rumpun Roman law system, sedangkan contoh sistem hukum yang merupakan 

rumpun Common law system adalah sistem hukum Amerika Serikat, khususnya 

bagi Inggris. 

            Jika ada yang beranggapan bahwa GBHN (Garis-garis Besar Haluan 

Negara) tahun 1999 merupakan lanjutan dan sekaligus merupakan koreksi 

terhadap perkembangan hukum sebelumnya. Maka arah kebijakan hukum 

nasional adalah berlandaskan GBHN tahun 1999 yang dapat di sebut dengan 
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GBHN reformasi. GBHN ini semakin mempertegas keberadaan hukum Islam, 

yang merupakan hukum agama. Sebagai salah satu dari tugas bahan baku 

nasional. Dua lainnya, yakni hukum adat dan hukum Belanda, dalam 

pengertian dinamis atau sistem hukum beberapa negara Barat,133 yang sesuai 

dengan “sunnatullah” globalisasi juga akan mempunyai pengaruh yang sangat 

penting. 

  Dalam kajian perbandingan hukum, jelaslah dapat di pastikan dengan 

sangat meyakinkan bahwa aliran hukum di Indonesia tidak sama aliran hukum 

yang dimiliki oleh Belanda. Justru aliran hukum nasional lebih dekat dengan 

model Amerika Serikat,134 hanya saja perbedaan yang sangat fundamental : 

yaitu adanya pertanggung jawaban penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Menuntut sistem hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 

yang ada, pertanggung jawab penuh kepada Tuhan itu yang paling utama. 

Barulah kemudiaan kepada diri sendiri, kepada masyarakat, bangsa dan 

negara. Maka setiap hakim bukan saja dituntut “untuk berijtihad” seperti hakim 

yang mengikuti aliran legal realisme.135 Namun juga sekaligus bertanggung 

jawab di dunia dan akhirat. 
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 Oleh karena itu, hukum yang tepat bagi hukum nasional adalah “Recht 

vinding-plus atau legal realisan-plus”.136 Hal ini berarti sangat jauh dari sistem 

hukum Belanda. Dengan aliran seperti itu, semakin jelas dan nyata pentingnya 

posisi dan peran hukum Islam bagi sistem hukum di Indonesia, terutama sekali 

dalam proses pembangunan dan pembinaan serta arah kebijakan hukum 

nasional. Demikian pula halnya pembahasan mengenai sumber hukum, yang 

meliputi kebiasaan dan pendapat ahli hukum atau yang biasa disebut dengan 

doktrin. 

 Dua sumber hukum tersebut diatas (kebiasaan dan doktrin) ditambah lagi 

dengan yurisprudensi yang berarti melewati sistem hukum romawi yang asli 

termasuk Belanda. Dan dengan sumber-sumber tersebut semakin mempertegas 

posisi dan peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Umat Islam harus 

menyadari bahwa apapun sistem yang ada, ketika berbicara mengenai 

pembinaan hukum nasional. Orientasinya adalah pada kodifikasi dan unifikasi 

hukum nasional.137 Ini berarti mengarah pada pembentukan undang-undang. 

 Ketika ilmu fiqh (Ilmu hukum Islam) diposisikan sebagai teori ilmu hukum 

dari sumber atau bahan baku hukum nasional, maka sangat besar 

kemungkinannya bahwa undang-undang itu berisi hukum Islam baik 

sebagiannya atau dalam       hal-hal tertentu bahkan seluruhnya. Meskipun 
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seluruh materi suatu Undang-undang itu bersumber dari hukum Islam dapat 

juga dipakai oleh non muslim, seperti Undang-undang yang berkaitan dengan 

layanan ekonomi syari’ah.138 Dengan demikian, tampak dengan jelas dikotomi 

antara hukum Islam dengan hukum positif itu tidaklah benar. Pada intinya, 

hukum Islam dapat menjadi hukum nasional bukan hanya pendekatan normatif, 

namun juga dapat dipertanggung jawabkan secara akademik atau analitis dan 

argumentatif. 

 Dengan demikian hukum Islam menjadi bahan baku hukum nasional 

yang berwujud secara operasional dalam:139 (a). Perundang-undangan meliputi 

Undang-undang Dasar, Tap MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah, 

dan Intruksi Presiden; (b). Kebijakan pelaksanaan pemerintahan; (c). 

Yurisprudensi; (d). Sumber penegak hukum polisi: jaksa, pengacara, dan hakim; 

(e). Sumber dalam ilmu hukum atau filsafat hukum; dan (f). Sumber nilai-nilai 

budaya masyarakat yang kemudian menjadi norma dan hukum. 

 Untuk sanggup mengisi hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia, kajian hukum Islam diperlukan ada reorientasi. Ini meliputi 

refomasi kajian, pendekatan yang dipakai dan sekaligus tujuan akhir dari 

sebuah kajian-kajian hukum Islam, terlebih lagi di fakultas/jurusan syari’ah 

harus pula beriorentasi pada hukum nasional.140 Tidak eksklusif dan tidak pula 
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hanya sekedar hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdhah (hubungan 

langsung dengan khalik). 

 Dalam waktu yang bersamaan, tidak pula sekedar pendekatan ideologis 

dan normatif, yang seolah-olah masa kini di Indonesia sama persis dengan 

kondisi yang ada pada masa ajaran Islam itu turun pertama kali. Akan tetapi, 

juga harus di ingat untuk tidak kehilangan makna hakiki dan visi dari hukum 

Islam itu sendiri agar sesuai dengan tujuan syari’ah (Maqashid al-Syar³’ah) 

dalam rangka mewujudkan (rahmatan li al-‘alam³n) untuk menjadi rahmat bagi 

seluruh alam atau li Tahq³q Mash±lih al-N±s (untuk menempatkan 

kemaslahatan umat manusia).141 Baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. 

 Kalau kajian hukum Islam harus ada reorientasi, kajian hukum umum pun 

juga demikian hukum umum di Indonesia harus berarti hukum nasional. 

Sedangkan, hukum barat atau hukum internasional dan jenis hukum yang 

lainnya merupakan bahan kajian dalam rangka studi komparatif hukum. Teori-

teori hukum barat, khususnya Belanda,142 yang mencakup ilmu hukumnya 

adalah bagian dari studi komparatif ini, bukan identik dengan hukum umum 

yang biasanya dipahami secara keliru sebagai hukum nasional di Indonesia. 

 Dengan demikian, kajian, kritis terhadap berbagai teori dari jenis hukum 

didunia, termasuk hukum modern atau barat, merupakan keharusan yang tidak 
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dapat disisihkan. Dalam waktu yang bersamaan, kajian hukum dengan 

mencakup materi hukum Islam juga tidak dapat dihindari sebagai bagian dalam 

sistem hukum nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya para ahli hukum di 

Indonesia, baik hukum umum walaupun hukum Islam, harus mampu 

mewujudkan apa yang diusulkan dengan ilmu hukum Indonesia (Indonesia 

yurisprudence).143 Ini adalah merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi 

para ahli hukum dan praktisi hukum. 

 Adalah menjadi tema kajian yang menarik untuk membuktikan hipotesis 

bahwa hukum Islam pada hakekatnya merupakan sumber yang paling dominan 

dibanding dengan bahan baku yang lain berupa hukum kebiasaan dan hukum 

modern atau pengaruh sistem hukum barat. Hal ini didasarkan pada kenyataan 

bahwa hukum kebiasaan atau hukum adat tidak sedikit dipengaruhi oleh hukum 

Islam.144 Dan dalam waktu bersamaan, tidak sedikit pula nilai-nilai hukum Islam 

setidaknya dari sisi ijtihad telah menjadi bahan dalam perkembangan hukum di 

Eropa. 

 Hukum Nasional Indonesia, harus sanggup dan mampu menyediakan 

peraturan perundang-undangan terhadap kasus-kasus yang muncul, 

kecepatan kasus harus dihubungi dengan kecepatan mewujudkan hukum 

nasional. Hal ini baik berkaitan dengan kemajuan sains dan teknologi yang 

begitu cepat dan pesat, maupun tuntutan lain seperti munculnya layanan 
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syari’ah yang juga begitu cepat perkembangannya.145 Intinya adalah jangan 

sampai hukum nasional bangsa Indonesia ketinggalan jauh dari kasus-kasus 

atau persoalan-persoalan yang muncul dan harus segera diselesaikan menurut 

hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam. 
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BAB  IV 

 

KONSEP SOSIALISASI PENERAPAN HUKUM ISLAM 

DAN PROBLEMATIKA PENERAPANNYA  

 

A. Problematika Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia 

1. Sosialisasi Hukum Islam 

Sosialisasi berarti usaha untuk melakukan sesuatu proses perubahan 

sesuatu, secara beruntun, untuk menjadi milik masyarakat. Sosialisasi hukum 

Islam di Indonesia berarti suatu usaha untuk melakukan suatu proses perubahan 

dengan melalui usaha yang direncanakan, agar bagaimana hukum Islam itu 

bisa berfungsi didalam masyarakat karena rasa dibutuhkannya dalam 

masyarakat. Dapatnya hukum Islam berfungsi di dalam masyarakat harus 

melalui proses pelembagaan (Institutionalization) hukum Islam,1 agar menjadi 

bagian dari suatu lembaga sosial. 

Istilah sosialisasi memiliki makna yang luas sejalan dengan makna 

materilnya, apalagi jika hukum Islam menjadi salah satu muatannya. 

Pembentukan hukum karena melihat gejala yang menggambarkan adanya 

kaitan yang mengikat dan respons penundukan diri pada nilai normalifnya. 

Pembentukan hukum adat dapat menjadi pusat dalam konsep sosialisasi hukum 
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secara formal karena selain menampakkan gejala tersebut juga melibatkan.2 (1) 

Pihak yang concern terhadap hukum Islam, (2) Pilihan subtansi normatif yang 

diarahkan untuk menjawab masalah sosial, (3) Segi metodologis yang 

merangsang tumbuhnya kebutuhan terhadap penggunaan sumber materil 

hukum, dan (4) Wilayah berlakunya rumusan sejauh obsesi yang dikehendaki 

untuk dimasukkan kedalam rangkaian produk legislatif nasional. 

Sebuah pertanyaan dapat muncul siapakah sebenarnya yang merasa 

konsen dengan hukum Islam, ketertiban sebagai tujuan penegakan hukum 

dapat menjawab bahwa kepuasan dari kondisi demikian hanyalah pembuat 

hukum sekalipun masyarakatnya belum terjamin haknya sehingga menjadi 

penyebab ketidak puasan mereka terhadap hukum itu.3 Karenanya terlihat 

kesan bahwa pembuat hukumlah yang konsun dan dengan kekuasaan dapat 

memaksa pelaksanaan hukum, sedang masyarakat terkurung oleh situasi untuk 

menertibkan diri dengan lingkungannya. Disana tidak terlihat gejala protes 

yang menjadi wujud awal lahirnya ketertiban. 

Apabila keadaan demikian dimuati dengan hukum Islam, akan terlihat 

gejala reaksional tatkala subtansi normatif hukum melawan atau bertentangan 

dengan hukum Islam. Pembuat undang-undang akan mengantisipasi gejala 

yang demikian dengan melibatkan masyarakat guna mendapatkan norma 
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hukum yang Islam. Disitu terlihat bahwa pembuat hukum dan masyarakat 

berada di dalam lingkup yang sama-sama butuh pada hukum Islam.4 Faktor 

potensi intelektual keislaman tampak lebih dominan dibanding dengan subtansi 

normatifnya. Hal demikian menuntut alternatif reintroduksi ajaran Islam dalam 

nalar yang berimbang dengan kompleksitas permasalahan sosial dan harus 

merembes pada sumber daya manusia alternatif. 

Reintroduksi Islam menuntut keterlibatan lembaga-lembaga keagamaan 

Islam sesuai dengan bidang aktifitasnya, jika reintroduksi itu mengitar pada 

proses penumbuhan kesadaran beragama yang bermuara pada ketaqwaan 

maka berarti mendekat pada upaya kelestariannya. Fenomena itu rapuh 

usahanya untuk mentransformasikan hukum Islam kedalam program 

pembentukan hukum. Oleh karena itu, potensi intelektual diperlukan oleh 

lembaga tadi sehingga hukum Islam diolah dalam formulasi dan bentuk aflikatif 

yang sejalan dengan tatanan yang dikehendaki oleh hukum produk legislatif.5 

Hal ini merupakan salah satu makna operasional dari keinginan merefleksikan 

ajaran Islam pada tiap aspek kehidupan. 

Pelembagaan hukum Islam merupakan suatu proses dimana norma-

norma hukum Islam dapat diketahui, dipahami, dinilai, dihargai, dijiwai dan 

ditaati oleh bahagian terbesar warga masyarakat, sehingga menjadi budaya 

dalam masyarakat. Manusia akan menghargai hukum Islam, kalau dia benar-

                                                 
4
Ibid., h. 28. 

 
5
Ibid.  
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benar yakin bahwa hidupnya di dunia dan di akhirat baik (Hasanah fi al-Dunya 

wa al-Hasanah fi al-Akhirah).6 

Jadi proses sosialisasi disini adalah penyuluhan tentang kesadaran akan 

pengamalan hukum Islam dan untuk menanamkan pengertian pada masyarakat 

bahwa hukum Islam itu merupakan sistem fasilitas yang dibutuhkan oleh mereka 

karena hukum Islam lah yang akan mengantarkan mereka ketujuan untuk 

mencapai masalah di dunia dan di akhirat.7 Oleh karena itu, manusia akan 

menghargai hukum Islam kalau dia benar-benar meyakini bahwa hukum Islam 

tersebut menjamin kedamaian dan kesejahtraan hidupnya yang diistilahkan 

“Mashlahah” baik masalah individu (Mashlahah Fardi) maupun masalah sosial 

(Mashlahah Mustama’). 

Jadi fungsi hukum Islam dalam bidang ini adalah sebagai sarana 

perubahan merupakan “Ad±t al-taqhy³r (Agent of Change)”,8 sarana 

pembentuk, penentu, pelopor perubahan terhadap perilaku hukum masyarakat 

yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Syari’ah dan fiqh al- ib±dah. 

Ketika seorang menyebut dan mendengar istilah “Hukum syar’i” (aturan-

aturan Syari’ah) maka istilah tersebut mempunyai arti yang sama dengan fikih, 

dan mempunyai arti yang sama pula dengan hukum Islam padahal pada awal 

fikih itu merupakan cara atau upaya (sebagaimana dalam fase pertama) untuk 

                                                 
6
Moh. Mahfud, MD, op.cit., h. 111. 

 
7
Ibid. h.112 
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memahami syari’ah. Dengan kata lain, syari’ah berarti “kehendak Allah” atau 

ketentuan yang diberikan oleh Allah melalui Nabi-Nya (Muhammad  Saw),9 

atau disini syari’ah berarti ajaran Islam itu sendiri yang meliputi segala 

aspeknya. Dengan demikian syari’ah dapat dikatakan sebagai identik dengan 

wahyu Allah atau dalam bentuk kongkrit berupa al-Quran dan sunnah Nabi, 

jika dimaknai secara metaforik atau maj±zi. 

Untuk lebih mempertegas perbedaan dan persamaannya berikut ini 

perlu diuraikan lebih rinci perbandingan antara fikih dan syari’ah sebagai 

berikut: 

Kata atau kalimat fikih yang mempunyai akar kata f - q - h dapat 

ditemukan dalam al-Quran dan sebut sebanyak 20 kali.10 Yang pada 

umumnya, berarti “paham”, “memahami”, mengerti”, atau understanding, 

sebagaimana telah dijelaskan fikih pada awalnya berarti memahami atau 

hanya sebagai nama dari proses atau aktivitas memahami dan deduksi 

(terhadap nash), atau menurut Fazlur Rahman “only the name of process or 

activity of understanding and deducing”.11 Kemudian telah menjadi sebuah 

disiplin keilmuan, fikih yang pada dasarnya merupakan hasil ijtihad seseorang 

atau beberapa orang fuqah±/mujtahid³n, sudah barang tentu hal-hal yang 

                                                 
9
A.Qadry Azizy, Hukum Nasional Elektisis Hukum Islam dan Hukum Umum (Jakarta: Tiraju 

Mizan Publika, 2004), h. 68. 

 
10

Muhammad Fuad Abd Baqi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Al-Fazh Al-Quran al-Karim (Beirut: 

Dar al-Fikr, t.th), h. 524-525. 
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Ibid., h. 69.  
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termasuk kategori ibadah, pengaruh atau intervensi pemikiran fuqah± tidak 

sebanyak terhadap hal-hal yang masuk kategori muamalat.12 Sedangkan untuk 

muamalat, hanya dasarnyalah (yang memang sangat sedikit) yang merupakan 

wahyu sementara itu esensi lebih detail dan banyak adalah produk fuqah±. 

Berangkali dari uraian tersebut jika syari’ah dibandingkan dengan fikih, 

maka perbedaannya sebagai berikut: 

1. Syari’ah adalah identik dengan wahyu Allah, sedangkan fikih adalah 

produk pemikiran mujtahid³n/fuqah±; 

2. Syari’ah mengandung kebenaran mutlak/absolut, sedangkan fikih 

mengandung kebenaran zhanny/nisbi (fikih dalam pengertian muamalat   

al-Ahk±m); 

3. Syari’ah adalah sasaran untuk dipahami dalam rangka dipraktekkan. 

Adapun fikih adalah proses atau upaya memahaminya untuk kemudian 

mempraktekkannya (disini fikih sebagai al-Ilan bi al-Ahk±m atau Islamic 

yurisprudmel); 

4. Syari’ah (Islam) tidak akan berubah, sementara fikih akan berubah sesuai 

dengan perubahan lingkungan dan faktor sosio kultural; 

5. Syari’ah subjeknya adalah Allah, sedangkan fikih subjeknya adalah 

mujtahid³n/fuqah±; 
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6. Syari’ah meliputi semua aspek kehidupan manusia sementara fikih hanya 

yang berkaitan dengan hukum atau setidaknya, hal-hal selain aqidah dan 

akhlak (fikih dalam pengertian wa jam’at al-Ahk±m); 

7. Syari’ah adalah istilah yang dipakai sejak masa awal zaman Nabi masih 

hidup; sedangkan fikih sebagai produk mujtahid³n/fuqah³, penggunaannya 

mulai dipraktekkan oleh para ulama disekitar pada abad kedua hijriyah 

(Nabi tidak terbiasa menggunakan istilah fikih untuk pengertian hukum). 13 

 

Proses sosialisasi dalam bidang ini seterusnya melalui metode taqh³m 

(dilembagakan melalui undang-undang) bagi aturan-aturan hukum yang perlu 

di taqhihkan. Hukum disini diartikan sebagai peraturan-peraturan yang 

ditetapkan oleh penguasa, jadi hukum diartikan sebagai suatu jenis “social 

central, al-Tauj³h al-Ijtima’i” dan “social enginaring”,14 yang ditetapkan oleh 

penguasa (pemerintah). Kontrol sosial biasanya diartikan sebagai suatu proses 

baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengapik, atau 

bahkan memaksa warga masyarakat, dengan mengenakan sanksi agar 

mematuhi sistem norma-norma dan nilai-nilai yang disahkan. Kesadaran hukum 

dalam bidang ini dapat dibentuk melalui proses pengawasan sosial secara 

persuasif dan faktor yang sangat penting adalah pemberian contoh kepatuhan 

hukum terhadap hukum dari para pejabat hukum itu sendiri dan golongan 
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Ibid., h. 74. 
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masyarakat yang merupakan “patern sitting group” karena penghalang dari 

proses pelembagaan hukum tertulis adalah mentalitas dari penegak hukum 

sendiri, dan patern setting group, yang kemudian tentu saja ditiru oleh warga 

masyarakat, lembaga-lembaga pembentuk, pelaksana, dan penegak hukum 

adalah lembaga-lembaga kenegaraan, oleh karena negaralah yang 

mempunyai monopoli kekuasaan. 

Sebagai suatu catatan penting bahwa perlu diusahakan agar hukum 

Islam secara keseluruhan diberi bentuk tertulis (undang-undang), tidak hanya 

hidup dimasyarakat saja (karena kurang berwibawa, tidak ada sanksi hukum 

dunia),atau bahkan hanya tercatat didalam kitab-kitab kuning saja (kitab-kitab 

klasik yang berbahasa arab) yang laksana barang antik yang dimusiumkan 

sebagai barang/benda sejarah.15 Peranan kwalitas para penegak hukum 

(bersih, berwibawa, uswah hasanah) sangat penting dalam pelembagaan 

hukum ini. 

Lembaga peradilan agama dituntut bekerja keras dan menerapkan 

hukum Islam yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.16 Khususnya di 

Indonesia ada pembenturannya antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum 

barat, yang diciptakan dan dipupuk oleh konsepsi ilmiah barat. 
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Ibid. h.75 
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Amrullah Ahmad, Prospek Hukum Islam dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional di 

Indonesia (Jakarta: IKAHA, 1994), h. 61.  
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Tentu saja dalam melaksanakan proses sosialisasi hukum dalam rangka 

menciptakan masyarakat sadar hukum membutuhkan fasilitas, terutama dalam 

menyelenggarakan program-program penyuluhan hukum. 

2. Penyuluhan hukum Islam 

Salah satu proses sosialisasi hukum itu harus dilakukan melalui 

penyelenggaraan pendidikan hukum. Sedangkan pendidikan hukum itu ada 

dua macam yaitu:  

a) Pendidikan hukum formal, diselenggarakan oleh fakultas hukum negri/ 

swasta STHI  dan Fakultas Syari’ah  IAIN/Swasta. 

b) Pendidikan hukum non formal, program-program penyuluhan dapat 

digolongkan sebagai salah satu bentuk kegiatan pendidikan non formal 

bidang hukum.17 Dengan sasaran seluruh masyarakat yang sudah dewasa 

dan memiliki akal yang sehat. 

Istilah pendidikan hukum non formal dapat digunakan untuk 

menggambarkan berbagai kegiatan pendidikan hukum yang dilakukan oleh 

organisasi-organisasi swadaya, masyarakat dan pemerintah diluar fakultas-

fakultas hukum ada 7 sekolah tinggi hukum atau badan-badan pendidikan 

lainnya,18 yang telah mapan dan secara tradisional memberikan pendidikan 

                                                 
17

Moh. Mahfud, MD, op.cit., h. 112. 
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hukum kepada sekelompok masyarakat yang sering disebut sebagai 

mahasiswa atau pelajar. 

Organisasi-organisasi bantuan hukum serta beberapa LSM/LPSM lain di 

Indonesia memiliki pendidikan non formal dibidang hukum (non formal legal 

education).19 Sebagai suatu cara untuk mengembangkan proses pendidikan 

hukum berdimensi lebih luas, yang sekaligus dapat dilihat sebagai alternatif 

dari keterbatasan-keterbatasan pendidikan formal. 

GBHN 1973 menyatakan perlunya memupuk kesadaran hukum dalam 

masyarakat, GBHN 1978 menyurukan perlunya meningkatkan kesadaran 

hukum dalam masyarakat, GBHN 1983 mengarahkan supaya meningkatkan 

penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran yang tinggi dalam masyarakat.20 

Dalam rangkaian tersebut, usaha-usaha untuk memasyarakatkan (sosialisasi) 

hukum Islam (dalam Kompilasi Hukum Islam) melalui penyuluhan hukum sangat 

perlu ditingkatkan. 

 

   3.  Pengertian umum dan tujuan penyuluhan hukum 

        a. Pengertian umum penyuluhan hukum 

Penyuluhan hukum merupakan jenis bantuan hukum tertentu, yakni 

bantuan hukum preventif, kegiatan tersebut termasuk salah satu bentuk 

pendidikan hukum non formal dengan tujuan agar masyarakat mengetahui, 
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memahami, menghargai, dan mentaati hukum. Sehingga kesadaran 

masyarakat akan hukum meningkat dan terciptalah masyarakat Indonesia yang 

tertib, damai, dan sejahtera. 

Penyuluhan hukum berbeda dengan penerangan hukum,21 penerangan 

hukum bertujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan tertentu, 

sedangkan penyuluhan hukum mempunyai tujuan yang lebih luas dan lebih 

jauh, karena penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat memahami, 

menghayati, menghargai bahkan mentaati hukum. 

a. Tujuan penyuluhan hukum 

Tujuan utama dari penyuluhan hukum (hukum Islam) adalah agar 

masyarakat memahami hukum Islam (kompilasi hukum Islam), sehingga hukum 

Islam tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat.22 

Tujuannya bukan hanya sekedar memberi informasi mengenai Kompilasi Hukum 

Islam yang perlu diketahui, akan tetapi mengusahalah agar warga masyarakat 

taat dan patuh terhadap hukum Islam, atas dasar anggapan bahwa hukum 

Islam itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. 

Penyuluhan terhadap pengamalan nilai-nilai normatif dalam hukum 

Islam, yang hidup dalam masyarakat memberikan keyakinan bahwa hukum 

Islam memiliki sifat keluwesan (elastisitas).23 Yang memungkinkan untuk dapat 
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Ibid.  h.114 
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Ibid., h. 115. 
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Amir Muallim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Cet. I; Yogjakarta: UII 
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diterapkan disegala tempat dan zaman sehingga akan dapat dirasakan benar-

benar bahwa agama Islam menjadi rahmat sekalian alam.24 Dengan demikian, 

akan dapat diyakini pula bahwa hukum Islam yang bersifat universal itu benar-

benar akan menghantarkan manusia untuk mencapai sejahtera dan bahagia 

dunia dan akhirat. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. No: M. 06.-UM. 06.02 

Tahun 1983 dan No: 10-UM. 06-02 Tahun 1983 merumuskan tujuan 

penyuluhan hukum sebagai berikut: 

1). Menjadikan masyarakat faham hukum dalam arti memahami ketentuan-

ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang 

mengatur kehidupan sebagai orang perseorangan. 

2). Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga 

setiap warga masyarakat taat kepada hukum secara suka rela tanpa 

dorongan atau paksaan dari siapapun juga serta melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum,25 dan perundang-

undangan yang berlaku. 

Perumusan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut tidak jauh berbeda 

dengan perumusan Intruksi Jaksa Agung No: Ins. 003/J.A/5/1983 yang pada 

pokoknya menyebutkan tujuan penyuluhan hukum adalah: 

                                                                                                                                           
 
24

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam (Yogjakarta: Nur Cahaya, 1983), h. 30.  
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1) Menjadikan masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati ketentuan-

ketentuan perundang-undangan. 

2) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tiap-tiap 

warga negara Indonesia yang patuh dan taat kepada hukum. 

Dengan singkat dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pokok dari pada 

penyuluhan hukum adalah mengusahakan agar warga masyarakat mematuhi 

hukum, dengan cara melakukan kegiatan agar masyarakat memahami hukum 

serta menghayati manfaatnya.26 Untuk para pekerja bantuan hukum dan orang 

berminat dibidang bantuan hukum, pendidikan non formal dimaksudkannya 

untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan konseptual. 

Untuk memperbanyak jumlah tenaga-tenaga potensial dibidang 

penyuluhan hukum, meningkatkan peran serta komunitas ilmiah hukum dalam 

perguruan tinggi, dibidang penyuluhan hukum, terbentuknya lembaga-

lembaga tertatih yang dapat melaksanakan penyuluhan hukum, terutama untuk 

golongan-golongan masyarakat pedesaan dan terlihatnya tenaga-tenaga 

dalam bidang penyuluhan hukum yang mempunyai wawasan yang luas,27 

penguasaan masalah hukum Islam yang memadai khususnya untuk masyarakat 

pedesaan.  

b. Tata laksana penyuluhan hukum 
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Meningkatkan kesadaran hukum, (dalam hal ini hukum Islam) merupakan 

tugas yang harus dilaksanakan secara bersama-sama masyarakat (Islam) 

dengan perintah. Berangkat dari gagasan untuk mewujudkan kesadaran semua 

warga umat Islam terhadap perangkap hukum Islam, maka perlu disusun 

organisasi tata laksana program penyuluhan hukum Islam. Baik di tingkat pusat, 

di daerah tingkat I maupun di daerah tingkat II diseluruh wilayah Indonesia. 

Melalui struktur birokrasi tersebut, pemerintah menjalankan program-program 

penyuluhan hukum Islam untuk masyarakat, bekerja sama dengan organisasi-

organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. 

Masyarakat dan negara Republik Indonesia adalah dinamis. UUD 1945 

disusun sedemikian rupa supaya tidak ketinggalan zaman. “Yang sangat 

penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat, 

semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin 

pemerintahan.”28 Semangat yang dimaksud tentu termasuk aspek moral itu 

hidup dan dinamis. 

Yang sangat berpengaruh terhadap semangat para penyelenggara 

negara. Antara lain, pandangan keagamaan dari setiap penyelenggara, kuat 

atau lemahnya rasa dan aspirasi keagamaan mereka akan berpengaruh 

terhadap semangat dan isi dari semangat mereka. Jika rasa dan aspirasi 

keagamaan mereka yang kuat, agama akan mendapat perhatian yang kuat 
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Zainal Abidin Abu Bakar, Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam, No. 23 Th. IV, 1995, 
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dan mereka sebaliknya jika mereka berpandangan sekular, mereka akan 

mengesampingkan agama dari urusan mereka,29 dari kenyataan yang tampak 

sampai saat ini agaknya semangat keagamaan dalam penyelenggaraan 

Negara Republik Indonesia pada umumnya kuat, tetapi kurang berbobot dan 

kurangnya keseriusan dari berbagai pihak yang terkait terutama pemrintah. 

Moral para pemimpin pada khususnya dan bangsa pada umumnya, 

berpengaruh pada penafsiran, penghayatan, dan pengamalan pancasila dan 

UUD1945. Pancasila terdiri atas dua lapis pundamen yaitu: pundamen politik 

dan pundamen moral (etika agama).30 Dengan meletakkan dasar moral agama 

bagi pancasila negara dan pemerintahannya mempunyai dasar yang kuat, 

yang mendorong pemerintah dan bangsa Indonesia berbuat yang benar, baik, 

adil, jujur, dan bersaudara kedalam dan keluar lingkungan-lingkungan sendiri. 

Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi 

diupayakan terciptanya keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.dasar 

ketuhanan yang maha esa tidak hanya merupakan dasar hormat-menghormati 

agama masing-masing rakyat Indonesia, tetapi menjadi dasar pemimpin 

kejalan kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran dan persaudaraan. Dengan 

demikian negara dan pemerintah mempunyai dasar yang kokoh.31 Maka 

muncullah pertanyaan bahwa hubungan antara negara dan agama adalah 
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berada dalam praktik, maka disinilah pentingnya mensosialisasikan agama 

terutama sosialisasi dibidang hukum Islam bagi umat Islam. 

Oleh karena negara Republik Indonesia yang berdasar pada ketuhanan 

yang maha esa, maka dengan sendirinya negara Republik Indonesia 

menghargai dan menghormati agama serta memasyarakatkan nilai-nilai 

normatif keagamaan kedalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai cara 

metode yang digunakanya. 

Berangkat dari gagasan dalam rangka mewujudkan semua warga 

masyarakat akan pentingnya pengamalan dan nilai-nilai normatif keagamaan. 

Maka bagi  seluruh warga umat Islam terhadap perangkat hukum Islam maka 

perlu dibentuk dan disusun tata laksana program penyuluhan hukum Islam baik 

ditingkat pusat maupun di daerah-daerah Tingkat I dan II diseluruh wilayah 

Indonesia.32 Melalui struktur birokrasi yang ada, maka pemerintah dapat 

menjalankan program-program penyuluhan hukum Islam untuk masyarakat, 

yang bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan 

keagamaan. 

Sumber-sumber tenaga penyuluhan hukum Islam dapat bekerja sama 

dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi, dengan memanfaatkan 

mahasiswa fakultas hukum tingkat terakhir, mahasiswa fakultas syari’ah tingkat 

akhir yang akan bebas kuliah dapat pula dikaitkan dengan kegiatan Kuliah 

Kerja Lapangan atau KKN yang dipimpin dan diawasi oleh para staf pengajar 
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atau yang disebut dengan dosen pembimbing, organisasi-organisasi bantuan 

hukum, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang 

pemgembangan dan pembinaan ke Islaman seperti muhammadiyah, NU, 

dewan masjid Indonesia, Badan komunikasi pemuda dan remaja masjid 

Indonesia dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya,33 para ulama, 

muballigh, ustadz-ustadz, para tenaga-tenaga profesi, dosen-dosen, doktor-

doktor, para seniman, artis yang memiliki semangat keislaman mendalam dan 

lain sebagainya. 

c. Materi penyuluhan hukum Islam  

Materi yang akan disuguhkan harus dan sebaiknya memenuhi tiga 

aspek, yakni aspek kognitif (pikiran), aspek afektif (perasaan), dan aspek 

kognitif (kecenderungan berprilaku).34 Jadi materi-materi hukum dalam 

kompilasi hukum Islam diolah terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga 

memenuhi kriteria aspek tersebut, baru di suguhkan kepada khalayak (sasaran) 

yang dituju. Materi yang disuguhkan harus menarik, sehingga bisa membawa 

masyarakat memenuhi hukum. Sebaiknya sanksi akhirat yang ditonjolkan. 

d. Penyuluh hukum Islam 

Seorang penyuluh hukum merupakan panutan bagi golongan yang 

menjadi sasaran penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum mwmpunyai peranan 

yang sangat penting di dalam proses hukum. Seorang penyuluh harus dapat 
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memberikan teladan yang baik dan mempunyai pandangan yang luas.35 

Penyuluhan hukum harus memenuhi persyaratan misalnya, logis(benar), 

etis(apik) dan estetis(epresiasi keindahan). 

Di antara kelima unsur yang menentukan dalam kegiatan penyuluhan, 

yaitu : tatalaksana, matari penyuluhan-penyuluhan hukum Islam yang 

merupakan faktor paling dominan. Karena itu dalam pelaksanaannya, faktor ini 

menjadi pusat perhatian pembinaan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Untuk 

itu perlu di selenggarakan program bimbingan teknis penyuluhan hukum Islam. 

Seorang tokoh masyarakat, umpamanya kiai, akan lebih banyak di 

dengar secara sungguh-sungguh di bandingkan dengan orang-orang petugas 

hukum biasa.36 Pemuka-pemuka informal di pandang sebagai pemegang posisi 

kunci, merupakan perantara antara golongan profesi dengan masyarakat 

awam. 

e.  Metode penyuluhan hukum Islam 

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan dari proses komunikasi (hukum 

Islam) metode penyuluhan hukum Islam adalah suatu rangkaian antara 

pendekatan teknik dan sarang media penyuluhan hukum. 

Ada dua saluran hukum yang di gunakan : 

a. Penyuluhan hukum langsung (proses komunikasi primer) 
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b. Penyuluhan hukum tidak langsung mediatik communication,37 (proses 

komunikasi sekunder. 

Yang di maksud dengan penyuluhan hukum langsung adalah program 

penyuluhan hukum yang tidak menggunakan media informasi, artinya 

penyuluhan hukum dengan khalayak selalu dapat bertatap muka dan mungkin 

berdialog, seperti, ceramah, diskusi, simulasi, temu wicara dan pentas 

panggung. 

Adapun yang dimaksud dengan penyuluhan hukum tidak langsung 

adalah program penyuluhan hukum yang menggunakan media informasi, dan 

antara penyuluh dan khalayak yang di suluhi tidak mungkin berdialog, seperti 

media , buku, brosur, lift, poster, selebaran, surat kabar, majalah dan lain-lain, 

dan media elektronik misalnya : TV, radio, kaset, dan lain-lain.38 Di antara 

teknik-teknik penyuluhan yang cukup ampuh, murah dan meriah dampak 

negatifnya kurang adalah khutbah jum’at majlis taklim (pengajian), baik di 

masjid-masjid, surau-surau, maupun tempat lain, ceramah wal³matul-ursy dan 

resepsi perkawinan baik sekali dimanfaatkan untuk penyuluhan tersebut.media 

ini juga cukup bagus dimanfaatkan dalam penyuluhan hukum Islam. 

Kesalahan metode dalam hukum dapat mengakibatkan penyuluhan 

tersebut tidak efektif atau bahkan akan gagal untuk mencapai tujuannya. 

Pemilihan metode dan teknik penyuluhan seyogjanya mengikuti tipe-tipe 
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kelompok sasaran. Dengan demikian, sebelum mengadakan penyuluhan, perlu 

diadakan pemulihan terhadap tipologi kelompok sasaran, agar metode teknik 

yang dipilih berjalan secara efektif. Pendekatan yang dapat dipakai jika di lihat 

dari segi sasaran dapat digunakan pendekatan pribadi, kelompok dan massal. 

Dari segi sifatnya pendekatan persuasif, informatif dan instruktif. Tentang 

sasaran yang dipakai dimanfaatkan setiap sumber daya yang bisa 

menyalurkan informasi seperti : poster, sarana audio visual, radio, pers dan 

lain-lain sebagainya.39 Gabungan dari semua inilah yang disebut dengan 

metode penyuluhan. 

Cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan penyuluhan hukum 

antara lain : 

1) Penyampaian pesan atau informasi (tabliq) dengan pembicaraan yang 

berkesan,40 yaitu menyentuh khalayaknya pada hati dan otaknya 

(pikirannya) sekaligus. 

2) Proses belajar mengajar/ta’hin dengan baik, benar dan tepat (Qawlan 

Ma’rf±). 

3) Mau’izah al-hasanah, lemah lembut dan tidak mengandung melawan 

(Qawlan Layyina). 
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4) Dialog (Muj±dalah bi al-Lati’hiya Ahs±n) dengan tepat, jujur, dan tidak 

boleh bohong.41 Artinya menyampaikan informasi dengan sesungguhnya  

(Qawlah Bal³qh±). 

 

Pada dasarnya cara pertama dapat dilakukan melalui media massa, 

dan kemudian dapat disusul dengan petunjuk-petunjuk secara langsung (tatap 

muka). Tugas pokok dari proses belajar mengajar adalah mengubah pikiran 

sikap dan prilaku golongan sasaran sehingga dapat mematuhi hukum. Dalam 

proses mak’idzah hasanah tentu saja dibutuhkan persuasi yang menarik dengan 

diterangkan manfaatnya manakalah ketentuan-ketentuan hukum dilanggar.42 

Orientasi dengan pahala dan siksa di akhirat rasanya sangat dibutuhkan. 

Adapun cara dialog yang dilakukan terhadap sasaran golongan pelajar 

dan terpelajar (mahasiswa) adalah dalam bentuk seminar atau diskusi, agar 

mereka sanggup meneruskan pesan Inpres No. 1 Tahun 1991 kepada 

masyarakat banyak. Untuk para calon penyuluh seyogjanya diselenggarakan 

kursus-kursus pelatihan, dan penataran-penataran. Adapun metode yang 

digunakan dalam penataran meliputi: ceramah, diskusi dengan mengangkat 

suatu kasus sebagai contoh, dialog, diskusi kelompok, penulisan makalah dan 

presentasi,43 dan sebagainya yang dianggap tepat dan benar. 
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f. Sasaran penyuluhan hukum Islam 

Sasaran utama penyuluhan hukum Islam Indonesia adalah khalayak 

dengan sasaran yang mencakup: 

a. Aparat pemerintah dan aparat penegak hukum. 

b. Organisasi bantuan hukum. 

c. Pemuka agama seperti Kiai, ustazd, muballiq, dan para khalik. 

d. Badan Ta’m³rul Masjid, Majlis Ta’l³m. 

e. Para Lurah dan Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW. 

f. Organisasi-organisasi wanita misalnya pusat studi wanita Islam (PSWI), 

muslimat NU, Aisyiyah, Fatayat dan Darma Wanita. 

g. Organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan misalnya 

Muhammadiyah dan NU dan sebagainya. 

h. Organisasi pemuda pelajar mahasiswa misalnya, HMI, IMM, PMII, dan 

sebagainya  

i. Organisasi karps pegawai Republik Indonesia (korpri) 

j. Kelompok profesi, misalnya guru doktor, dan para dosen,44 dan sebagainya 

yang dianggap berkompeten 

 

Dari khalayak sasaran tersebut dapat ditingkatkan persentasinya 

menjadi tenaga-tenaga terlatih yang mempunyai kemauan dan kemampuan 
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dalam melaksanakan penyuluhan hukum Islam.45 Melalui penataran-penataran 

yang intensif dan bimbingan teknis penyuluhan hukum Islam yang terarah dan 

berkualitas lainnya. 

Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum Islam tersebut memperoleh 

program sangat penting dalam rangka berfungsinya kompilasi hukum Islam di 

Indonesia masa kini dan masa mendatang. 

Program penyuluhan hukum yang telah dilakukan senantiasa harus 

dimulai kembali, sehingga akan dapat diidentifikasi kekurangan-

kekurangannya untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu dan 

pelayanannya pada program penyuluhan hukum masa datang. 

Jika ditelaah secara mendalam tentang empat macam unsur berlakunya 

hukum Islam sebagai norma, maka agar kompilasi hukum Islam itu berfungsi 

sebagaimana seharusnya: 

1. Harus ditertibkan/diinterpretasikan: 

a. Buku-buku literatur yang membicarakan tentang materi-materi dalam 

kompilasi hukum Islam dari dimensi falasafah hukum Islam, kaidah-

kaidah ushuliyah, dan kaedah fikihyah, buku tersebut akan menjadi 

konstribusi bagi para mahasiswa, para sarjana dan yang sederajat, dan 

menjadi literatur difakultas/sekolah tinggi ilmu hukum dan syari’ah. 

b. Buku-buku literatur tentang materi tersebut dalam rumusan praktis dan 

jelas, sebagai konsumsi bagi masyarakat umum dan literatur disekolah-
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sekolah dan madrasah-madrasah termasuk buku-buku pedoman para 

penyuluh serta buku-buku khutbah dari materi-materi tersebut. 

2. Kompilasi hukum Islam itu harus menjadi materi-materi kurikulum difakultas 

hukum fakultas syari’ah, sekolah tinggi ilmu hukum dan sekolah tinggi ilmu 

syari’ah dan yang sederajat, madrasah aliyah di madrasah tsanawiyah, 

dan dipesantren-pesantren. 

3. Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum Islam memperoleh program yang 

sangat penting dalam rangka berfungsinya kompilasi hukum Islam. 

4. Pentaqninan Kompilasi Hukum Islam merupakan hal yang sangat 

didambakan agar hukum Islam dapat dipatuhi oleh semua umat Islam 

sebagaimana mestinya, dan bersifat imperatif, tidak hanya sekedar 

alternatif belaka. 

 

4. Problematika sosialisasi hukum Islam  

Banyak pertimbangan yang mempengaruhi mengapa penggunaan segi 

normatif ajaran Islam menjadi salah satu sumber materil pada tiap proses 

pembentukan hukum diantaranya:46 (1). Fenomena filosofis kebangsaan 

Indonesia yang melahirkan cita moral serta cita hukum dari pada kehidupan 

yang religius, dan pola itu akan mendominasikan interaksi sosial karena 

berkaitan langsung dengan dimensi transendental; (2). Sejarah masyarakat 
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Indonesia menunjukkan bahwa kebhinekaan dalam etnik akibat dari ragamnya 

makna dimensi transendental dalam aplikasinya pada dimensi orientasi; (3). 

Sistem hukum Nasional telah memberikan dasar umat yang menjamin 

pengakuan segi normatif dari ajaran Islam. 

Dalam kehidupan politik hukum di Indonesia, obsesi Islam (hukum Islam) 

di anggap terumuskan dalam piagam jakarta dan dimaknakan sebagai cikal 

bakal pembuahannya secara bertahap seperti yang pernah dimunculkan saat 

proses pembahasan rancangan undang-undang peradilan agama (RUUPA).47 

Hak itu hendaknya dipupus karena secara mendasar dapat mencegah dan 

menangkal upaya transformasi hukum Islam. 

Dua sudut pandang (dari sisi normatif dan materilnya), akan berhadapan 

tatkala pembentukan hukum berproses. Pertama, tafsiran luas dari pasal 29 

ayat (2) UUD 1945 serta salah satu wacana obsesi politik Islam tersebut 

menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari ajaran Islam. Sudut pandang 

demikian itu mengantar hukum Islam untuk mewujudkan dalam kehidupan dan 

segala interaksi sosial sehingga terdapat kesan seolah-olah ada kewajiban 

menerapkan hukum Islam secara serta merta dan atau dengan tanpa paksaan. 

Kedua, tafsiran organik pasal 24 dan 25 UUD 1945 menempatkan hukum Islam 

sebagai sesuatu yang harus dipertahankan diluar atau didepan pengadilan 
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Lihat, Zuffran Sabri (ed), Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila (Dialog 

RUUPA) (Jakarta: Gema Insani Press, 1990), h. 79. Lebih lanjut dijelaskan bahwa banyak tanggapan 

yang menyatakan pendapat ini bertentangan dengan kenyataan karena RUUPA tidak ada kaitannya 
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yang tertingkup dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hukum Islam disitu 

adalah yang hidup dalam interaksi sosial serta dipandang sebagai hukum tidak 

tertulis sekalipun ditranspormasikan dalam peraturan perundang-undangan 

yang layaknya menjadi bagian dari hukum positif tertulis.48 Sudut pandang 

demikian menjadi dilematis jika dilihat dari refleksi pandangan bahwa hukum 

Islam dalam yurisprudensi adalah wajah lain dari hukum positif tidak tertulis. 

Persoalan umat Islam dan kaitannya dengan ajaran Islam sebenarnya 

dimanipestasikan sepanjang menyangkut hal-hal yang normatif, melalui sudut 

pandang yang kedua.49 Subtansi Reintroduksi Islam tidak hanya untuk 

memperdalam atau memperkuat ketakwaan dalam arti terbatas, tetapi harus 

juga dipahami bahwa untuk menelusuri mekanisme kesadaran hukum yang 

pada akhirnya mengatur tiap-tiap interaksi sosial. Oleh karena itu, dunia ilmu 

hukum dengan segala komponen pembentukannya sudah harus menjadi 

sasaran dakwah sekalipun menggunakan kaidah artifisial hukum. Jika hal 

demikian menjadi salah satu pilihan maka dakwah harus membereskan ajaran 

Islam sepanjang menyangkut hal-hal yang normatif, pada tiap pihak yang 

terlibat dalam proses pembentukan hukum.50 Pandangan demikian menjadi 
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jalan mudah bagi sosialisasi hukum Islam dibanding sudut pandang yang 

dikemukakan sebelumnya. 

Medan sosialisasi diwarnai oleh kemajemukan masyarakat yang 

memberi peluang keberadaan pluralisme stelsel hukum, jika terjadi pertautan 

stelsel hukum yang akan berada pada asas kesamarataan dalam tata hukum 

nasional sekalipun diantaranya adalah stelsel hukum Islam, semuanya berada 

pada derajat hukum yang sama, jika keutamaan salah satu stelsel hukum 

dibawah kepermukaan maka akan terjadi silang pendapat seperti yang terjadi 

dalam proses pembahasan RUUPA.51 Hambatan keutamaan itu akan terlewati 

seperti menarik benang dalam tepung, apabila potensi intelektual keislaman 

digunakan. 

Dengan demikian, maka pilihan subtansi normatif hukum Islam yang 

akan digelar secara positif dalam suatu sistem tata hukum yang cenderung 

bertengger pada permasalahan sosial. Dari sana terlihat lemahnya pemaksaan 

keberlakuan hukum Islam sehingga tidak dapat dihindari antara kesenjangan 

dengan kebutuhan hukum masyarakat.52 Atau masih ada anggapan yang 

prediktif bahwa implementasi bidang hukum Islam tertentu masih menunggu 

suatu keadaan yang berimbang. 

Pada pasal II Peralihan UUD 1945 memberi aturan dasar bagi pertautan 

kedua keadaan tersebut dengan pernyataan bahwa semua badan negara dan 
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peraturan yang ada masih berlaku hingga bentuk peraturan yang baru menurut 

UUD 1945. Jabatan konstutisional itu melahirkan tata hukum Indonesia pada 

awal kemerdekaan dengan subtansi normatif yang terdiri dari hukum produk 

nasional.53 Setiap pembentukan hukum menurut UUD. Bagaimanapun juga 

masih menjadikan ke empat sistem hukum itu sebagai sumber materil. 

Sudut pandang dan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut 

berpengaruh pada penggunaan hukum Islam dalam pembentukan hukum. 

Selain umat Islam untuk memperlakukan hukum Islam dalam sistem hukum 

nasional terantisipasi jika tertuang dalam hukum positif tertulis. Dalam konteks 

ini, kadang-kadang umat Islam bahwa hukum tidak tertulis seperti hukum Islam 

adalah juga hukum positif. Persoalannya menurut Abdul Gani Abdullah kira-kira 

terletak pada keinginan klaim tersebut memberlakukan hukum Islam menurut 

formulasi mafhn muw±faq±h.54 Substansi klaim itu akan dikerahkan oleh 

pertimbangan yang berkait dengan obsesi politik Islam yang telah dibahas 

sebelumnya. 

Dalam kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia terlihat adanya 

ketidak cocokan antara tuntutan dan kenyataan. Fenomena lemak babi, dalam 

makanan kemasan bahkan dalam penyedap rasa “ajinomoto” yang 

dikomsumsi setiap hari oleh umat Islam, budidaya kodok, bakso kucing dan 

tikus yang belakangan ini mencuat permasalahannya, pemutaran film porno, 
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dan porno aksi serta pornografi ditambah munculnya tabloid playboy menjadi 

perdebatan berbagai kalangan atau hal-hal lain yang menjadi isu sosial 

ekonomi, atau kasus tabloid moneter yang merangsang. Munculnya reaksi dan 

gerakan protes umat Islam.55 Dalam hal ini majelis ulama Indonesia telah 

banyak mengeluarkan fatwa hukum dan mempertanyakan apakah fenomena 

tersebut bertantangan dengan hukum Islam. 

Dilihat dari segi pembentukan hukum, langkah majelis ulama Indonesia 

itu dipandang sebagai sebuah model kontral sosial atas formulasi normatif yang 

bertantangan dengan makna kaidah mafhm muwfaqah. Apabila 

pertentangandemikian terjadi, maka secara produktif fatwa hukum jarang sekali 

akan hadir dan ketidak pedulian terhadap kaidah hukum akan berlaku. 

Di sinilah dapat dibentangkan bagaimana bentuk kepedulian pembuat 

hukum terhadap hukum Islam. Penggunaan hukum Islam sebagai sumber matril 

pada tiap hukum yang akan dibentuk harus dapat melahirkan pormulasi yang 

selalu tidak bertentangan dengan kaidah mafhm muw±faqah. Dengan 

demikian langkah tepat yang tidak mengandung reaksi gerakan protes umat 

Islam adalah hendaknya pembuat hukum menggunakan makna A Cantrario 

dari kaidah tersebut atau menggunakan makna mafhm mukh±lafah. Dari 

ajaran Islam sepanjang menyangkut hal-hal normatif kejelian pembuat hukum 

menggunakan makna demikian akan menghisab terjadinya reaksi atau gerakan 
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protes umat Islam.56 Sistem pembentukan hukum dalam negara Indonesia yang 

akan selalu bertentangan dengan cara agama terutama agama Islam, maka 

cukup tepat apabila menggunakan formulasi hukum menurut makna 

mukh±lafah. 

Pada bagian problematika sosialisasi hukum Islam ini tergambar bahwa 

faktor subtansi hukum Islam dapat melemahkan sosialisasinya apabila harus 

juga menggunakan rumusan hukum menurut makna mafhm muw±faqah 

sebaliknya, sosialisasi hukum Islam akan menyertai perubahan dan 

kompleksitas permasalahan masyarakat jika penggunaan makna mafhm 

mukh±lafah dianggap sebagai wujud yang tepat dari kepedulian pembuat 

hukum terhadap hukum Islam. 

a. Konsep Dasar Penerapan Hukum Islam (KHI) 

Ungkapan bahwa UUD merupakan hukum dasar yang tertulis, disamping 

itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ada yang dijumpai didalam 

penjelasan umumnya menjadi dasar konsititusional dan sinyal organik 

kebenaran hukum tidak tertulis dalam tata hukum nasional. Norma dasar dalam 

pasal II aturan peralihan UUD 1945 menunjukkan hukum yang menjadi isi 

awal,57 tata hukum nasional yang menyatakan segala peraturan yang ada,58 
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Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 

Agustus 1945 merupakan norma pertama dalam hukum nasional serta yang melahirkan tata hukum 

legislative nasional seperti terumus dalam naskah UUD yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 

1954. lihat Abdul Gani Abdullah, op.cit., h. 88. 
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masing-masing langsung berlaku secara belum diadakan peraturan yang baru 

menurut UUD. Dari sana terlihat keadaan isi tata hukum nasional pada hari-hari 

awal kemerdekaan, yakni: (1) Hukum produk legislatif kolonial, (2) Hukum adat, 

(3) Hukum Islam, dan (4) Hukum produk legislatif nasional. 

Ke empat kelompok hukum tersebut merupakan terjemahan dari aspirasi 

normatif dan kebutuhan hukum yang akhirnya terformulasi secara fenomenologi 

dengan istilah hukum positif.59 Oleh karena itu hukum dalam angka (1) dan (4) 

itu dapat dikategorikan menjadi produk Man Mode Law, dalam hal ini manusia 

dipandang capek untuk membuat hukum dari memenuhi kebutuhan 

normatifnya; hukum demikian terefleksi secara riil melalui proses improvesasi 

sosio yuridis; fenomena normatif yang digabung dari dimensi kebenaran agama 

Islam,60 di antisipasi oleh kontitusi Indonesia dengan norma dasar didalam 

pasal 29 Ayat (2) yang bagaimanapun, sulit dilepaskan sama sekali dari 

subtansi pasal II aturan peralihannya. Satu kesalahan yang bulat yang menjadi 

sifat UUD 1945 menggambarkan keterkaitan bukan saja antara batang tubuh 

                                                                                                                                           
disanalah letak perbedaannya dengan peraturan hukum dapat dan hukum Islam  yang lahir secara 

normatif dalam sejarah masyarakat Indonesia, Ibid. 
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(Baltimore : The Jhns Hopking Press, 1965), h. 7. 
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Khadduri dengan The Ideal Law, Lihat Syahbani’s Siyar, loc.cit. 



 

179 

 

dengan penjelasan tetapi juga antar pasal dan dalam hal ini pasal agama dan 

pasal yang menjadikan kehadiran hukum indonesai. 

Jika hukum berusaha mengangkat kebutuhan normatif masyarakat 

kedalam sistem formula, maka dapat berarti teori hukum memberi peluang 

terambilnya kebutuhan yang sama dari ajaran agama Islam karena ia bukan 

saja memiliki konsep tertulis tetapi juga lebih dari sebuah sejarah hukum.61 

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila ditemukan bukti 

bahwa teori hukum telah membenarkan peralikan suatu subtansi hukum dengan 

ragam bahan baku hukum seperti juga yang dipegangi instrumen pada tiap 

aktivitas pembuatan hukum. 

Bentuk peraliran perundangan yang disebut didalam ketetapan MPRS 

No.XX/MPRS/1966 dibandingkan dengan urutan seperti teori norma Hans 

Nawiasky,62 ditanggapi attamimi dengan meletakkan pembukaan UUD pada 

apa yang dimaksud dengan fundamental norm. Batang tubuh UUD sebagai 

                                                 
61

Sekalipun masih ada pendapat yang menyatakan bahwa agama tidak terpatok dalam lingkup 

law, namun dengan kedudukannya sebagai rule dapat diangkat oleh powers menjadi law. Salmon juga 

menyatakan bahwa rule justeru membangun dirinya sebagai sumber hukum. Lihat, Jhon Salmond, 

Jurisprudence, London: Nent Edition, Sweat and Mexwell United, 1937, h. 196. Jennings juga 

mengatakan bahwa rule dibuat di bawah otoritas politik, yang juga adalah power. Lihat, Sir Ivon 

Jennings, The Law and The Constitution, Fifth Edition, the English Language Book Society, 1979, h. 

106. Jenning sebagai pendukung Teori Montesquieu tentu saja ingin mempertajam keterkaitan law, 

rule dan powers pada konteks kejantanan hukum dalam suatu sistem kekuasaan melalui aliran filasafat. 

Lihat juga Ivon Jennings dan Young C.N. Constitutional Laws of The British Empire, Oxsford at The 

Clarrendon Press, 1938, h. 110. 

 
62

Teori ini digunakan Attamimi dalam membahas Juris Peraturan Perundangan menururt TAP 

MPRS No. XX/MPRS/1966, sekalipun pada kesimpulannya tidak sependapat jika UUD dan TAP 

MPR termasuk dalam serangkaian Peraturan Perundangan terlihat lebih lanjut A. Hamid Attamimi, 

Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara , 

(Desertasi Doktor) pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, t.tp., 1990, h. 287-289.  
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norma dasar yang semaksud dengan grundnorm, serta diikuti oleh bentuk 

undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kemudian ia 

mengemukakan alternatif teori norma dengan tata urutan: undang-undang atau 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) peraturan pemerintah 

keputusan presiden, keputusan mentri, keputusan lembaga pemerintah non 

departemen, keputusan kepada badan negara diluar jajaran pemerintah yang 

dibentuk dengan undang-undang, peraturan daerah Tingkat I, peraturan 

daerah Tingkat II, dan keputusan bupati/wali kota kepada daerah Tingkat II.63 

Secara tertib dan berdasarkan urutan-urutannya (hirarkis). 

Konsekuensi hirarkis tata urutan itu menuntut singkronisasi vertikal yang 

bagaimanapun tidak dapat bertantangan dengan instrumen norma yang lebih 

tinggi. Satu hal yang tidak dikemukakan dalam disertasi tersebut yaitu masing-

masing instrumen organik dibawahnya.64 Dari sana terlihat pemilikan potensi 

organik masing-masing instrumen pada hal konsekuensi hirarkis masih melekat 

padanya. Itulah sebenarnya yang menjadi peluang yang memungkinkan salah 

satu instrumen dibawah peraturan pemerintah dapat mengangkat The Ideal 

Law yang hidup dalam masyarakat pada sistem formal.65 Fenomena 

                                                 
63

Ibid, h. 290. 

 
64

Lihat Abdul Gani Abdullah, loc.cit., h. 60. 

 
65

 Hal itu dimungkinkan oleh mereka The Ideal Law, yang dapat menjangkau hukum yang 

hidup dan belum terangkat secara foramal dalam isntrumen norma seperti yang disebut The Living 

Law. Lihat, Komentar Ehrlich tentang aspek sosial hakim sebagai norma sosial yang aktual mengatur 

masyarakat dalam berbagai aspek, lihat Pernis, Lioyd, The Ideal of Law, Penguin Books, Harmonds 

North : England Middleset, 1985, h. 209. 
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perundang-undangan Indonesia memberi sinyal penganut tata urutan demikian 

secara tidak kilat sehingga memandang keberadaan hukum itu bukan hanya 

yang tercantum dalam keseluruhan instrumen norma tersebut tetapi juga 

menempatkan pengaruh teori Reethsvinding berhadapan dengan Yurisprudensi 

atau pendapat hukum.66 Dari sana terlihat gejala bahwa hukum didalam 

keseluruhan instrumen norma tersebut bukanlah satu-satunya obat yang 

mujarab bagi permasalahan sosial. 

Dari sudut lingkup makna The Ideal Law kehadiran kompilasi hukum Islam 

(KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat 

mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia,67 

terutama tentang: (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan 

mengatur interaksi sosial,68 (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya 

eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhnya tuntutan 

kebutuhan hukum,69 (3) responsi sturuktural yang dini melahirkan ransangan 

KHI, dan (4) alim ulama Indonesia yang mengantisipasi ketiga hal tersebut 

dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang 

hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat. 

                                                 
66

Lihat Abdul Gani Abdullah, op.cit., h. 61. 
67

Permasalahan ini menjadi bagian dari pendapat Abdul Gani Abdullah yang disajikan pada 

Seminar Nasional Pemasyarakatan Inpres No. 1 Tahun 1991, pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam 

Indonesia di Yogyakarta tanggal 22 Februari 1992. 

 
68

Dennis Lioyd, loc.cit. 

 
69

Bandingkan dengan Herbert Burehenn loc.cit. Dalam konteks ini, ajaran Islam yang 

normatif yang terdapat dalam kitab-kitab fikih masih dipandang memiliki nilai sakral sehingga 

dilematis jika fungsionalisme ajarannya juga memiliki nilai yang sederajat. 
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Kompilasi hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen 

hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 

1991, dan di antisipasi secara organik oleh keputusan menteri agama no. 154 

tahun 1991 dan tanggal 22 juni 1991. Terpilihnya impres menunjukkan fenomena 

tata huikum yang dilematis, pada satu segi. Pengalaman implementasi prgram 

legislatif nasional memperhatikan  inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku 

efektif disamping intrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur 

dalam hukum positif nasional, dan pada segi lain inpres tidak terlihat sebagai 

salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan, apalagi 

dibandingkan dengan analisis dalam desertasinya.70 Sekalipun organik pasal 4 

ayat (1) UUD 194571 dan merambat pada konvensi produk tradisi konstitusional 

dalam rangkaian penyelenggaraan negara. 

Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres No 1 tahun 

1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, yakni :  

1. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain dari pada kewajiban masyarakat 

Islam dalam rangka menstruksionalisasikan ekplanasi ajaran Islam yang 

normatif sebagai hukum yang hidup. 

2. Rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda terhadap 

keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat (1) serta ayat (2) 

                                                 
70

Lihat, Attamimi, loc.cit. 

 
71

Abdul Gani Abdullah, op.cit., h. 62. 
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UU No. 1 tahun 1974, segi hukum formil didalam UU No. 7 tahun 1989 

sebagai hukum yang diberlakukan secara utuh dan sempurna. 

3. Menunjukkan secara tegas wilayah belaku pada instansi pemerintah dan 

masyarakat yang memerlukannnya72 (seluruh umat Islam di wilayah Republik 

Indonesia). 

 

Ketiga catatan itu bukan saja menunjukkan pentingnya penyebarluasan 

KHI serta pemberlakuannya, dan wakaf dari KHI menjadi sebuah fenomena 

sejarah hukum terhadap eksistensi teori hukum yang menyinggung hukum Islam. 

Hal ini masih dijumpai kelompok masyarakat Islam yang menempatkan hukum 

Islam tertulis dan kitab-kitab fiqih sebagai sesuatu yang sakral akibat 

kedudukannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Ia bersama hukum produk 

legislatif nasional ikut serta dan mengatur interaksi sosial.73 Tetapi ditengah 

kebersamaan demikian, dinilai sakral yang diletakkan pada hukum Islam 

menjadi hambatan peletakan hukum produk legislatif nasional pada 

kedudukannya yang sederajat dengannya sekalipun ajaran Islam telah 

tertransformasi secara formal kedalamnya. 

Salah satu keberanian KHI adalah merumuskan adanya ahli waris 

pengganti dan kemungkinan pemberian hak yang berimbang antara ahli waris 

                                                 
72

Ibid. 

 
73

Lihat, Editorial Mimbar Hukum No. 1 Tahun 1990, Jakarta, Al-Hikmah, 1990, h. 17. 
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laki-laki dan wanita atas dasar asas kesepakatan.74 Menerobos kelangsungan 

watak fiqih yang hampir serba kehilafiah, menjadi gejala yang merusak 

tumbuhnya pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan 

hukum terutama dikalangan umat Islam. 

Dilihat dari sudut pandang tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada 

dua pandangan yakni :  

a. Sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan 

instrumen hukum berupa inspres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata 

urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Namun 

kelemahan pandangan tersebut terletak pada pengabdian terhadap 

beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku I dan III KHI yang 

terdiri dari UU No 22 tahun 1946 Jo UU No 32 tahun 1954, UU No 1 tahun 

1974 Jo PP No 9 tahun 1975, PP No 28 tahun 1977.75 sumber-sumber 

tersebut yang justeru mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis. Buku II 

cenderung mendukung pendapat tersebut sekalipun dalam kenyataannya ia 

juga disusun dengan mengambil kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia 

sepanjang mengenai kewarisan Islam. 

b. KHI dapat dikategorikan hukum tertulis. Seumber yang ditunjukkan tersebut 

di atas menunjukkan KHI berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat 

                                                 
74

Uraian tentang Perkembangan Persepsi Masyarakat Islam tentang Fikih, lihat tulisan Atho 

Muzhar, “Fikih dan Reaktualisasi Pemahaman Islam , dalam Mimbar Hukum No. 3 Tahun 1991, h. 21-

27. 
75

Abdul Gani Abdullah, op.cit., h. 63. 
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menjadi law dengan potensi political power.76 Inpres No. 1 tahun 1991 

dipandang sebagai salah satu produk political power yang mengalirkan KHI 

dalam jajaran law. Pada akhirnya, masyarkat pemakai KHI yang menguji 

keberanian pandangan tersebut sehingga menjadikannya sebagai hukum 

tertulis. Kehadirannya secara formal melalui inpres No.1 tahun 1991 pada 

saat akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi 

kebutuhan hukumnya seperti yang dimaksud oleh The Living Law dari pada 

sekedar mengklaim adanya The Ideal Law77 yang tidak berkesudahan 

bahkan menjadi polemik tanpa akhir.  

Kalangan perguruan tinggi yang memiliki wawasan antisipatif dapat 

melahirkan pandangan yang beragam yang justeru menyimpan endapan 

kurikuler, seperti mempertantangkan kewarisan Islam dengan kewarisan adat 

atau perdata Barat yang memang sangat berbeda.78 Hubungan hukum adat 

dengan hukum Islam membuktikan adanya pendapat di satu pihak dan 

perubahan kebutuhan hukum yang sejalan dengan kompleksitas permasalahan 

sosial yang berpengaruh secara subtansial pada pihak lain. 

Di dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

tanpa subtansi menuntut rumusan normatif lebih lanjut. Kekosongan itu 

menyuburkan gejala yustisial dilingkungan peradilan agama yang mencakup 

                                                 
76

Lihat, Sir John Salmond, loc.cit. 

 
77

Lihat, Dennis Lioyd, loc.cit, dan bandingkan pula pandangan Syahbani’s Siyar, loc.cit. 
78

Abdul Gani Abdullah, op.cit., h. 64. 
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keragaman sumber pengambilan hukum diluar produk program legislatif 

nasional.  

Gejala itu juga mengungkapkan adanya peluang hakim untuk menunjuk 

mana yang menjadi hukum dari ragam pendapat didalam kitab fikih dan 

berakibat adanya peluang ketidak pastian hukum seperti yang pernah 

dilontarkan kepada peradilan agama pada masa sebelum lahirnya UU No. 7 

tahun 1989. Sebaliknya hukum perwakafan di dalam PP No. 28 tahun 1977 

memberi kepastian sumber pengambilan hukum sekalipun masih terlihat hakim 

menunjuk pendapat dalam kitab fikih sebagai dasar pertimbangan terwujutnya 

keadilan.79 

Fenomena tersebut tampak diam-diam mengangkat pertautan dimensi 

qanun80, dengan fikih dan pada saat yang bersamaan hukum yang ditunjuk 

dari dalam fikih itu masih memiliki nilai sakral. Pengaruh pandangan hukum 

yang lahir dari hubungan konflik antara hukum Islam dengan hukum adat 

melalui gejala teoritis masih terlihat dikalangan para ahli (pakar). Rumusan itu 

menunjukkan ketidak patuhan dan lemahnya penggunaan yurisprudensi dalam 

sistem hukum Indonesia sebagai sumber primer, padahal adanya kaidah, 

                                                 
79

Ibid. 
80

Istilah qanun tersebut digunakan dalam Sistem Hukum Negara-negara Arab, dan pada 

prinsipnya bermakna seperti dimaksudkan dengan hukum produk legislatif. Sementara qanun 

ditempatkan sebagai law yang menjadi dasar pertimbangan hakim, sementara pendapat dalam kitab 

fikih juga ditunjuk hakim sebagai hukum, kesederajatan yang demikian menyebabkan terjadi 

perpautan keduanya dan menjadi persoalan Conflictenrecht tata kaidah-kaidah normatifnya yang 

berada antara qanun dengan fikih. Transformasi itu adalah kolonisasi sejarah pemikiran hukum. 

Bandingkan dengan Roscoe Pourid, Interpretation of Legal History, London: Cambrigde University 

Press, 1930, h. 27. 
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hukum bukanlah salah-satunya obat mujarab bagi permasalahan sosial, yang 

muncul dalam kehidupan masyarakat. 81 

Kehadiran KHI cenderung menjadi alternatif terhadap konstatasi tersebut 

yang berpengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatifnya. Jika 

sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI yakni: 

1. Hukum produk legislatif nasional yang tertuang dalam perundang-

undangan dan peraturan lainnya yang relevan seperti UU No. 22 Tahun 

1946 jo. UU     No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977. 

2. Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, terutama 

sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman 

tafsir hukum82, mengantisipasi tuntutan ditengah hubungan konflik hukum 

Islam dengan hukum adat. 

3. Produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang 

dilakukan oleh institut agama Islam negeri dengan pokok bahasan sesuai 

dengan distribusinya;83  

4. Adanya Rekaman pendapat hukum 20 orang di Palembang, 16 orang di 

Bandung, 18 orang disurabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di 

Banjarmasin, 19 orang di Ujungpandang, 20 orang di Mataram;84 

                                                 
81

Lihat, Abdul Gani Abdullah, Badan Hukum Syara Kesultanan Bima, 1947-1957 : Sebuah 

Studi Mengenai Peradilan Agama, Desetrasi Doktor, Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 1987, h. 418. 
82

Abdul Gani Abdulllah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , 

op.cit., h. 65. 

 
83

Ibid., h. 66. 
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5. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki dan Mesir. 

6. Pendapat serta pandangan yang hidup pada saat musyawarah alim ulama 

Indonesia yang diadakan pada Tanggal 2 s/d 6 Februari 1989 di Jakarta 

dengan peserta dari seluruh Indonesia.85 Yang telah hadir pada pertemuan 

tersebut. 

Penggunaan ke enam sumber tersebut dapat mengungkap banyak 

catatan. Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat 

Islam di bidang isinya sehingga cenderung akrab dengan kategori hukum in 

abstracto, bahkan sumber kedua pun masih terjangkit persepsi tersebut. 

Sekalipun dapat dikatakan sebagai hukum in concreto.86 Seluruh instrumen 

pengadilan hukum seperti dikehendaki aktifitas ijtihadi dicoba tatkala 

menelusuri sumber ketiga, keempat, kelima dan keenam. Kemudian istinb±th 

hukm87, melalui lokakarya ulama Indonesia sebagai instrumen terakhir yang 

digunakan dalam melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).  

Segi-segi metodologis demikian menarik kembali produk man made law 

dengan butir-butir yang dimaksud oleh the ideal law dan pada dasarnya 

menunjukkan kepedulian yang transendental disamping pemenuhan tuntutan 

horisontal bagi interaksi umat Islam, lahirnya rumusan seperti yang terlihat di 

                                                                                                                                           
84

Ibid. 

 
85

Lihat, Ibid. 

 
86

Ibid., h. 67. 
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Ibid.  
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dalam Kompilasi Hukum Islam harus dipandang sebagai sebuah wajah 

organisme hukum Islam dibidangnya.88 Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum 

Islam tampaknya dapat digambarkan melalui koherensi antara sistem hukum 

Anglo Amerika/ Inggris dan sistem kontinental, dalam tata hukum Indonesia. 89 

                           

 

 

b.  Asas Personalitas Keislaman dalam UUPA dan Penerapannya 

Asas personalitas pada umumnya selalu berkaitan dengan segi-segi 

internasional dalam hal keperdataan, seperti dibicarakan di dalam Hukum 

Perdata Internasional (HPI). HPI juga dikategorikan sebagai salah satu pokok 

bahasan dari Hukum Antar Tata Hukum (HATAH).90 Sekalipun demikian, segi-

segi hukum publik di dalam HPI masih dijumpai, seperti pembicaraan mengenai 

wilayah keberlakuan hukum perkawinan Indonesia di samping hukum lainnya. 

Pertautan antara dua atau lebih stelsel hukum pada suatu peristiwa 

hukum yang akan diperbuat -apalagi diakibatkan oleh perbedaan 

kewarganegaraan- menimbulkan pertanyaan: hukum manakah yang mengatur 

peristiwa hukum tersebut? Pertanyaan ini tidak cukup dijawab secara 

sederhana, tetapi terlebih dahulu perlu ditinjau dengan asas-asas hukum. Asas 

                                                 
88

Ibid. h.68 

 
89

Ibid. 
90

Abdul Gani Abdullah, op.cit., h. 48. 
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hukum itu akan memberikan rincian operasional bagaimana menemukan hukum 

yang akan diberlakukan di antara sekian banyak stelsel hukum yang terlihat 

mengikat masing-masing pihak.91 Dengan kata lain, gejala semacam itu 

menampakkan keberadaan pluralitas hukum pada suatu peristiwa hukum. Salah 

satu asas hukum yang dapat memberikan jalan keluar untuk memilih hukum 

mana yang diberlakukan adalah asas personalitas. 

Penerapan hukum perdata Belanda di Indonesia pada zaman kolonial 

melalui jalan konkordansi melahirkan pembedaan golongan warga negara, 

seperti bumiputera, Timur Asing, dan golongan Eropa. Jika penggolongan itu 

dilihat secara tajam maka cenderung mengalir melalui faktor pelapisan 

masyarakat produk kolonial. Kenyataan demikian secara tidak langsung 

menampakkan adanya asas personalitas keturunan yang menjadi ukuran 

pembedaan tersebut. Pemanfaatan paham asas itu tampaknya berkelanjutan 

dalam sistem hukum nasional setelah disaring dengan jiwa dan semangat 

Undang-undang Dasar 1945.92 Asas personalitas yang dibicarakan lebih lanjut 

dalam tulisan ini dicirikan oleh faktor keislaman sehingga disebut dengan asas 

personalitas keislaman. 

                                                 
91

Ibid. 
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Ibid., h. 49.  
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UUPA mengatur faktor keislaman itu dilekatkan pada dua kategori, yaitu 

pada personalitas pihak yang dibenarkan untuk berperkara di Pengadilan 

Agama dan pada pokok sengketa/perkara. 

Tentang kategori yang pertama: (1) di dalam Pasal 1 Angka 1 UUPA 

disebutkan bahwa peradilan agama adalah peradilan orang-orang yang 

beragama Islam; (2) di dalam Pasal 12 disebutkan bahwa peradilan agama 

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur 

dengar undang-undang ini; (3) di dalam Pasal 49 Ayat (1) disebutkan bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam...93(4) di dalam penjelasan umum Angka 2 alinea ketiga 

mengulangi isi Pasa1 49 Ayat (1)-nya; (5) di dalam Pasal 66 Ayat (1) diatur 

bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya 

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna 

menyaksikan ikrar talak. 

Tentang kategori yang kedua: (1) di dalam Pasal 49 Ayat (1) disebutkan 

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang a) perkawinan, b) kewarisan, hibah, dan wasiat 

                                                 
93

Ibid. 
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yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c) wakaf dan sedekah; (2) Ayat (2) 

pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Ayat (1) Huruf a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 

undang-undang perkawinan yang berlaku, yakni kembali kepada Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3) di dalam penjelasan 

umum UUPA Angka 2 alinea ketiga dil:atakan bahwa Pengadilan Agama 

merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan me-

nyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di 

bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah 

berdasarkan hukum Islam.   

Pada data normatif yang pertama, UUPA menyuguhkan asas 

personalitas keislaman yang menekankan penempatannya pada asas agama 

yang dianut para pihak. Oleh karena itu, cara untuk menentukan ke pengadilan 

mana seseorang akan beperkara ditunjukkan oleh agama, karena hal ini 

sekaligus akan menunjukkan penundukan diri mereka terhadap hukum tertentu. 

Jadi, apabila orang yang bersangkutan atau pihak yang akan mengajukan 

perkara beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan tadi ia harus 

mengajukannya ke Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut cenderung melihat 

pada kenyataan bahwa jika pihak pengaju perkara itu beragama Islam, maka 

ia tidak lagi memiliki alternatif kecuali mengajukannya ke Pengadilan Agama. 

Sebaliknya, ketentuan itu tidak mempedulikan agama pihak lawan perkara, 
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sekalipun pada kenyataannya ia tidak menganut agama yang sama dengan 

pengaju perkara.94 Dengan kata lain, ketentuan dalam kategori pertama 

tersebut tampaknya menganut asas agama pengaju perkara. 

Ketentuan hukum kategori kedua tampak cenderung mengatur pokok 

perkara dengan subkategori: (1) sengketa perkawinan secara substansial 

normatif kembali kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Di dalam Pasa1 2 Ayat (1) UU itu ditentukan bahwa setiap 

perkawinan akan dinyatakan sah menurut hukum dan karenanya mendapatkan 

perlindungan hukum apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing calon suami-istri.95 Dengan demikian, peristiwa hukum 

perkawinan itu dilakukan sesuai yang ditunjukkan agama calon. Atau dalam 

rumusan lain, hubungan hukum perkawinan terjadi atau mulai berlangsung 

akibat berfungsinya hukum terapan menurut agama yang dianut pasangan. 

Dari kenyataan normatif demikian diperoleh makna bahwa patokan 

dasar untuk mengetahui stelsel hukum yang berlaku adalah agama yang dianut 

calon. Apabila pernikahan telah terjadi kemudian masing-masing suami-istri 

kembali berbeda agama, maka hal ini tidak secara langsung menyebabkan 

putusnya hubungan hukum perkawinan. Dari kenyataan ini ada dua hal yang 

dijumpai, yakni perbedaan agama suami dan istri berakibat pada perbedaan 

penundukan diri pada hukum, dan hubungan hukum perkawinan yang ada 
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tetap berkedudukan seperti semula sebagai hubungan yang dibenarkan hukum. 

Kedua hal itulah yang membuktikan bahwa hukum yang melahirkan hubungan 

hukum perkawinan tidak mengatur lebih lanjut hubungan suami-istri apalagi jika 

telah terjadi perbedaan agama di antara mereka. Apabila akan terjadi 

perceraian, maka hukum yang akan berlaku guna menentukan pengadilan 

mana yang berwenang bukanlah hukum yang melahirkan hubungan hukum 

perkawinan.96 Tetapi justru hukum yang ditujukan oleh agama kepada pihak 

yang bersangkutan. 

Pokok perkara subkategori (2) ialah pokok perkara yang telah 

dinyatakan secara tegas bahwa hukum Islam berlaku atas dasar klausul Pasal 

49 Ayat (1) huruf b "kewarisan, hibah, dan wasiat yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam".97 Ketentuan tersebut memiliki pengertian bahwa jika secara 

nyata ketiga hal itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka 

persengketaannya menjadi wewenang Pengadilan Agama sekalipun para 

pihak tidak beragama Islam. Akan tetapi, rumusan penjelasan umum yang 

menyatakan diperbolehkannya memilih hukum bagi para pihak di antara para 

ahli waris dapat mengubah makna normatifnya menjadi lain dari makna di 

atas. Sehingga ketentuan tersebut memiliki pengertian bahwa meskipun 

sebelumnya pembagian warisan telah dilakukan menurut kewarisan Islam, 
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tetapi jika ketika bersengketa para pihak tidak lagi beragama Islam atau telah 

berbeda agama, maka penyelesaiannya tidak lagi harus dengan hukum Islam 

tetapi tergantung pada hukum yang dipilih mereka.98 Hukum yang mereka pilih 

berbeda, maka kasus itu berubah menjadi sengketa wewenang sehingga 

Hakim Agunglah --untuk tingkat pertama dan terakhir- yang akan memilihkan 

hukum penyelesaiannya.  

Uraian di atas, menunjukkan bahwa untuk menentukan 

kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, ternyata 

bukanlah hukum ketika peristiwa hukum kewarisan, hibah, atau wasiat 

dilahirkan sebagaimana yang dikehendaki hukumnya, tetapi kembali kepada 

hukum yang ditunjukkan oleh agama para pihak yang bersengketa. Oleh 

karena itu, tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa hukum yang 

digunakan dapat ditentukan oleh agama yang dianut saat pewaris meninggal 

dunia. Dalam kasus kewarisan, hibah, dan wasiat, ternyata terdapat asas 

hukum yang tigalistis: asas hukum terapan, asas agama pihak pengaju perkara, 

dan asas pilihan hukum. Asas hukum terapan ditunjukkan oleh bunyi huruf b 

Ayat (1) Pasa1 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi 

"kewarisan, hibah, wasiat, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, di mana 

hukum yang diterapkan saat peristiwa hukum kewarisan terjadi-adalah hukum 

menurut ajaran Islam, sedangkan peristiwa hukum kewarisan mulai terjadi 

setelah seseorang meninggal dunia". Asas agama pihak pengaju perkara 
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adalah asas sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum kategori pertama, 

dalam hal iri pihak pengaju harus beragama Islam. Sedangkan asas pilihan 

hukum berarti hukum yang digunakan untuk menentukan pengadilan yang 

berwenang bergantung pada hukum yang dipilih atau dikehendaki masing-

masing pihak akibat ketidaksepakatan menentukan hukum, dan tidak 

bergantung pada agama masing-masing.99 Dengan kata lain, asas pilihan 

hukum ini keluar atau menghindarkan diri dari hukum yang ditunjukkan agama 

masing-masing pihak. 

Penerapan asas-asas tersebut dapat dicoba dengan permasalahan 

perkawinan dan kewarisan. Dari penerapan itu akan bermunculan tuntutan 

terhadap perlunya asas hukum yang akan mampu memberikan jalan keluar 

bagi permasalahan hukum yang terjadi. 

Kasus lingkup perkawinan dapat dirinci dengan alternasi teoretis solusi 

hukumnya sebagai berikut: 

1) Pasangan suami-istri yang pada awalnya beragama Islam tetapi kemudian 

sang suami murtad, oleh karenanya istri ingin bercerai; ke pengadilan mana 

istri menggugat cerai dan apakah dasar teoretis yang dipakainya sehngga 

pengajuannya ke pengadilan tersebut ? 

2) Pasangan suami-istri tidak beragama Islam yang pernikahannya dicatat di 

Kantor Catatan Sipil (KCS) kemudian mereka masuk Islam, tetapi salah satu 
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pihak ingin bercerai; ke pengadilan manakah perceraian itu diajukan dan 

apa dasar teoretisnya sehingga pengajuannya ke pengadilan tersebut ?  

3) Pasangan suami-istri seperti kasus (2), tetapi sang istri masuk Islam 

sedangkan suaminya tidak mau masuk Islam, oleh sebab itu istri ingin 

bercerai100 pengadilan manakah gugatan cerai tersebut diajukan dan apa 

dasar teoretisnya sehingga diajukan ke pengadilan tersebut ?  

Pada kasus perkawinan yang pertama, persoalan hukum yang timbul 

adalah adanya dua stelsel hukum yang bertaut sehingga ada perbedaan 

penundukan diri pada hukum sebagai akibat dari kemurtadan suami. 

Berpindahnya agama yang dianut suami menyebabkan terjadi perubahan 

status sehingga terjadi perubahan penundukan diri pada hukum. Kalau suami 

yang ingin bercerai karena istri masuk Islam, maka pada suami akan berlaku 

stelsel hukum yang berlainan dengan istri. Atas dasar analisis teoretis demikian, 

maka kasus perkawinan angka (1) di atas menjadi persoalan. 

Gugatan cerai istri dalam kasus perkawinan yang pertama diajukan ke 

Pengadilan Agama didasarkan pada kerangka teoretis berikut: 

(1) Pihak pengaju/pengambil irusiatif gugatan adalah istri yang beragama 

Islam, dalam hal ini ia terlingkup oleh asas personalitas keislaman menurut 

hukum kategori satu. Asas ini tidak dipengaruhi oleh stelsel hukum di mana 

suami menundukkan diri, atau juga tidak dipengaruhi oleh asas hukum 

terapan terhadap hubungan hukum perkawinan ditimbulkan. Dengan kata 
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lain asas personalitas keislaman bekerja sendiri mengikat istri hingga 

pengajuannya ke Pengadilan Agama,101 dan asas itu tidak bekerja secara 

kumulatif atau bersama-sama dengan asas hukum terapan. 

(2) Jika saja asas hukum terapan berfungsi (atau turut) sebagai penentu hukum 

yang digunakan sebagai dasar lahirnya kewenangan Pengadilan Agama 

tempat gugatan diajukan, maka hal ini tampaknya bertentangan dengan 

kerangka teoretis, karena hukum terapan seperti yang dimaksud Pasal 2 

Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya berperan mengatur 

saat akad nikah berlangsung dan menandai berawalnya hubungan hukum 

perkawinan. Asas itu tidak lagi berlaku sejak akad nikah berlangsung, yang 

dibuktikan oleh tidak putusnya hubungan hukum perkawinan itu jika terjadi 

perbedaan agama di antara keduanya. Patut dicatat bahwa walaupun 

perbedaan agama atau murtad itu dapat menjadi alasan (tidak tertulis) 

perceraian, namun hubungan hukum perkawinannya tetap mempunyai 

kekuatan hukum hingga ada putusan pengadilan yang membatalkan (fasid) 

perkawinan itu atau karena cerai mati.102 Dari uraian tersebut tergambar 

bahwa asas hukum terapan secara teoretis tidak dapat menjadi petunjuk 

untuk menentukan hukum mana atau mana yang menjadi hukum sebagai 

dasar kewenangan pengadilan atas kasus tadi. 
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Pada kasus perkawinan kedua, ada beberapa hal yang dapat memberi 

gambaran teoretis. Masuknya pasangan itu menjadi penganut agama Islam 

dapat bermakna bahwa seluruh segi hukum yang mengikat hubungan suami-

istri mereka diakui telah sesuai dan dibenarkan menurut ajaran Islam, termasuk 

hubungan hukum perkawinannya. Dengan begitu, perkawinan mereka tidak 

perlu diperbarui, demikian pula dengan akta nikah yang mereka miliki tidak 

perlu dilakukan penggantian, atau tidak perlu diganti dengan surat keterangan 

yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.103 Oleh karena itu, 

kedudukan akta nikah di sini bukan menjadi indikator bahwa pernikahan 

tersebut dilakukan menurut ajaran agama Islam, tetapi semata-mata sebagai 

bukti adanya pernikahan.  

Apabila di antara mereka ada yang ingin bercerai, maka penentuan 

pengadilan yang berwenang tempat diajukannya permohonan ikrar talak atau 

gugatan cerai kembali melihat berdasarkan segi di atas, yakni apakah asas 

hukum terapan, asas agama, ataukah asas pilihan hukum.104 Asas hukum 

terapan pada kasus ini tidak difungsikan sehingga tidak digunakan untuk 

menentukan dasar kewenangan pengadilan karena beberapa hal berikut : (1) 

hukum yang diterapkan pada waktu akad nikah mereka berlangsung adalah 

seperti yang ditunjuk agama mereka semula; (2) hukum terapan ini tidak 

mengatur lebih lanjut hubungan hukum mereka, tetapi hanya sebatas akad 
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nikahnya dengan bukti bahwa akibat berpindah agama tidak menyebabkan 

putusnya hubungan hukum nikah mereka; (3) akad nikah mereka yang di-

keluarkan KCS tidak lagi berfungsi sebagai indikator perkawinan yang 

dilakukan menurut agamanya semula, tetapi semata-mata menjadi bukti 

adanya hubungan hukum nikah yang dibenarkan hukum; (4) kalaupun hukum 

terapan dipandang masih turut mengikat pasangan suami-istri setelah akad 

nikah, maka dengan berpindah agama ke Islam, hubungan hukum perkawinan 

mereka sejak masuk Islam tunduk pada hukum menurut ajaran agamanya 

sekarang. Asas agama harus difungsikan untuk mengetahui pengadilan mana 

yang berwenang dengan pemikiran teoretis bahwa asas agama yang 

dimaksudkan di sini harus dikembalikan pada asas personalitas keislaman. 

Karena pasangan suami-istri telah masuk Islam, maka bagaimanapun mereka 

dilingkupi oleh asas agama. Berdasarkan analisis tersebut, kasus perceraian 

dari pasangan suami-istri dalam kasus perkawinan kedua di atas termasuk 

lingkup kewenangan Pengadilan Agama.105 Asas pilihan hukum tidak 

difungsikan dalam analisis ini, karena tidak relevan. 

Adapun pada kasus ketiga, istri masuk Islam dari pasangan yang tidak 

beragama Islam, tetapi suami tidak bersedia masuk Islam. Dari kenyataan itu 

timbul hal seperti yang ditunjuk dalam Pasal 19 f PP 9 Tahun 1975. Dapat direka 

dua jenis permasalahan hukum yang terkait dengan penentuan pengadilan 
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yang berwenang,106 yakni suami menggugat cerai atau istri menggugat cerai 

atau gugatan pembatalan perkawinan. 

Apabila suami menggugat cerai, terdapat dua dasar teoretis yang harus 

diajukan ke Pengadilan Negeri: (1) pengaju perkara adalah seorang yang 

dimaksud oleh ketentuan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

bahwa Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan 

Negeri bagi yang menganut agama lainnya, atau kebalikan dari maksud UU 

No. 7 Tahun 1989 yakni yang tidak beragama Islam ke Pengadilan Negeri; (2) 

adapun hukum yang melahirkan hubungan hukum perkawinan pasangan itu 

yang ditunjukkan Pasa12 Ayat (1) UU No. 1 Tahun1974 tidak berfungsi lagi 

seperti yang diuraikan dalam analisis teoretis kasus kedua sekalipun dalam 

kenyataannya seakan-akan mendukung dasar teoretis tersebut.  

Jika istri yang telah masuk Islam itu bermaksud menggugat cerai, maka 

perlu ditinjau dasar teoretisnya guna menentukan pengadilan tempat gugatan 

diajukan, yaitu sebagai berikut: (1) asas agama, yakni asas personalitas 

keislaman yang melingkupi istri juga dikehendaki oleh negara agar hak hukum 

istri terlindungi. Hak hukum istri untuk dilindungi menjadi kewajiban UU No. 7 

Tahun 1989 dengan asas personalitas keislamannya, sebaliknya UU No. 7 

Tahun 1989 ini tidak mempunyai rentang arti apabila asas itu tidak difungsikan 
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ada orang Islam tersebut; (2) di dalam UU No. 7 tahun 1989. Memang 

disebutkan istilah orang-orang yang beragama Islam. 107 

Istilah orang-orang itu bukanlah bermakna bahwa di antara dua pihak 

yang beperkara di Pengadilan Agama harus sama-sama beragama Islam. 

Istilah orang-orang itu harus bermakna masyarakat atau komunitas. Dalam 

kaitannya dengan kasus tersebut, tentu banyak, kemungkinan di antara 

anggota komunitas itu terdapat seseorang bersuamikan seseorang yang tidak 

lagi beragama Islam dan menjadi anggota komunitas atau kelompok 

masyarakat yang tidak beragama Islam. 

Alternatif pemikiran teoritis itu diharapkan menjadi salah satu upaya 

solusi hukum yang dihadapi pencari keadilan atau Pengadilan Agama, yang 

berorientasi pada keinginan untuk menampilkan dimensi transendental di 

samping dimensi horizontal dari norma hukum di dalam UU No. 7 Tahun 1989. 

Kedua dimensi yang niscaya terkandung dalam tiap norma hukum Indonesia itu 

merupakan sebuah implementasi cita hukum dari-norma fundamental 

negara,108 yakni Pancasila seperti terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. 

Kerangka teoretis di atas dipedulikan pada tiap permasalahan hukum 

orang Indonesia yang beragama Islam karena mempunyai kaitan langsung 

dengan instrumen historis UU No. 7 Tahun 1989 sebagai konsekuensi kehadiran 
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regulasi baru peradilan agama dalam program legislasi nasional seperti 

diperkenalkan UU No. 14 Tahun 1970 dengan istilah peradilan khusus.109 

Selain itu kerangka analitis dengan dukungan pemikiran teoretis tadi 

digunakan semata-mata untuk menghindari kemungkinan terjadinya gejala 

erosi keislaman pada rentang pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman dalam 

lingkungan peradilan agama.  

 

B. Problematika Penerapan Hukum Islam di Indonesia 

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati 

posisi penting dalam pandangan Islam, karena la merupakan manifestasi paling 

konkrit dari Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam 

dalam skema doktrinal Islam. Sehingga, seorang orientalis yang bernama 

Yoseph, menilai bahwa adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami 

hukum Islam.110 

  Hukum Islam berpangkal dari iman yang menyakini manusia tentang 

kebebasan dari segala macam penghambaan diri selain Allah Swt., hukum 

Islam mengembangkan kesadaran dalam diri manusia yang beriman itu tentang 

kesamaan seluruh manusia dihadapan-Nya. Semua manusia adalah hamba 

Allah Swt., sama halnya dengan semua mahluk lainnya hamba Allah Swt., 

maka dalam hukum Islam inilah terpadu kesadaran moral dengan kesadaran 
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sosial. Dari landasan inilah pula dapat dipahami format hukum Islam itu yang 

meliputi empat bidang utama yaitu: 

1. Bidang ibadah, tentang hukum yang menata pembinaan hubungan dengan 

penciptanya (Allah Swt) yang oleh Dia manusia harus mengabdi kepada-

Nya, dengan berbagai ragam ibadat yang disyaratkan, manusia ditumbuh 

kembangkan kesadaran moralnya sekaligus kesadaran sosial. 

2. Bidang mun±kahat, tentang seperangkat hukum yang menata pembinaan 

kehidupan dan berumah tangga yang sangat signifikan dalam kehidupan 

manusia dan kelanjutan keturunannya yang ahan mewarisi nilai-nilai moral 

dan norma-norma susila yang dikembangkan dalam kehidupan. 

3. Bidang jin±yat, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan kehidupan 

bermasyarakat yang bertanggung jawab di mana hak-hak setiap manusia 

harus dilindungi dan dari setiap manusia dituntut bertanggung jawab atas 

kewajiban-kewajibannya dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan 

bermasyarakat yang bermoral, di dalam diri setiap manusia dapat hidup 

bebas, terhormat, tertib, aman dan damai. 

4. Bidang Mu’amalah, tentang hukum-hukurn yang menata pembinaan 

hubungan manusia dengan sesamanya, dalam melakukan interaksi untuk 

memenuhi hajat hidup sehari-hari dengan sesamanya dalam rangka 
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kesadaran moral untuk mengembangkan interaksi sosial dalam 

kehidupannya.111 

Hukum Islam disyariatkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan 

merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia dalam segala 

aspek kepentingan yang menurut hasil penelitian para ulama dapat 

diklasifikasikan  menjadi tiga aspek yakni dharriyat, (primer), hajiyat 

(sekunder), dan tahs³niyat (pelengkap). Aspek dharriyat merupakan aspek 

yang teramat mendasar dalam kehidupan manusia, karena merupakan bagian 

yang termasuk dalam aspek tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta untuk menjamin dan melindungi serta menjaga kemaslahatan aspek 

tersebut. Islam menetapkan sejumlah aturan baik berupa perintah, maupun 

larangan dalam hal tertentu, aturan itu harus disertai hukum-hukum duniawi di 

samping hukum-hukum ukhrawi  manakala dilanggar.112 

 

a. Problem Pemahaman Hukum Islam di Indonesia 

Sejarah perkembangan hukqm Islam di Indonesia adalah salah satu 

mata rantai sejarah perkembangan hukum Islam secara umum. Ia terlahir dari 
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hasil perkawinan hukum Islam normafif (syar³'ah) dengan muatan-muatan lokal 

Indonesia. Untuk itu pengertian hukum Islam (fikih) dalam konteks ini menjadi 

lebih spesifik. 

Untuk menyebut hukum Islam, sering digunakan istilah syari'ah atau fikih. 

Penggunaan kedua istilah tersebut secara bergantian untuk menyebut hukum 

Islam pada level tertentu memang benar. Akan tetapi jika dilihat secara lebih 

konseptual, keduanya mempunyai konotasi yang berbeda. 

Syar³’ah adalah produk dari tasyri’ Ilahi yakni penetapan hukum yang 

dilakukan langsung oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya dalam al-Quran dan al-

sunnah. Sedangkan fikih adalah produk dari tasyri’ wad’i yakni penetapan 

hukum yang dilakukan oleh mujtahid.113 Berdasarkan penjelasan ini, maka 

dapat disimpulkan, bahwa syari’ah dengan fikih adalah dua konsep yang 

berbeda, ada empat poin perbedaan antara keduanya:  

1. Dilihat dari subyeknya, maka syari’ah ditetapkan oleh sy±rih (Allah Swt), 

sedangkan fikih ditetapkan oleh manusia dalam hal ini adalah mujtahid atau 

fuqaha. 

2. Syari’ah menempati kwalitas wahyu sedangkan fikih, karena di dalamnya 

ada interpretasi ra'yu (rasio), maka berkwalitas ijtih±di. 

                                                 
113

Lihat, Muhammad Faruq Nabhan, Al Madha li al-Tasry’ al-Islam (Beirut: Dar al-Qalam, 

1981), h. 11. 
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3. Karena diciptakan oleh Tuhan dan berkwalitas wahyi, maka syari'ah 

menepati kebenaran absolut sedangkan fikih memiliki tingkat kebenaran 

relatif. 

4. Syari’ah bersifat eternal dan universal, sedangkan fikih bersifat temporal 

dan lokal (sangat terpengaruh oleh dimensi ruang dan waktu). 

Meskipun fikih merupakan produk pemikiran manusia, tetapi ia 

dikategorikan sebagai syari’ah.114 

Sepanjang dikaji dengan merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah baik 

melalui qiy±s maupun mashlahat.115 sebab dengan qiy±s seorang mujtahid 

membawa fur’ kepada nash, sementara dengan maslahat ia berusaha 

memperhatikan kepentingan-kepentingan kehidupan manusia. Pendekatan 

seperti ini telah memperoleh legalitas dari nash. Dengan demikian hukum dalam 

perspektif Islam memiliki dua dimensi: 

1. Dimensi Tsubt yakni syariat yang bersifat universal dan menjadi asas 

pemersatu dan mempolakan "arus utama" aktivitas umat Islam sedunia. 

2. Dimensi Taghayyur yakni produk pemikiran manusia dalam memahami 

syar³’ah (baca Ijtih±d) yang disebut fikih.116 Dimensi yang kedua inilah yang 

                                                 
114

Lihat, Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wal Syari’ah (t.tp: Dar al-Qalam, 1966),        h. 

12. 

 
115

Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada 

nash hukumnya karena adanya persamaan I’llat hukum sedangkan maslahat adalah pendekatan untuk 

menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kebaikan manusia metalui istiqra’ Lihat. Muhammad Abu 

Zahrah, Ushul al-Fiqh, (t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi’, 1958), h. 218 & 277. 
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Lihat, Dede Rosada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 

1995), h. 2. 
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memberikan kemungkinan epestimologi hukum bahwa setiap wilayah yang 

dihuni oleh umat Islam, dapat saja menerapkan hukum Islam secara 

berbedabeda, karena perbedaan latar belakang politik, sejarah, 

sosologis, dan kulturalnya masing-masing, maka disinilah itihad menjadi 

sebuah keniscayaan, yakni ijtih±d dalam arti upaya menterjemahkan 

pesan-pesan universal syar³’ah sehingga menjadi konfigurasi hukum yang 

mampu menjawab problematika hukum yang berkembang di masyarakat.  

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini 

masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Ini berarti, muatan hukum selayaknya mampu 

menangkap aspirasi masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang. Di 

samping itu, ia juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial 

masyarakat di masa depan.  Hukum bukan sekedar norma statis yang 

mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang 

harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa prilaku masyarakat 

dalam mencapai cita-citanya. Dengan kata lain hukum harus berfungsi sebagai 

alat kontrol sosial dan perekayasaan sosial. (law as tool of social control and 

social engineering).117 

Berpijak dari skema yang demikian, maka tampak bahwa antara upaya 

ijtih±d di satu sisi dan tuntutan perubahan sosial di sisi lain, terdapat suatu 
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Lihat, PP. Ikaha, Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional,  dalam Amrullah 

Ahmad (ed). Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), 

h. XI. 
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interaksi. Ijtih±d, baik langsung atau tidak langsung akan dipengaruhi oleh 

perubahaan sosial sedangkan perubahan sosial di arahkan oleh hukum sebagai 

produk ijtihad, sehingga tercipta kemaslahatan manusia. 

 

Dalam kegiatan ijtih±d, ada dua hal yang menjadi fokus : 

Pertama : upaya meyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya.          

Kedua : upaya menerapkan hukum itu secara tetap terhadap suatu kasus yang 

terterntu. Kegiatan yang disebut pertama disebut dengan ijtihad istinb±th dan 

yang terakhir disebut ijtih±d tathb³qi.118 

Hal yang menjadi pusat penelitian dalam ijtih±d istinb±th adalah 

sumber-sumber hukum Islam baik pendekatan kebahasaan maupun pendekatan 

tujuan hukum (maq±shid al-syar³'ah). Dua pendekatan ini dengan seperangkat 

kaidah yang mengikat diharapkan mampu mengantar seorang mujtahid pada 

kesimpulan hukum yang lebih obyektif.  

Pertanyaan yang hendak dijawab oleh ijtih±d model ini terutama adalah 

ide apa yang terkandung dalam sebuah nash hukum atau undang-undang. 

Sejauh manakah cakupannya, mungkinkah terdapat beberapa alternatif dan 

keragaman penafsiran. Apakah yang menjadi landasan filosofisnya, serta 

didasarkan pertimbangan apa suatu nash memerintahkan atau melarang 

sesuatu. Segala informasi mengenai hal-hal tersebut penting diketahui karena 
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Lihat, Satria Efendi et.al., Metodologi Hukum Islam, dalam Amrullah Ahmad (ed) Dimensi 

Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,    
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dengannya upaya penerapan hukum secara tepat dan upaya pengembangan 

hukum secara maksimal dapat dilakukan. 

 Ijtih±d tathb³qi, dengan seperangkat kaidahnya dilakukan untuk 

mengantarkan seseorang kepada hukum-hukum secara tepat pada suatu kasus 

dalam kegiatan ini, ia harus mengetahui hukum materil dan metode 

pengembangannya sedangkan menjadi obyek kajian adalah hal-hal yang 

meliputi perbuatan manusia yang menjadi subyek budaya serta perubahan-

perubahannya. Apa yang menjadi keputusan-keputusan hukum Umar ibnu 

Khattab mengenai tanah rampasan perang, muallaf, hukum potong tanah dan 

lain-lain adalah contoh paling mudah dimengerti tentang operasionalisasi 

konsep ijtih±d tathb³qi ini.119 

 Teori ijtih±d yang demikian tampaknya dimaksudkan agar usul fikih 

dapat memberikan perangkat metodologis yang mampu mengakomodir 

dinamika dari dan perubahan yang menjadi karakter dasar kehidupan 

masyarakat. Hukum Islam sebagai produk pemikiran hukum, demikian tidaklah 

statis dan berharga mati ia bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan 

perubahan setting situasional masyarakat dengan teori seperti ini, tampaknya 

kita akan lebih bisa memahami hukum Islam, khususnya di Indonesia secara 

proposional dan bijaksana. 
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Lihat, Contoh-contoh tersebut dalam Fazlur Rahman, Islamic Methodology (t.tp, t.p, t.th),   

h. 179-188. 
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b. Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia dan Sketsa 

Problematikanya 

Meskipun dalam negara Islam, Indonesia dapat dikategorikan sebagai 

negeri muslim. Dalam kaitannya dengan reformasi hukum, khususnya hukum 

keluarga, negeri-negeri muslim ini dapat di kategorikan kepada tiga bentuk.120 

Pertama, negeri Islam yang sama sekali menolak pembaharuan dan masih 

tetap memberlakukan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam kitab-

kitab fikih dari mazhab yang dianut. Contoh dalam hal ini adalah Saudi 

Arabiyah. Kedua, negeri Islam yang sama sekali telah meninggalkan hukum 

Islam dan sebagai gantinya diambil hukum sipil Eropa. Turki adalah contoh 

dalam kategori ini. Ketiga, negeri-negeri yang berusaha memberlakukan hukum 

Islam dengan mengadakan pembaharuan di sana-sini. Indonesia adalah 

contohnya, di samping Mesir, Tunisia dan Pakistan.121 

Oleh karena Indonesia memberlakukan hukum Islam yang telah 

“diperbaharui” bukan sekedar yang terformulasi dalam kitab-kitab fikih. 

Setidaknya masih ada tiga jenis produk pemikiran Islam lainnya yakni fatwa-

fatwa ulama, keputusan-keputusan Pengadilan Agama, dan undang-undang. 

Masing produk pemikiran Islam ini memiliki karakternya tersendiri. Agar lebih 
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Lihat, M. Atho Mudzhar, Hukum Islam di Dunia Islam Modern (Suatu Studi 

Perbandingan) dalam Mimbar Hukum No. 12 Thn. V (Jakarta: Ditbinpera Islam Depag RI, 1994), h. 
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jelas berikut akan dikemukakan gambaran mengenai produk-produk pemikiran 

tersebut. 

Pertama, fatwa adalah hasil ijtih±d seorang mufti sehubungan dengan 

peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Pengertian fatwa lebih spesifik 

dapat dilihat dari ijtih±d.122 

Fatwa dapat diberikan oleh ulama secara individual maupun secara 

kolektif. Hingga permulaan abad ke-20, Fatwa-fatwa di Indonesia diberikan 

oleh para ulama secara perorangan, baru pada kwartal kedua abad ke-20 

beberapa fatwa telah mulai diberikan oleh ulama secara kolektif, yakni setelah 

perkumpulan Nahdatul Ulama secara organisatoris mengeluarkan fatwa-fatwa 

yang dirumuskan bersamaan dengan waktu kongres pertamanya pada tahun 

1926.123 

Sebagai produk pemikiran hukum, fatwa bersifat kasuistik, karena ia 

merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peminta 

fatwa. Ia tidak memiliki daya ikat, dalam arti si peminta fatwa tidak harus 

mengikuti rumusan hukum yang diberikan padanya. Meskipun fatwa biasanya 

cenderung dinamis, karena ia merupakan respon terhadap perkembangan baru 

yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, akan tetapi isi fatwa itu 
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Lihat, Muhammad Abu Zahrah, op.cit., h. 401. 
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Lihat, Muhammad Atho Mudzhar, op.cit., h. 4. 
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tidak selamanya dinamis dan responsif.124 Hal ini bergantung kepada visi 

hukum dan visi sosial ulama pemberi fatwa. 

Kedua, keputusan Pengadilan Agama, yaitu produk pemikiran Islam 

yang merupakan keputusan Hakim Pengadilan Agama berdasarkan 

pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan, atau ketetapan hukum syar’i 

yang disampaikan melalui seorang q±di atau seorang hakim yang diangkat 

untuk itu.125    

Berbeda dengan fatwa keputusan-keputusan pengadilan agama 

bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Sampai tingkat tertentu 

ia bersifat dinamis karena merupakan usaha pemberian jawaban atau 

menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan pada suatu masa 

tertentu.126 

 Ketiga, Produk pemikiran hukum Islam berupa undang-undang, yaitu 

peraturan yang dibuat oleh sutu badan legislatif yang mengikat setiap warga 

negara dimana undang-undang itu diberlakukan, dan apabila dilanggar akan 

mendatangkan sanksi.127 Dengan demikian dapat dipahami, bahwa undang-

undang memiliki daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Karena 
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Lihat, Muhammad Atho Mudzhar, Fikih dalam Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Budhie 

Munawwar Rahman (ed), Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995), 

h. 369. 
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Lihat, Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 
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keputusan oleh lembaga, maka orang yang terlibat dalam perumusannya 

tidaklah terbatas pada para fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan 

cendikiawan lainnya. 

 Keempat, Produk pemikiran Islam berupa kitab-kitab fikih ia merupakan 

responsi bagi problematika hukum secara umum yang berkembang ketika kitab 

itu ditulis, dan biasanya kitab-kitab fikih meliputi seluruh aspek hukum Islam ia 

tidak memiliki ketentuan tentang masa dan wilayah berlakunya. Keadaannya 

dengan demikian menjadikan kitab-kitab fikih cenderung dianggap harus 

diberlakukan sepanjang masa. Karenanya, produk pemikiran hukum jenis ini 

cenderung menjadi resisten terhadap perubahan. 

 Hukum Islam adalah seperangkat aturan tentang perilaku manusia 

secara ‘amali (praktis). Oleh karenanya, produk-produk pemikiran Islam 

seharusnya tidak hanya terhenti sebagai sistem kognisi masyarakat, akan tetapi 

juga menjadi sistem afeksi bahkan ia harus bersifat aplikatif. 

 Untuk dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat, 

maka produk-produk pemikiran tersebut harus dapat menjawab problematika 

hukum yang berkembang serta mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat. 

Oleh karena itu, masalah mendasar bagi penerapan produk-produk pemikiran 

hukum Islam adalah apa yang disebut dengan problem irrelefansi yakni 
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ketidaksesuaian antara produk pemikiran hukum dengan problema hukum serta 

rasa keadilan masyarakat.128 

 Di antara keempat produk pemikiran hukum Islam sebagaimana telah 

dikemukakan, kitab-kitab fikih merupakan produk yang paling berpeluang 

tinggi untuk mengidap problem irrelefansi, karena ia cenderung resisten 

terhadap perubahan. Oleh karenanya, penerapan produk pemikiran ini harus 

dilakukan secara selektif dan melalui proses analisis yang mendalam. Ia harus 

ditetapkan secara proposional dalam skema hukum Islam dan harus 

diperlakukan secara proposional pula. Yakni, ia tidak bisa selalu dipandang 

sebagai hukum yang siap dipakai dan secara langsung dapat diterapkan, akan 

tetapi harus dipandang sebagai suatu masalah yang ditinjau kembali.129 Pada 

umumnya, masyarakat memandang fikih identik dengan hukum Islam dan 

hukum Islam identik dengan aturan Tuhan. Dengan cara pandang demikian, 

maka kitab-kitab fikih dipandang sebagai kumpulan hukum-hukum Tuhan, dan 

karena hukum Tuhan yang paling benar dan tidak bisa berubah, maka kitab-

kitab fikih bukan lagi dipandang produk yang bersifat keagamaan, melainkan 

dipandang sebagai buku agama itu sendiri. Implikasinya, selama berabad-

abad fikih menduduki posisi yang sangat terhormat sebagai bagian dari agama 

itu sendiri dan bukan bagian produk pemikiran keagamaan. Buntut dari 
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pemahaman yang seperti ini adalah bahwa mereka tidak menganggap 

produk-produk pemikiran Islam yang lain, khususnya keputusan pengadilan 

agama dan undang-undang, sebagai sesuatu yang berkaitan erat dengan 

agama.130      

 Sebagai konsekwensinya, jika terdapat pasal-pasal dalam undang-

undang yang bertentangan dengan fikih, maka mereka cenderung 

menganggapnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan atau setidak-

tidaknya terpisah dari agama. Contoh pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan : Bahwa “perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Pernyataan ini tidaik diketemukan dalam kitab fikih manapun. Bahkan menurut 

kitab-kitab fikih, perceraian dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, asal 

isteri dalam keadaan suci. Dalam menghadapi “dualisme”  hukum seperti ini, 

masyarakat biasa cenderung menganggap bahwa yang merupakan aturan 

agama adalah apa kata fikih, sedang bunyi pasal undang-undang tersebut 

adalah aturan negara yang berkaitan dengan agama.131 Padahal seharusnya 

pasal-pasal tersebut dianggap sebagai fikih ala Indonesia yang sangat 
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berkaitan dengan agama. Mengapa persepsi masyarakat tentang fikih bisa 

terbentuk seperti itu hal semacam inilah yang menarik untuk dikaji. 

 Menurut analisis Atho Mudzar,132 persepsi keliru tentang fikih tersebut 

disebabkan oleh ketidaktepatan dalam menentukan porsi pada beberapa 

pasangan pilihan sebagai  berikut : 

 Pertama, pilihan antara wahyu dan akal. Dalam tradisi pemahaman 

keagamaan dikenal dua aliran yakni ahl al-had³ts yang cenderung 

mengutamakan hadis meskipun lemah dari pada ra’yu dalam memahami nash-

nash hukum, ahl al-ra’yu yang cenderung mengutamakan penggunaan ra’yu 

(akal). Ternyata umat Islam lebih condong berpihak pada kelompok yang 

pertama. Dari sini tampak bahwa sejak awal sejarahnya, memang terdapat 

pihak-pihak yang berpendirian bahwa hukum Islam itu harus steril dari 

intervensi ra’yu karena memiliki kebenaran mutlak dan hanya diatur oleh 

wahyu. Pilihan yang kurang proporsional antara peran akal dan wahyu dalam 

pemikiran hukum Islam inilah yang menanamkan saham cukup besar bagi 

kekeliruan pemahaman tersebut. 

 Kedua, dilihat keseragaman dan keragaman. Karena hukum Islam 

dipandang sebagai hukum Tuhan maka ia harus bersifat universal dan seragam, 

dalam arti hanya ada satu macam saja hukum Islam untuk semua umat Islam. 

Akan tetapi pada kenyataannya, fikih yang dipandang identik, dengan hukum 
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Islam itu bermacam-macam. Muncul mazhab-mazhab tang merupakan 

ekspresi lokal tertentu. Orang harus memilih antara pandangan yang 

menyatakan hukum Islam itu universal dengan yang menyatakan hukum Islam itu 

partikular. Ternyata pandangan yang pertama lebih mendominasi benak kaum 

muslimin selama berabad-abad sehingga fikih selalu resisten terhadap 

perubahan. 

 Ketiga, pilihan idealisme dan realisme. Dalam sejarah kita mengetahui 

bahwa kitab-kitab fikih itu sebagai besarnya ditulis oleh fuqah± (para ahli 

hukum) dan bukan oleh hakim pengadilan atau praktisi hukum, karena sebagai 

terlihat dalam sejarah, banyak fuqah± yang menolak menjadi qadi meskipun 

untuk itu ia harus masuk penjara. Ini berarti bahwa kitab-kitab fikih lebih 

dirumuskan oleh para teoritisi dari pada praktisi hukum. Implikasinya, fikih yang 

dilahirkan lebih mengekspresikan hal-hal yang ideal dari pada riil. Titik berat 

pilihan pada idealisme dari pada realisme tersebut menjadikan fikih semakin 

jauh dari realita masyarakat. 

 Keempat, pilihan stabilitas dan perubahan. Karena hukum Islam harus 

seragam, maka secara konseptual hukum Islam tidak menerima adanya variasi, 

sehingga ia harus stabil, statis dan tidak menerima perubahan. Pilihan stabilitas 

ini menjadikan hukum Islam stagnan. 

 Oleh karena itu, masyarakat terlanjur cenderung menganggap kitab-

kitab fikih sebagai sesuatu yang final dan berharga mati, maka yang harus 
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diupayakan secara serius adalah merehabilitasi persepsi masyarakat terhadap 

produk-produk pemikiran hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih. Untuk 

konteks Indonesia, lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebenarnya 

merupakan yang menggembirakan. Ia merupakan realisasi paling konkrit dari 

penyelesaian problem irrelevansi tersebut, karena ia terlahir melalui proses 

verifikasi yang kritis terhadap berbagai produk pemikiran hukum yang 

berkembang di Indonesia untuk merumuskan suatu bangunan fikih ala 

Indonesia. 

 Problem irrelevansi tersebut secara umum dapat diatasi dengan 

optimalisasi fungsi Ijtihad sebagai kekuatan dinamis dan kreatif hukum Islam 

sambil berupaya merumuskan secara tepat pilihan-pilihan tersebut dalam arti 

memberikan porsi yang semestinya bagi pasangan-pasangan pilihan itu. 

 Ijtih±d, meminjam istilah Wahbah Zuhaily adalah nafasnya hukum 

Islam,133 oleh karena itu jika kegiatan Ijtih±d pun terhenti, maka hukum Islam pun 

terhenti perkembangannya, dan terus tertinggal oleh dinamika kemajuan 

masyarakat. Begitu juga sebaliknya, kalau kegiatan Ijtihad itu terlalu dinamis 

justru akan melahirkan produk-produk hukum yang jauh lebih maju dari 

dinamika masyarakatnya, bersifat teoritis dan belum punya tempat dalam 

fenomena sosialnya sendiri dan hal ini menjadi problem tersendiri dalam 
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penerapannya, meskipun untuk kepentingan intellectual exercise terkadang hal 

itu diperlukan juga. 

 Terhadap problem-problem hukum yang telah didapatkan ketetapan 

hukumnya baik dalam al-Quran dan al-sunnah, maupun kitab-kitab fikih, Ijtih±d 

yang diperlukan adalah “reformasi”. Sedangkan untuk problem-problem hukum 

yang belum tercover dalam sumber-sumber tersebut diperlukan Ijtihad dalam 

bentuk “formulasi”. 

 Beralih ke fatwa. Meskipun ia merupakan responsi secara langsung bagi 

problem hukum pada suatu waktu tertentu dan bersifat kasuistik bukan  berarti 

ia terbebas dari problem irrelevansi. Problem ini khususnya berpeluang terjadi 

pada fatwa-fatwa yang diberikan oleh mufti secara individual, bahkan jika 

dilakukan secara kolektif sekalipun, terutama jika visi hukum dan visi sosial sang 

mufti atau lembaga “ke-mufti-an” hanya sekedar berkiblat pada kitab-kitab 

fikih tanpa melihat background sosiologis dari problem-problem hukum yang 

diajukan maka upaya yang harus ditempuh agar fatwa-fatwa sebagai produk 

pemikiran hukum Islam dapat diterapkan secara optimal adalah merumuskan 

visi hukum dan visi sosial yang lebih relevan.134  Kualitas fatwa juga sangat 

ditentukan oleh sejauh mana seorang mufti atau lembaga “kemuftian” dapat 

menjaga independensinya dari intervensi kekuasaan. 
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Selanjutnya mengenai keputusan pengadilan agama. Salah satu faktor 

yang terpenting berkaitan dengan produk pemikiran Islam yang berupa 

keputusan pengadilan agama adalah kualitas hakim. Agar keputusan hakim 

betul-betul menyentuh rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, maka 

seorang hakim harus mampu memainkan fungsinya tidak saja sebagai aplikator 

hukum (tatb³q   al-hukm), tetapi ia harus mampu menggali hukum (dark al-

hukm), karena epistomologis seorang hakim adalah penemu hukum terapan 

dalam aneka ragam kasus yang kemudian menjadi yurisprudensi. Dalam 

praktek yudisial, yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai referensi hukum bagi 

hukum yang lain.135 Akan tetapi persoalan yang muncul adalah kurangnya 

wahana yang dapat mengkomunikasikan yurisprudensi tersebut kepada hakim-

hakim lain. Untuk itu perintisan ke arah ini perlu segera direalisir. 

Kualitas hakim yang dimaksud, bukan sekedar epistemik, akan tetapi 

lebih dari itu, hakim harus mempunyai semangat moral yang tinggi untuk 

berbuat secara benar dan menegakkan keadilan dengan tetap memelihara 

independensinya dalam menetapkan keputusan. Atau dalam istilah Bustanul 

Arifin, seorang hakim harus tidak memiliki atasan yang memerintah selain hati 

nuraninya dan Tuhan.136 Hal ini dirasakan sebagai sesuatu yang mendasar 

mengingat meskipun secara yuridis profesi hakim adalah profesi yang 
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independen, terbebas dar intervensi pihak manapun, akan tetapi pada 

prakteknya tidak jarang hakim yang tidak mampu menegakkan 

independensinya ini baik karena faktor politis, sosiologis, lebih-lebih faktor 

ekonomis. 

Produk yang terakhir adalah undang-undang. Sebagaimana telah 

disinggung sebelumnya, undang-undang banyak melibatkan pihak dalam 

perumusannya, sehingga ia merupakan produk pemikiran kolektif (Ijtihad 

J±ma’i) produk ini relatif lebih kecil kendalanya dalam hal implementasi, karena 

sebagai produk ijtihad kolektif, ia relatif memiliki kualitas yang lebih tinggi dan 

lebih mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Mengapa demikian? Jelas, 

karena ia dirumuskan dengan perkembangan yang lebih komprehensif. Akan 

tetapi justru karena ia produk Ijtihad kolektif, undang-undang cenderung 

lamban dinamikanya, karena untuk mengubah suatu undang-undang 

memerlukan waktu, biaya, dan persiapan yang tidak kecil.137 Untuk perumusan 

undang-undang perlu pengetahuan yang mendalam tentang kebutuhan hukum 

masyarakat dan perlu dilakukan antisipasi ke depan bagi perkembangan 

masyarakat, sehingga undang-undang yang ditetapkan tidak cepat usang dan 

kadaluarsa. 

 Dari uraian di atas, maka dapatlah dipertegas beberapa hal sebagai 

berikut : 
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1. Hukum Islam di Indonesia adalah hukum Islam yang terlahir dari perkawinan 

antara hukum normatif (syar³’ah) dengan muatan-muatan lokal Indonesia 

dalam bentangan sejarah Indonesia ia merupakan produk pemikiran 

mujtahid. 

2. Setidaknya, terdapat empat produk pemikiran Islam yang berkembang di 

dalam kehidupan masyarakat, yakni kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, 

keputusan-keputusan pengadilan agama, dan undang-undang. 

3. Dalam aplikasinya, produk-produk pemikiran Islam tersebut dihadapkan 

pada sejumlah masalah, dan masalah yang paling mendasar adalah 

problem irrelevansi, yakni ketidaksesuaian antara produk-produk pemikiran 

hukum Islam tersebut dengan tuntutan kebutuhan hukum dan kesadaran 

hukum masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena ketidakmampuan produk-

produk tersebut untuk mengakomodir dinamika dan perubahan yang 

merupakan karakter dasar masyarakat. 

4. Untuk itu perlu adanya optimalisasi ijtih±d, dalam arti menterjemahkan 

pesan-pesan universal syar³’ah, sehingga menjadi suatu konfigurasi hukum 

yang mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan mampu 

menyentuh rasa keadilan masyarakat. Untuk Konteks Indonesia, lahirnya KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) dapat dibaca sebagai perwujudan dari upaya 

dimaksud. Ia juga merupakan realisasi yang paling konkrit dari 

penyelesaian problem irrelevansi tersebut. 
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 Jadi problematika dari keempat produk pemikiran hukum Islam tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Fatwa ulama:  

a. Bersifat kasuistik semata, karena ia merupaka respon atau jawaban 

terhadap pertanyaan yang diminta oleh peminta fatwa 

 b. Tidak bersifat mengikat, dalam arti si peminta fatwa tidak harus 

 mengikuti rumusan hukum yang diberikan kepadanya. 

 c.  Tidak selamnya fatwa itu bersifat dinamis dan responsip. 

2.   Keputusan peradilan agama. Karena adanya peluang  kepada para 

pencari keadilan untuk  berpindah dari satu peradilan ke peradilan lain, 

pada kasus tertentu. 

3. Produk pemikiran hukum Islam berupa Undang-undang. Penerapan 

undang-undang itu tidak sepenuhnya diserahkan kepada  satu peradilan 

saja, oleh karena di Indonesia terdapat dua peradilan, yaitu peradilan 

negeri dan agama.  

4.  Produk pemikiran Hukum Islam berupa kitab-kitab fikih. karena adanya 

kebebasan bagi setap umat Islam di Indonesia dalam menentukan dan 

memilih pendapat ulama mazhab tertentu. 

 

C. Implementasi Hukum Islam di Indonesia 
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Pelaksanaan hukum Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di 

negara kita atau antara hukum Islam dinegara sudah banyak ditulis oleh para 

sarjana termasuk sarjana barat. Berbicara mengenai hal ini, mau tak mau harus 

menunjuk pada beberapa undang-undang, yang mencerminkan atau 

menunjukkan kepada kita akan isinya yang sarat dengan hukum Islam. Oleh 

karena itu, deretan UUP, UUPA, PP tentang perwakafan, UU tentang haji, atau 

juga akan disebut hukum Islam yang telah menjadi hukum Islam.138 Meskipun 

dalam praktiknya selama ini terjadi kompromi atau tarik ulur antara hukum Islam 

yang dianggap mewakili hukum Islam beserta tokohnya dan hukum sekuler 

yang dianggap mewakili pemerintah. 

Tarik ulur seperti ini, dalam sejarahnya kita kenal dengan konsep Qann, 

yakni legislasi hukum Islam oleh negara atau pemerintah namun lebih 

terdominasi oleh pertimbangan siy±sah syar’iyyah (politik hukum dan penentuan 

hukum dengan pertimbangan faktor politik). Maka, larangan poligami, 

pembatasan usia perkawinan, perceraian harus didepan pengadilan, dan 

lainnya merupakan contoh penerapan Qann ini.139 Untuk kasus Indonesia, 

Mark Cammack dan lainnya telah berbicara mengenai hal ini. Sementara, 

kebanyakan sarjana Indonesia lebih mengedepankan pada nilai agama dan 
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ibadah dengan dalil-dalil nash terhadap Qann yang tidak lepas dari nilai 

sekuler ini.140 Secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Memang kelihatannya masih ada perdebatan apakah kehadiran UU 

seperti UUP dan UUPA terlebih lagi melaksanakan KHI, itu berarti 

menghidupkan Jakarta Charter ? untuk menjelaskan hal ini ada dua teori yang 

berbeda atau dalam bberapa hal berbalikan, namun anehnya sasaran 

akhirnya sama.141 Pertama, pengaturan formalitas seiring dengan Jakarta 

Charter. Menurut pendapat ini (Ismail Sunny dan kawan-kawan), Jakarta 

Charter telah dengan tegas dihidupkan kembali oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1955. 

ini berlaku kembali UUD 1945 tersirat di dalamnya Jakarta Charter sebagai 

jiwanya. Kedua, menghindari Jakarta Charter (Atamimi dan kawan-kawan), 

namun pelaksanaan hukum Islam itu atas dasar kesadarannya untuk 

mempraktekkan ajaran agamanya tanpa ada campur tangan dari negara. 

Untuk pendapat kedua ini KHI diletakkan pada posisi sebagai hukum tidak 

tertulis, sehingga bisa dilaksanakan  oleh setiap muslim atas dasar 

kesadarannya dan pilihannya. Sedangkan alasan diletakkannya KHI pada 

posisi hukum tidak tertulis, oleh karena KHI bukan merupakan sebuah undang-

undang dan bukan pula sebuah peraturan pemerintah, sehingga tidak 

mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. 
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Menurut hemat penulis jika kita kembalikan pada butir GBHN yang 

dikutip di atas perdebatan ini tidak perlu lagi. Yang perlu mendapatkan 

penjelasan, saya kira pendapat normatif ideologis sebagai salah satu wujud 

pelaksanaan piagam jakarta dan asas kebutuhan kajian dalam tulisan ini tidak 

menggunakan pendekatan normatif ideologis yang sangat mungkin dengan 

pemaksaan, namun lebih pada argumentasi akademik. 142 

Atas pemikiran seperti itu, sudah waktunya mengangkat KHI yang kini 

statusnya sebagai sumber hukum masih diperdebatkan tersebut menjadi 

undang-undang. Dengan demikian akan semakin menambah keberadaan 

kodifikasi dan unifikasi hukum nasional sebagai realisasi program legislasi yang 

sudah diamanatkan dalam GBHN 1999. 

Uraian ini memberi arti bahwa teori resepsi sudah tidak penting lagi 

dibahas apalagi diperdebatkan. Bahkan riwayatnya kini sudah tamat 

sebagaimana sudah disebutkan di atas. Perlu kita ketahui bahwa selama ini 

penentang teori resepi telah menghabiskan waktu dan tempat yang besar 

sekali untuk mengkritiknya, namun kita berbicara mengenai teori resepsi 

tampaknya selalu kembali kepada liku perkawinan dan kewarisan. Memang 

dua hal inilah yang terutama sekali yang telah menjadi arena peperangan 

antara hukum Islam dan hukum  adat. Lalu, bagaimana dengan jenis hukum 

yang lainnya : termasuk hak dan kewajiban anak, hukum poltik atau politik 
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hukum, hukum dagang, hukum perdata pada umumnya, hukum pidana dan 

lain-lain.143 Lebih-lebih lagi dari segi etika atau moralitas semua jenis hukum 

tersebut.  

Perlu kita sadari bahwa hukum kita tentang hal-hal ini masih banyak 

yang berasal dari peninggalan Belanda. Ini berarti bukan hanya baru 

merupakan satu bahan baku hukum nasional dan mengesampingkan bahan 

baku yang lainnya. Namun justru lebih serius lagi adalah bahwa kita sendiri 

pada hakikatnya masih menjadi kepanjangan tangan penjajah.144 Menurut 

hemat penulis, hukum Islam harus mampu ikut berbicara mengenai hal ini dan 

tidak ada alasan untuk takut terhadap hukum Islam seperti pada jaman orde 

lama dan orde baru dulu yang masih saja menegakkan politik “Islam Phobia”. 

Akan tetapi disini pembahasannya dituntut secara konseptual dan 

argumentatif atas dasar kemanfaatan dan tentu juga demokrasi. Dengan 

demikian meskipun prosesnya akan berupa penyerapan hukum Islam dalam 

jajaran teori hukum (konseptual, argumentatif, dan demokratis jadi).145 

Kemudian hukum Islam mengambil peran aktif dalam proses dan kerja serta 

esensi hukum posistif, namun proses seperti ini tidak akan dianggap sebagai 

teori resepsi yang akan ditolak oleh sebagian besar pemikir muslim sendiri. 
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Kalau hukum seperti ini tidak dianggap tabu oleh tokoh muslim dan 

penguasa atau pemikir sekuler, maka semakin jelas peranan hukum Islam dalam 

rangka pembinaan hukum nasional dimasa yang akan datang yang bukan 

hanya untuk wewenang pengadilan agama, yaitu bukan hanya esensi hukum 

yang berkaitan dengan hukum nasional dari nilai etika dan moralitas hukum, 

pengisian esensi hukum melalaui proses ilmu hukum,146 sampai dengan 

pertanggungjawaban penegak hukum, khususnya bagi hakim. 

Lebih dari itu, pembahasan filsafat hukum dan ilmu hukum sudah 

seharusnya akan selalu melibatkan kajian hukum Islam, terutama sekali hukum 

Islam yang sudah meng-Indonesia, secara filosofis dan keilmuan. Dalam waktu 

bersamaan pendekatan yang  dapat dipahami dalam konteks kajian ilmu 

hukum yang umumnya, yang selama ini disebut dengan hukum sekuler. 147 

Satu hal yang bisa menjadi bukti dan sekaligus contoh adalah 

menjadikan hukum Islam sebagai hukum Barat yang moderen tanpa ada 

keenggana atau penolakan lantaran dari Islam. Hukum yang berasal dari Islam 

yang kemudian dikemas menjadi “made in Barat” itu tidak sedikit.148 Nilai-nilai 

HAM yang kini kita hanya tahu dari Barat itu pada dasarnya banyak yang 

berasal dari ajaran atau hukum Islam, baik esensinya maupun landasan 

filosofinya, sebagaimana saya singgung salah satu kajiannya di atas. 
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Beberapa pemikiran terkenal Barat juga mengadopsi beberapa 

ketentuan hukum Islam tanpa harus mengedepankan syahadat.149 Bila ini perlu 

dikembangkan yaitu meneliti pemikiran hukum Islam yang telah dijadikan 

sumber hukum modern di Barat yang penelusurannya lewat sejarah pemikiran. 

Disisi lain, diskursus hukum Islam juga perlu dikembangkan sehingga mampu 

meletakkannya pada posisi kajian comparative law (hukum perbandingan) 

secara keilmuan.150 Dan sumbangannya terhadap dunia barat tersebut, tidak 

ada perbandingan hukum yang biasa dilakukan oleh mahasiswa fakultas atau 

jurusan syari’ah.151 

Tentu hal ini diperlukan pemikiran hukum Islam yang mendalam dan 

applicable (dapat dipraktekkan/membumi) serta empirical (empiris), bukan 

sekedar menghapal pelajaran fiqh atau ushul al-fiqh, bukan pula hanya 

sekedar gaya dogmatik dan normatif atau hanya mengawang-awang. Lebih 

jauh lagi, justeru menjadi tantangan bagaimana dapat mempraktekkan hukum 

Islam (al-Ahk±m al-Khamsah)152, seperti di dalam ibadah untuk kehidupan 

sosial. 
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Sebagai contoh, orang Islam yang menjalankan ibadah puasa mampu 

dan sanggup melakukan kontrol diri (selfcontrol) untik berdisiplin dan memenuhi 

serta mentaati syarat rukunnya atau menjauhi larangan-larangannya atau hal-

hal yang dapat membatalkan puasa meskipun tanpa ada kontrol atau sanksi 

dari luar dirinya. Padahal, orang tadi mempunyai banyak kesempatan dan 

kemampuan untuk melakukan hal-hal yang ia sukai yang juga kebetulan dapat 

membatalkan puasa tadi. Namun ia disiplin, patuh aturan dan akhirnya ia siksa 

sampai dengan waktu berbuka. Itu dilakukan setiap hari selama satu bulan 

pada bulan ramadhan. 153 

Etika hukum atau moralitas hukum seharusnya sangat dekat dengan 

kajian hukum Islam, dan dalam waktu bersamaan kajian hukum Islam juga harus 

diperkaya dengan pemikiran etikanya, suatu pendekatan yang selama ini cukup 

terlupakan. Yang lebih mendesak untuk kita bahas dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan hukum Islam di Indonesia ini adalah pertanyaan mengenai 

pendekatan penerapan hukum Islam.154 Disini akan dikemukakan dua 

pendekatan: yaitu, pendekatan normatif atau formalisme dan pendekatan 

kultural atau budaya. 
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BAB  V 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 

suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa Syari’at Islam itu qad³m, artinya telah ada sejak sebelum manusia 

(masyarakat) ada, karena ia adalah firman Allah atau kalam Allah yang 

nafs az±li yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Oleh karena hukum itu 

dibuat untuk manusia, Allah menurunkan sesuatu yang berfungsi mengetahui 

hukum tersebut yang dalam usul fiqhi dikenal dengan istilah dalil. Dalil 

hukum ini ada yang bersifat qath’iy dan ada yang bersifat zhanniy. Oleh 

karena itu, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh 

Allah, maksudnya ialah hukum-hukum yang diturunkan dari dalil yang 

Qath’iy. Hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan hukum itulah 

yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah syariah, kedua hukum 

yang ditetapkan pokok-pokoknya saja maksudnya ialah hukum yang 

ditetapkan oleh dalil yang zhanni. Hukum ini jelas jumlahnya sangat banyak  

dan dapat atau perlu dikembangkan dengan istilah ijtihad. Hasil 

pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan fikih yang 

memiliki sifat dan karakteristik tersendiri berdasarkan kondisi dimana hukum 

fikih itu diberlakukan, sementara hukum syari’ah memiliki konsep hukum 
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yang sempurna, elastis dan fleksibel, universal dan dinamis, sistematis, serta 

bersifat Ta’aqquliy dan Ta’abudiy. 

2. Hukum Nasional Indonesia, harus sanggup dan mampu menyediakan 

peraturan perundang-undangan terhadap kasus-kasus yang muncul, 

kecepatan kasus harus dibarengi dengan kecepatan mewujudkan hukum 

nasional. Hal ini baik berkaitan dengan kemajuan sains dan teknologi yang 

begitu cepat dan pesat, maupun tuntutan lain seperti munculnya layanan 

syari’ah yang juga begitu cepat perkembangannya. Intinya adalah jangan 

sampai hukum nasional bangsa Indonesia ketinggalan jauh dari kasus-kasus 

atau persoalan-persoalan yang muncul dan harus segera diselesaikan 

menurut hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam. 

3. Hukum Islam di Indonesia adalah hukum Islam yang terlahir dari perkawinan 

antara hukum normatif (syari’ah) dengan muatan-muatan lokal Indonesia 

dalam bentangan sejarah Indonesia yang merupakan produk pemikiran 

mujtahid. Penulis mengacu pada pendapat Ahmad Rofiq bahwa setidaknya, 

terdapat empat produk pemikiran Islam yang berkembang di dalam 

kehidupan masyarakat, yakni kitab-kitab fiqhi, fatwa-fatwa ulama, 

keputusan-keputusan pengadilan agama, dan undang-undang. Dalam 

aplikasinya, produk-produk pemikiran hukum Islam tersebut dihadapkan 

pada sejumlah masalah, dan masalah yang paling mendasar adalah 

problem irrelevansi, yakni ketidaksesuaian antara produk-produk pemikiran 
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hukum Islam tersebut dengan tuntutan kebutuhan hukum dan kesadaran 

hukum masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena ketidakmampuan produk-

produk tersebut untuk mengakomodir dinamika dan perubahan yang 

merupakan karakter dasar masyarakat. Untuk itu perlu adanya optimalisasi 

ijtih±d, dalam arti menterjemahkan pesan-pesan universal syar³’ah, 

sehingga menjadi suatu konfigurasi hukum yang mampu menjawab 

kebutuhan hukum masyarakat dan mampu menyentuh rasa keadilan 

masyarakat. Untuk Konteks Indonesia, lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) 

dapat dibaca sebagai perwujudan dari upaya dimaksud. Ia juga 

merupakan realisasi yang paling konkrit dari penyelesaian problem 

irrelevansi tersebut.untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya 

sosialisasi hukum Islam dalam merealisasikan penerapan hukum Islam.  

 Adapun problematika penerapan hukum Islam di Indonesia sebagai berikut: 

Fatwa ulama: Bersifat kasuistik semata, karena ia merupaka respon atau 

jawaban terhadap pertanyaan yang diminta oleh peminta fatwa. Tidak 

bersifat mengikat, dalam arti si peminta fatwa tidak harus mengikuti rumusan 

hukum yang diberikan kepadanya. Tidak selamnya fatwa itu bersifat 

dinamis dan responsip. 

 Keputusan peradilan agama. Karena adanya peluang  kepada para 

pencari keadilan untuk  berpindah dari satu peradilan ke peradilan lain, 

pada kasus tertentu. Produk pemikiran hukum Islam berupa Undang-
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undang. Penerapan undang-undang itu tidak sepenuhnya diserahkan 

kepada  satu peradilan saja, oleh karena di Indonesia terdapat dua 

peradilan, yaitu peradilan negeri dan agama. Produk pemikiran Hukum 

Islam berupa kitab-kitab fikih. karena adanya kebebasan bagi setap umat 

Islam di Indonesia dalam menentukan dan memilih pendapat ulama mazhab 

tertentu.  

 Selain dari keempat problematika tersebut, yang sangat dominan adalah 

rendahnya keinginan semua pihak untuk menjadikan hukum Islam sebagai 

hukum nasional serta menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara khususnya umat Islam yang mengacu pada pasal 29 ayat (1) dan 

(2) UUD 1945. Hal ini sangat diperlukan adanaya sosialisasi hukum Islam. 

 Sosialisasi hukum Islam yang dimaksudkan adalah usaha untuk melakukan 

sesuatu proses perubahan terhadap sesuatu secara beruntun untuk menjadi 

milik masyarakat. Sosialisasi hukum Islam di Indonesia berarti suatu usaha 

untuk melakukan suatu proses perubahan dengan melalui usaha  yang 

direncanakan, bagaimana hukum islam itu bisa berfungsi di dalam 

masyarakat. Sosialisasi dilakukan sacara berencana dalam bentuk konkrit 

seperti : penyuluhan hukum dalam berbagai metode dan strategi yang telah 

dipersiapkan oleh berbagai kalangan. Terutama pemerintah Repoblik 

Indonesia. Dengan demikian Problematika Sosialisasi dan penerapan hukum 

Islam di Indonesia dapat selesaikan dan penerapan hukum Islam dapat 
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diwujudkan dalam kehidupan berbangasa dan bernegara terutama 

dikalangna uamat Islam. 

Dengan demikian hukum-hukum yang berlaku di Indonesia khusunya 

hukum Islam yang dalam perkembangannya mengalami dinamika seiring 

dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan 

pokok-pokoknya adalah hukum yang yang bersumber dari dalil yang zhanni. 

Hukum ini kemudian berkembang dengan istilah ijtih±d. Hasil 

pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan fikih yang memiliki 

sifat dan karakteristik tersendiri berdasarkan kondisi di mana hukum fikih itu 

diberlakukan, dengan mengingat kondisi Indonesia tidak terlepas dari 

bangunan hukum dengan pertimbangan budaya dengan maksud dapat 

mengakomodir segala permasalahan sosial yang akan muncul. Sementara 

hukum syari’ah yang sifatnya universal, dalam hal ini al-Qur’an dan hadis telah 

disepakati sebagai pijkan dasar dalam merumuskan hukum atau dikenal 

dengan interpretasi yang kemudian menjadi ijtih±d.  

Hubungannya dengan prospek hukum di Indonesia dari hasil rumusan 

hukum tersebut, harus sanggup dan mampu menyediakan peraturan 

perundang-undangan terhadap kasus-kasus yang muncul di Indonesia, 

khususnya hukum Islam yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam di 

Indosesia. 
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Oleh karena itu, sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam di 

Indonesia terlahir dari asimilasi antara hukum normatif (syari’ah) dengan 

muatan-muatan lokal Indonesia dalam bentangan sejarah Indonesia yang 

merupakan produk pemikiran mujtahid, maka secara tidak langsung 

masyarakat akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi karena menganggap 

bahwa mereka terlibat atau bagian dari produk hukum itu sendiri.  Dengan 

demikian, persepsi tersebut akan memberi manfaat yang sangat besar 

terhadap pengembangan hukum Islam terlebih lagi jika hukum Islam tersebut 

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

 

B. Implikasi dan Saran 

Jika ditelaah secara mendalam tentang empat macam unsur berlakunya 

hukum Islam sebagai norma, maka agar kompilasi hukum Islam itu berfungsi 

sebagaimana seharusnya: 

1. Harus diberdayakan: 

a. Buku-buku literatur yang membicarakan tentang materi-materi dalam 

Kompilasi Hukum Islam dari dimensi falasafah hukum Islam, kaidah-

kaidah ushuliyah, dan kaedah fiqhiyah, buku tersebut akan menjadi 

konstribusi bagi para mahasiswa, para sarjana dan yang sederajat, dan 

menjadi literatur di fakultas/sekolah tinggi ilmu hukum dan syari’ah. 
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b. Buku-buku literatur tentang materi tersebut dalam rumusan praktis dan 

jelas, sebagai konsumsi bagi masyarakat umum dan literatur disekolah-

sekolah dan madrasah-madrasah termasuk buku-buku pedoman para 

penyuluh serta buku-buku khutbah dari materi-materi tersebut. 

2. Kompilasi hukum Islam itu harus menjadi materi-materi kerukunan difakultas 

hukum fakultas syari’ah, sekolah tinggi ilmu hukum dan sekolah tinggi ilmu 

syari’ah dan yang sederajat, Madrasah Aliyah di Madrasah Tsanawiyah, 

dan di pesantren-pesantren. 

3. Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum Islam diharapkan agar memperoleh 

program yang sangat penting dalam rangka berfungsinya kompilasi hukum 

Islam. 

4. Pentaqninan Kompilasi Hukum Islam merupakan hal yang sangat 

didambakan agar hukum Islam dapat dipatuhi oleh semua umat Islam 

sebagaimana mestinya, dan bersifat imperatif, tidak hanya sekedar 

alternatif belaka. 
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