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BAB II  

POLITIK HUKUM DAN HUBUNGAN  

ANTARA AGAMA DAN NEGARA   

SERTA GAMBARAN  

 PEMBINAAN DI LINGKUNGAN   

PERADILAN AGAMA  DI INDONESIA 

 

 Pada bab kedua ini dijelaskan gambaran tentang politik 

hukum, hubungan agama dengan negara dan Peradilan Agama di 

Indonesia. Keberadaan bab kedua ini menjadi penting karena 

merupakan bab yang menjelaskan term-term yang merupakan 

istilah atau konsep penting dalam penelitian disertasi ini. 

Sehingga sebelum dibahas atau dianalisis pada bab kelima, maka 

sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu gambarannya. 

Sehingga disamping terdapat hubungan antar bab, juga agar 

pembahasan dalam penelitian ini  tidak keluar dari konsep yang 

ada.  

 

2.1. Politik Hukum dan ruang lingkupnya 

      1.Batasan Politik Hukum 

    Politik hukum merupakan ilmu yang tergolong muda 

dibandingkan dengan disiplin hukum yang lain yang lebih 

klasik, seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi 

hukum, filsafat hukum dan lain sebagainya. Oleh karena 

masih sangat muda, maka politik hukum belum memiliki 

struktur keilmuan yang mapan, namun telah banyak diakui 

sebagai salah satu mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi (  

Imam Syaukani,2004:3). 

    Kehadiran Politik Hukum dipandang sangat penting, 

karena hukum dalam perjalanannya seringkali dilahirkan 

bukan merupakan rumusan hukum tetapi menjadi keputusan 

politik. Oleh karena itu Politik Hukum perlu dipelajari, agar 

pembaca mempunyai pemahaman yang utuh (holistik) 

tentang hukum dan politik.  Politik Hukum terdiri dari dua 
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variabel yaitu politik dan hukum, antara politik dan hukum 

mempunyai hubungan yang erat antara kedunya, walaupun 

masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Di bawah ini 

dikemukakan definisi tentang hukum dan politik sehingga 

didapati pemahaman yang sama antara keduanya. 

a.Pengertian Hukum 

       Hukum memiliki dimensi yang luas, sehingga sangat 

sulit untuk mendefinisikan hukum itu sendiri. Oleh karena 

itu banyak pendapat tentang definisi hukum antara ahli 

yang satu berbeda dengan yang lain, tergantung pada sudut 

pandang mereka. Berikut beberapa pandangan para ahli 

tentang definisi hokum (C.ST. Kansil, 1990:56). 

       Menurut  Soedjono Dirdjosisworo (Soedjono 

Dirdjosisworo, 1984:20-23), hukum sebagaimana dikatakan 

oleh Van Apeldoorn yang menyebut pendapat Kant, bahwa 

batasan tentang hukum masih senantiasa dicari dan belum 

didapatkan mengingat luasnya ruang lingkup hukum di 

samping sumbernya di berbagai bidang. Menurut Soedjono 

bahwa hukum bisa memiliki banyak arti. Dalam hal ini 

hukum diartikannya sebagai berikut : 

1) Hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-

undang, keputusan hakim dan sebagainya). 

2) Hukum dalam arti petugas-petugasnya (penegak 

hukum). 

3) Hukum dalam arti sikap tindak. 

4) Hukum dalam arti sistem kaidah. 

5) Hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum). 

6) Hukum dalam arti tata hukum. 

7) Hukum dalam arti ilmu hukum serta. 

8) Hukum dalam arti disiplin hukum. 

Dengan banyaknya pandangan para ahli tentang definisi 

hukum, maka dapat dikatakan bahwa norma hukum memiliki 

karakateristik yang berbeda dengan norma keagamaan, 

sosial, kesopanan dan lain-lain. 
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       Dari berbagai pengertian tentang hukum, maka hukum 

dapat didefinisikan sebagai berikut : 

a).Hukum adalah serangkaian peraturan yang berisi 

perintah dan larangan. 

b).Hukum dibuat oleh badan atau lembaga yang 

berwenang. 

c).Hukum bersfiat memaksa dan dapat dipaksakan oleh 

alat-alat negara. 

         d).Sanksi  terhadap pelanggaran bersifat mengikat.  

   Mengenai konfigurasi hukum tergantung keadaan 

situasi politik di saat itu, karena politiklah yang 

determinaan  atas hukum karena hukum adalah produk 

politik (Moh . Mahfud MD, 1999:29). Menurut 

Soerjono Soekanto hukum dipengaruhi faktor-faktor 

sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1999:29): 

    1).Faktor hukumnya sendiri atau peraturan 

perundangan. 

2).Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum. 

3).Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum. 

4).Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan. 

5).Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta 

dan rasa yang dirasakan  pada karsa manusia di  

dalam pergaulan hidup.  

b. Pengertian Politik 

  Sebagaimana dikutip oleh A.S. Tambunan (A.S. 

Tambunan, 2002:1-3), bahwa dalam Kamus Perancis 

“Dictionnaire de languo francise”, yang disusun E. 

Littre pada tahun 1870 memberikan definisi politik 

sebagai ilmu pengetahuan mengenai memerintah negara-

negara. Menurut Paul Robert dalam kamus 

“Dictionnaire alphabetique at analogique, 1953-1964, 

mendefinisikan politik adalah sebagai seni dan praktik 
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memerintah paguyuban-paguyuban. Jauh sebelum 

semua itu Aristoteles seorang ahli fikir (filosof)  Yunani 

menyatakan bahwa politik adalah: “apa yang seharusnya 

diperbuat dan apa yang seharusnya tidak boleh 

diperbuat”. Semua itu dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang terbaik. Jadi politikus dianggap sebagai 

usaha untuk mencapai masyarakat politik  (polity yang 

terbaik). Pendapat yang lain dikemukakan oleh Maurice 

Duverger (A.S. Tambunan,2002:3) bahwa Politik 

merupakan konsepsi yang berhubungan dengan negara.  

Pendapat lain dikemukakan oleh S.P. Varma (A.S. 

Tambunan,2002:3), Bahwa politik telah menjadi ilmu 

pengetahuan tentang negara yang merupakan cabang 

dari ilmu-ilmu sosial yang lain. Pendapat yang agak 

berbeda dikemukakan oleh Karl Loewenstein bahwa 

politik tidak lain merupakan pergulatan untuk merebut 

kekuasaan (A.S. Tambunan,2002:3). 

 

 2.Letak dan Pengertian Politik Hukum 

    Letak politik hukum di dalam ilmu hukum secara 

akademis digambarkan lebih dekat dengan Hukum Tata 

Negara. Menurut pandangan Belinfante bahwa studi tentang 

Politik Hukum sebagai bagian dari Ilmu Hukum, khususnya 

Hukum Tata Negara. Apabila melihat letak Politik Hukum 

dalam Pohon Hukum (The Tree law), jika pohon hukum 

digambarkan sebuah pohon, maka akan tergambar bagian 

unsur-unsur dari pohon yang terdiri dari akar, pohon, cabang, 

ranting. Dengan demikian pohon ilmiah hukum terdiri atas 

akar ilmu hukum, batang/pohon ilmu hukum, cabang ilmu 

hukum, ranting ilmu hukum, dan seterusnya. Penjelasannya 

sebagai berikut : 

    a).Akar pohon adalah filsafat bangsa dan ideologi negara. Di 

Indonesia akar ilmu hukum adalah Pancasila. Pembukaan 

UUD 1945 yang meletakkan prinsip-prinsip dasar, kaidah, 

norma dalam pembuatan berbagai peraturan perundang-
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undangan. Yang kemudian Filsafat hukum merupakan 

bagian dari ilmu hukum. 

    b).Batang / Pohon ilmu Hukum adalah serat-serat pohon (sub 

sistem kemasyarakatan) seperti sosiologi, sejarah, politik, 

ekonomi, budaya, administrasi, dan sebagainya, yang 

melahirkan cabang-cabang hukum. Dari sini kemudian 

muncul studi tentang sejarah hukum, sosiologi hukum, 

budaya hukum, politik hukum, psikologi hukum, 

administrasi hukum, dan sebagainya yang semuanya 

menjadi bagian dari studi ilmu hukum. 

     c).Cabang-cabang ilmu Hukum adalah hukum positif yang 

dibedakan atas berbagai bidang pokok seperti Hukum 

Perdata. Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum 

Administrasi Negara dan sebagainya. Cabang Hukum Tata 

Negara melahirkan ranting-ranting studi tentang Hukum 

Lembaga Negara, Hukum Lembaga Kepresidenan, Cabang 

Hukum Pidana melahirkan ranting studi Hukum Pidana 

Umum. Hukum Pidana Khusus, Hukum Acara Pidana, dan 

sebagainya. Cabang Hukum Perdata melahirkan ranting 

studi Hukum  Asuransi, Hukum keluarga. Hukum 

Perburuhan. Hukum Kontrak, Hukum Perbankan, dan lain 

sebagainya. Cabang Hukum Administrasi Negara 

melahirkan ranting studi Hukum Kepegawaian, Hukum 

Pajak, Hukum Peradilan Administrasi dan lain sebagainya. 

Bagian-bagian inilah yang kemudian menjadi objek 

konvensional dalam studi hukum, dan karena penekanannya 

inilah dikatakan bahwa studi hukum hanya diartikan 

sebagai studi atas hukum positif. 

            Lebih lanjut menurut Moh. Mahfud ada dua  

pengertian hukum yang sangat variatif namun meyakini 

adanya persamaan substansif dari beberapa pengertian yang 

ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum 

yang diperlukan. Pelaksanaan ketentuan hukum yang 

diperlukan. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, 

termasuk sebagaimana penegasan Bellefroid dalam 
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Inleiding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland bahwa 

posisi politik hukum merupakan salah satu cabang dari ilmu 

hukum yang terbagi atas (Soejono Dirjosisworo,1984:51-

59): 

1). Dogmatika Hukum. 

2). Sejarah Hukum. 

   3). Perbandingan Hukum. 

   4). Politik Hukum. 

   5). Ilmu Hukum Umum. 

    Berdasarkan atas posisi ilmu politik hukum dalam dunia 

ilmu pengetahuan seperti yang telah diuraikan, maka objek 

ilmu politik hukum adalah “Hukum”. Yakni  hukum yang 

berlaku sekarang, yang berlaku  di waktu yang lalu, maupun 

yang seharusnya berlaku di waktu yang akan datang (lus 

Constituendem dan lus Constitutum). 

  3.Perbandingan Pendapat Para Ahli Tentang Politik  Hukum 

    Untuk memahami hukum dan politik sehingga 

terdefinisi dengan baik tentang Politik Hukum tidak mudah. 

Hal ini terlihat dari beragamnya pandangan tentang Politik 

Hukum dari para ahli. Berikut ini disampaikan pendapat para 

ahli tentang definisi Politik Hukum. 

     a.Satjipto Rahardjo 

Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan pilihan 

mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dicapai untuk 

mencapai tujuan hukumn dalam masyarakat (Satjipto 

Raharjo, 2006:357-358).  

     b.Muladi 

Politik Hukum adalah kebijakan hukum (legal Policy) yang 

dibuat dan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh 

pemerintah, yang dalam implementasinya meliputi: 

         1).Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum 

dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang 

dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan 

dengan penciptaan hukum yang diperlukan. 
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        2). Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk 

penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota 

penegak hukum. 

              Politik hukum meliputi juga sosialisasi hukum yang 

wujudnya berupa bagaimana hukum disampaikan, 

kepada siapa disampaikan, apa saja yang disampaikan, 

dengan cara apa disampaikan   dan apa yang akan 

dicapai dari kebijakan sosialisasi itu (Muladi, 2005:107  

).  

c. Suparman Marzuki 

Politik Hukum adalah kebijakan hukum (legal policy)  

yang dibuat dan atau telah dilaksanakan secara nasional 

oleh pemerintah. Legal policy dimaksud mencakup 

implementasinya meliputi (a) Pembangunan hukum 

dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang 

dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan 

dengan penciptaan hukum yang diperlukan (b) 

Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk 

penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota 

penegak hukum (Suparman Marzuki, t.t:20).  

d. Frans Magnis Suseno  

Politik Hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara 

negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan 

telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang 

bersumber di masyarakat untuk mencapai tujuan negara 

yang dicita-citakan (Frans Magnis Suseno,tt:310-314).  

e. Moh. Mahfud MD 

Menurut  Moh. Mahfud (Moh. Mahfud MD., 2006:5), 

Politik Hukum adalah Legal policy atau arah hukum 

yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai 

tujuan negara yang dapat berbentuk pembuatan hukum 

baru dan atau penggantian hukum lama. Dalam arti 

politik hukum yang seperti ini harus berpijak pada 

tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara 

yang bersangkutan, yakni tujuan dan sistem 
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sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 

1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-

kaidah penuntun. Seperti Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas) sebagai bentuk Politik Hukum.  

 

      4.Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat  Politik  Hukum 

      Adanya Politik Hukum menunjukkan eksistensi hukum 

dalam suatu negara tertentu, begitu pula sebaliknya, 

eksistensi hukum menunjukkan eksistensi Politik Hukum 

suatu negara. Adapun ruang gerak politik hukum sangat 

dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, maka ruang 

gerak politik hukum tidak hanya terbatas pada negara 

sendiri tetapi meluas sampai keluar batas negara hingga ke 

tingkat internasional. Namun demikian Politik Hukum 

Nasional tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum 

yang dijadikan tertib sumber hukum bagi suatu negara.  

       Asas hukum yang dijadikan sumber tertib hukum atau 

dasar negara disebut     “GRUNDNORM” (Imam Syaukani 

& Ahsin Thohari, 2004:56).  Di Indonesia yang dijadikan 

dasar negara adalah Pancasila.  Jadi ruang lingkup kajian 

politik hukum menurut pendapat Imam Syaukani dan A. 

Ahsin Thohari meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat 

atau pelaku politik hukum, letak politik hukum dan faktor 

di dalam dan di luar yang mempengaruhi pembentukan 

politik hukum dalam suatu negara. Dengan demikian, 

politik hukum mempunyai dua tugas ganda yaitu, politik 

hukum sebagai kerangka berfikir dalam merumuskan 

kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh lembaga 

yang berwenang sekaligus sebagai alat untuk mengkritisi 

dan mengontrol  produk-produk hukum yang telah 

diundangkan berdasarkan kebijakan (legal policy yang telah 

ditetapkan). Secara rinci Imam Syaukani dan A. Ahsin 

Thohari menetapkan ruang lingkup politik hukum adalah 

sebagai berikut : 
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a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi dalam 

masyarakat yang nantinya akan dijadikan dasar dalam 

penentuan kebijakan hukum. 

          b. Proses  perumusan nilai-nilai dan menuangkan dalam 

sebuah rancangan Undang-Undang oleh penyelenggara 

negara. 

c. Penetapan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan politik hukum. 

d. Memprediksi faktor-faktor tertentu yang sekiranya akan 

mempengaruhi politik hukum tersebut baik sekarang, 

dan yang akan datang. 

e. Pelaksanaan dari politik hukum dari apa yang telah 

dituangkan dalam  bentuk peraturan perundang-

undangan. 

f. Pengawasan dari peraturan perundang-undangan. 

     Dari enam hal di atas merupakan satu kesatuan dan 

menjadi kajian dari Politik hukum yang sesuai dengan 

kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat (Syaukani dan 

A. Ahsin Thohari, 2004: 23). 

 

2.2. Hubungan Antara Agama (Islam) dengan Negara     

     Tidaklah dapat disangkal bahwa berdasarkan fakta 

otentik, baik yang tercantum dalam al-Qur’an maupun 

melalui sunnah Rasul, kehidupan agama (Islam) dengan 

kehidupan negara tidak mungkin dipisahkan. Keduanya 

mempunyai hubungan yang sangat erat. Salah satu doktrin 

Al-Qur’an yang memperkuat pendirian ini adalah adanya 

hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Allah SWT.) 

dan hubungan antara sesama manusia, sebagaimana yang 

tercantum dalam Surah Ali Imran (3):112:  

بل من ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إال بحبل من هللا وح

لك الناس وبآؤوا بغضب من هللا وضربت عليهم المسكنة ذ

ير حق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات هللا ويقتلون األنبياء بغ

 بما عصوا وكانوا يعتدون
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Arti: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, 

kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) 

Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan 

mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan 

mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu 

karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan 

membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang 

demikian itu disebabkan mereka durhaka dan 

melampaui batas. (Kementerian Agama R.I., 98:94). 

 

     Dalam konteks inilah sesungguhnya masalah hubungan 

agama (Islam) dan negara harus ditempatkan. Menurut Tahir 

Azhari, bahwa dalam Islam, agama dan negara mempunyai 

pertalian yang erat, didukung pula oleh fakta sejarah pada 

masa Rasulullah SAW. dan Khulafaur Rasyidin selama 

periode  Negara Madinah, yang merupakan bukti yang kuat, 

bahwa agama Islam sejak lahirnya selalu berkaitan dengan 

aspek-aspek kenegaraan dan kemasyarakatan. Kondisi ini 

diakui oleh banyak sarjana muslim juga para sarjana barat non 

uslim, seperti Berrnad Lewis dan Montgomery Watt (Tahir 

Azhary,2010:58-59).  

     Sedangkan hubungan antara agama (Islam) dengan 

hukum diantara keduanya tidak dapat dipisahkan, karena 

sumber pokok hukum dalam agama Islam (hukum Islam)  

yaitu Al-Qur’an dan al-Hadis serta ra’yu (akal) (Kementerian 

Agama RI, 1984:128),  juga merupakan sumber hukum dalam 

agama Islam. Dengan demikian, baik agama Islam maupun 

hukum Islam, keduanya bersumber  dari Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasul. Adapun ra’yu (akal) sebagai hasil ijtihad 

(manusia) merupakan sumber ketiga bagi hukum Islam (Tahir 

Azhary,2010:60-61).        

     Sehingga berbeda dengan pemikiran Barat yang telah 

memisahkan antara agama  dari negara dan hukum, maka 

dalam pemikiran Islam, negara dan hukum sangat berkaitan 

erat dengan agama. Dalam Islam tidak dikenal  dikotomi, baik 

antara agama dan negara maupun  antara agama dan hukum. 
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Untuk memperkuat pendirian ini penyusun mengintrodusir 

suatu teori  yang oleh Tahir Azhari disebut dengan  “Teori 

Lingkar Konsentris”. Ketiga komponen itu, agama, hukum dan 

negara, apabila disatukan akan membentuk lingkaran 

konsentris yang merupakan suatu kesatuan  dan berkaitan erat 

antara satu dengan yang lainnya. Agama sebagai komponen 

pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena ia 

merupakan inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh 

hukum yang menempati lingkaran berikutnya. Dalam hal ini 

pengaruh agama sangat besar terhadap hukum dan sekaligus 

pula agama merupakan  sumber utama dari hukum di samping 

rasio sebagai sumber komplementer (pelengkap). Dilihat dari 

sudut Islam kaidah-kaidah al-din al-Islami yang terdiri dari 

tiga komponen besar yaitu akidah dengan tauhid sebagai titik 

sentral, syari’ah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan 

substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan 

itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam arti 

normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan.   

     Negara sebagai komponen ketiga berada dalam 

lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua komponen 

yang terdahulu, yaitu agama dan hukum. Karena agama 

merupakan inti dari lingkaran konsentris ini, maka pengaruh 

dan peran agama sangat besar sekali terhadap hukum dan 

negara. Dengan gambaran ini sekaligus pula memperlihatkan  

betapa eratnya hubungan antara agama, hukum dan negara, 

karena komponen-komponen itu berada dalam satu kesatuan 

yang tidak mungkin terpisahkan. Perlu ditegaskan bahwa harus 

dipahami kalau posisi negara diletakkan pada lingkaran yang 

terakhir, maka hal itu tidak berarti bahwa negara 

“mengungkung” atau “mengurung” hukum agama. Apabila 

lingkaran konsentris ini digunakan dalam konsep pemikiran 

Barat tentang hubungan antara negara dan hukum, maka posisi 

hukum berada dalam lingkaran yang di dalam. Sedangkan 

negara berada dalam lingkaran berikutnya. Dengan demikian , 



47 

 

agama tidak tampak dalam lingkaran itu, karena ia telah 

berada di luar  lingkaran (Tahir Azhary,2010:67-68).  

     Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia pada masa 

kini, sesuai  dengan teori negara hukum (Jimly Asshiddiqie, 

2006:42-43) Pancasila (Ridwan HR,2011:18), yaitu antara 

negara dan agama mempunyai hubungan timbal balik atau 

hubungan simbiotik, yang mengharuskan adanya ruang bagi 

pengembangan Peradilan Agama. Hubungan simbiotik antara 

agama dan negara telah melahirkan Peradilan Agama yang 

mengabdi kepada pelayanan hukum dan keadilan bagi 

masyarakat muslim di Indonesia. Perkembangan Peradilan 

Agama selama ini juga membuktikan kebenaran teori hukum 

dan masyarakat (Sofyan Samad, 2011:10) yang mengharuskan 

berlakunya hukum syari’ah Islam bagi mereka yang beragama 

Islam sebagai subyek hukum, dan memberikan ruang bagi 

pengembangan Peradilan Agama  sebagai lembaga penegak 

hukum, sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang 

Maha Esa, walaupun pada  kenyataanya masih ada beberapa 

hal yang harus diperbaiki dalam kompetensi Peradilan Agama. 

Perkembangan kelembagaan Peradilan Agama dalam struktur 

organisasi negara semakin mantap yang hingga saat ini hampir 

mendekati kesempurnaan berdasarkan prinsip-prinsip 

kelembagaan Peradilan Agama.  

      Mekanisme yang menghubungkan  antara agama dan 

negara telah melahirkan bermacam-macam konsepsi. Dalam 

Islam ada beberapa kecenderungan yang mendasari teori-teori 

politiknya. Seperti yang telah umum diketahui, bahwa narasi 

besar yang mendasari teori-teori hubungan antara agama 

(Islam) dan negara adalah tiga paradigma pemikiran. Pertama, 

paradigma integralistik (unified paradigm). Dalam pandangan 

ini agama dan negara integral (menyatu). Negara merupakan 

lembaga politik sekaligus lembaga keagamaan. Maka, Kepala 

Negara adalah pemimpin agama. Kedua, paradigma simbiotik, 

agama dan negara saling membutuhkan walaupun diantara 

keduanya merupakan lembaga yang berbeda. Ketiga, 
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paradigma sekularistik. Sebagaimana artinya, urusan agama 

bukan dan tidak boleh diintervensi oleh Negara (Abul A’la Al-

Maududi,1998:66).   

    Secara umum pemikiran politik Islam kemudian terbagi 

menjadi tiga pasang kecenderungan, Pertama, pandangan 

skriptualistik dan rasionalistik. Polarisasi ini berhubungan 

dengan  pendekatan dalam interpretasi terhadap sumber ajaran 

agama Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Kecenderungan 

skriptualistik menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual 

dan literal, yaitu penafsiran yang  mengandalkan pengertian 

bahasa, sedangkan kecenderungan rasionalistik menghasilkan 

penafsiran yang rasional dan kontekstual. Kedua pendekatan 

ini melahirkan faham yang berbeda tentang konsepsi Al-

Qur’an  mengenai negara. Kedua, antara idealistik dengan 

realistik, pendekatan pertama cenderung melakukan idealisasi  

terhadap sistem pemerintahan  dengan menawarkan nilai-nilai 

Islam ideal, sementara yang kedua bersifat kompromistik 

dengan cara menerima dan mengoreksi kekuatan lewat 

pemberian isyarat dan pesan moral. Ketiga, antara formalistik 

dan substantif. Sesuai dengan arti kata kedua istilah tersebut, 

pendekatan formalistik  cenderung mementingkan bentuk dari 

pada isi. Pendekatan ini  menampilkan konsep tentang negara 

dan simbolisme keagamaan, seperti yang nampak pada negara 

Islam dan partai Islam. Sedangkan pendekatan substantif 

sebaliknya cenderung menekankan isi daripada bentuk. Dalam 

konsep tentang negara, para pemikir substantif tidak 

mempersoalkan bagaimana bentuk dan format dari negara, 

tetapi memusatkan perhatian pada bagaimana mengisinya (Din 

Syamsuddin, 1999:52). Namun demikian, untuk analisa 

pergulatan riil politik Islam di Indonesia yang kemudian 

diidentifikasi sebagai kelompok sosial yang memiliki tafsir 

dan respon politik tersendiri terhadap lahirnya republik dan 

jalannya revolusi, menuntut untuk melibatkan teori politik 

umum. Hal ini juga untuk menjaga agar pembahasan ini tidak 

terjebak pada semata-mata mendeskripsikan konsep-konsep 
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normatif tentang politik Islam. Maka behavioralisme tepat 

sebagai kerangka teoritik. 

    Masyarakat, menurut pendapat Bentley tersusun  dari 

proses-proses dinamis (tindakan-tindakan) dan bukan sekedar 

lembaga-lembaga spesifik (struktur-struktur) ataupun 

kandungan dasar (nilai-nilai) dan konsep-konsep belaka. Ide-

ide dan pidato-pidato, kesemuanya ini penting ketika 

berhubungan dengan tindakan. “Tak akan ada ide, “Jika bukan 

refleksi dari aktifitas sosial” dan ide-ide takkan dapat diukur 

kecuali ketika dihubungkan dengan aktifitas sosial yang 

“selalu dan tetap”  merupakan proses kelompok (S.P. Varma, 

2003:225-226). Maka disini aksi-aksi atau tindakan politik 

seseorang atau sekelompok orang adalah sebagai alat ukur 

utama dalam menentukan tipologi pemikiran politiknya. 

Tindakan politik apa yang diambil adalah cerminan dari 

keyakinan ideologinya. Artinya, kajian ini adalah 

mendeskripsikan sejarah politik Islam di Indonesia di atas  

realitas sejarahnya. Melihat masalah respon Islam terhadap 

negara dalam dimensi Islam mengenai politik, melainkan 

sebagai suatu  gejala tindakan-tindakan kelompok-kelompok 

orang, individu ataupun organisasi Islam yang memberi reaksi 

ataupun respon politik terhadap republik (Fachry Ali, 1984). 

    Hubungan antara agama dan negara adalah tema yang 

selalu menarik dibicarakan dan bersifat kontroversial. 

Menarik, karena bukan saja dari sudut akademik. Tetapi juga 

dari sudut pandangan yang saling  menolak dan sulit 

didamaikan (Deny J.A.,2000:xi). Sementara itu pembentukan 

dasar negara adalah sesuatu yang mutlak adanya sebagai 

kesepakatan bersama untuk membangun bangsa dan negara. 

Namun kesepakatan  tersebut juga dapat menimbulkan 

persepsi yang berbeda dalam pelaksanaannya, sehingga selalu 

memunculkan perdebatan yang sengit. 

     Di kalangan umat Islam, sampai sekarang paling tidak 

terdapat tiga paradigma (Munawir Sjadzali, 1990:1) tentang 

pola hubungan antara agama dan negara, yaitu;  
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     Pertama, paradigma integralistik yang menegaskan 

bahwa agama dan negara merupakan dua komponen yang 

tidak dapat dipisahkan (integrated). Wilayah agama juga 

meliputi politik atau negara. Karenanya menurut paradigma 

ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan 

sekaligus. 

     Kedua, paradigma ini memandang agama dan negara 

berhubungan secara timbal balik (simbiotik), yaitu 

berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Solusi 

paradigma ini terhadap masalah hubungan agama dan negara 

juga dapat difahami sebagai upaya pemahaman akan konsep 

tauhid. Dalam perspektif ini, tauhid mengandung suatu 

pemahaman  bahwa tidak ada jenis pemisah antara yang sakral 

dan yang profan, seperti halnya tidak ada perbedaan antara 

agama dan politik. Bahwa keduanya berbeda secara konseptual 

tidak berarti bahwa keduanya berbeda secara esensial (Endang 

Saifudin Anshari, 1987:76). 

     Ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak 

baik hubungan integralistik maupun simbiotik antara agama 

dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik 

mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam 

konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran 

agama kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi 

Islam akan bentuk tertentu pada negara. Salah seorang 

pemrakarsa paradigma ini adalah Ali Abdul Raziq (1888-1966 

M). Seperti dikutip oleh Muhammad Diya al-Din al-Rais, isu 

sentral dalam risalah “Ali Abd al-Raziq, adalah bahwa Islam 

tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan 

kakhalifahan, termasuk kekhalifahan al-Khulafa’ al-Rasyidun, 

bukanlah  sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, 

tapi sebuah sistem yang duniawi (Diya al-Din al-Rais, 1985:35  

), Argumen ‘Ali ‘Abd al-Raziq adalah bahwa kekhalifahan 

tidak mempunyai dasar baik dalam Al-Qur’an maupun al-

Hadis. Kedua sumber ini tidak menyebut istilah khilafah 

dalam pengertian kekhalifahan yang pernah ada dalam sejarah. 
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Selain itu tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Qur’an dan 

Al-Hadis yang menentukan suatu bentuk sistem politik (baca: 

sistem negara) untuk didirikan umat  Islam (Ali ‘Abd. Raziq, 

1965:69-70), ‘Ali ‘Abd. Raziq menolak keras pendapat bahwa 

Nabi Muhammad pernah mendirikan suatu negara Islam di 

Madinah. Menurutnya, Nabi adalah semacam utusan Allah, 

bukan seorang kepala negara atau pemimpin politik (Ali ‘Abd. 

Raziq, 1965:69-70).  

      Hubungan antara  agama dan negara di Indonesia pada era 

Reformasi  dalam tingkat tertentu  telah menimbulkan 

sekularisasi politik. Namun, di negara yang berideologi 

Pancasila ini, proses itu tidak akan mengarah kepada negara 

sekuler. Hubungan antara agama dan negara adalah hubungan 

persinggungan,  tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula  

sepenuhnya terpisah (Masykuri Abdillah, 2013:247-258).   

     Di tingkat konsep, prinsip-prinsip keagamaan suatu 

agama akan menjadi benar jika diterapkan pada negara yang 

memiliki komunitas beragam. Penegasan tentang peran agama 

dan negara dapat menghindari dua hal, yaitu pertama adalah 

politisasi agama yang memanipulasi sentimen agama dalam 

rangka kekuasaan. Kedua, agamanisasi politik, mengagamakan 

politik. Politik yang seharusnya fleksibel dan bersifat publik 

dan plural akan menjadi sakral, monolitik dan personal. 

Akibatnya kesalahan politik akan sulit dikoreksi (Denny 

J.A.,2000:7). 

     Pembahasan hubungan antara agama dan negara yang 

kadang diidentikan dengan politik tampaknya tidak pernah 

akan berakhir dalam sejarah kehidupan peradaban  manusia. 

Banyak peneliti yang telah melakukan kajian mengenai 

keterkaitan agama dan negara dan juga banyak buku yang 

membahas masalah hubungan antara  agama dan negara. 

Secara garis besar dan umum, perbincangan tentang hubungan 

antara agama dan negara telah melahirkan beberapa kelompok 

dalam kalangan peneliti.   
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     Pertama, kelompok kontra yang terang-terangan 

menolak adanya hubungan antara keduanya, khususnya Islam. 

Agama dan negara merupakan dunia yang berbeda dan 

bertolak belakang. Agama tidak membicarakan persoalan 

negara secara jelas apalagi menganjurkan pembentukan sebuah 

negara. Kalangan kelompok ini sering disebut dengan kaum 

sekuler yang tidak memcampuradukkan bahkan memisahkan 

masalah-masalah agama dan negara.  

      Kedua, kelompok yang mendukung atau pro, yang 

dengan tegas menyebutkan bahwa agama dan negara 

mempunyai keterkaitan yang sangat erat, bahkan antara 

keduanya tidak dapat dipisahkan. Mereka yang masuk pada 

blok ini disebut sebagai kaum formalis yang ingin dan 

memperjuangkan simbol-simbol agama masuk dalam negara. 

Misalnya menginginkan pemberlakuan sistem ketatanegaraan 

agama dalam sebuah negara. Dengan lantang kaum ini 

meneriakkan perlunya ajaran-ajaran agama dalam Islam 

disebut syari’at dimasukkan ke dalam konstitusi negara.    

      Ketiga, kelompok tengah yang mencoba mencari titik 

temu diantara kedua kelompok di atas. Kalangan kelompok ini 

mengakui bahwa agama memang tidak secara tegas 

menganjurkan pembentukan negara, namun dalam agama 

termaktub ajaran-ajaran substantif yang mengandung kerangka 

dasar nilai etis dan moral bernegara dan bermasyarakat. 

Kelompok ini tampaknya berhasil menemukan dan 

mempersatukan kedua kelompok eksterm (kelompok kontra 

sekuler dan kelompok pro formalis) dalam membahas adanya 

keterpautan antara agama dan negara. Kelompok ini biasa 

disebut dengan kaum substansialis berupa nilai-nilai etis dan 

moral bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai agama bagi 

kalangan blok ini menjadi acuan dan pegangan dalam 

menjalankan proses kehidupan bernegara dan bermasyarakat 

(Denny J.A.,2000:vii-viii). 

     Dalam khasanah politik ketatanegaraan Islam (Fiqh 

Siyasah) terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dan 
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Negara (Jazim Hamidi,2001:1-2). Pertama, berpandangan 

antara agama dan negara adalah satu (integrated) dan tidak 

dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga politik 

sekaligus lembaga keagamaan. Pemerintah negara 

diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (devine 

sovereignty), karena memang kedaulatan itu berasal dan 

berada di tangan Tuhan. Kedua, memandang agama dan 

negara berhubungan secara simbiotik-independen, yaitu 

hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam hal 

ini agama memerlukan negara karena melalui negara, agama 

dapat berkembang, negara dapat berkembang dalam bingkai 

etika dan moral. Ketiga, bersifat sekularistik. Paradigma ini 

menolak hubungan integralistik dan simbiotik  independen. 

Dengan kata lain antara  agama dan negara terpisah 

hubungannya. Tidak ada determinasi agama ke dalam bentuk 

tertentu suatu negara.    

  Dari berbagai proses pergumulan politik hukum Islam 

di Indonesia, yang menjadi isu sentral berangkat dari 

hubungan antara agama dan negara. Pihak nasionalis sekuler 

dan non Muslim menginginkan urusan agama jangan 

dicampuri oleh negara. Sementara dari sebagian besar 

kalangan Islam sulit menerima pemisahan agama dari urusan 

negara karena menyangkut doktrin agama yang menyatakan 

bahwa Islam din dan daulah. Maka harus diakui perbedaan 

pandang dalam melihat hubungan agama dan negara adalah 

sesuatu yang wajar dan Sunnatulah. Tetapi yang tidak wajar 

adalah menjadikan isu itu menjadi pemicu konflik dan 

keretakan bangsa. Oleh sebab itu yang perlu dibangun adalah 

saling memahami dan saling pengertian dengan 

membudayakan dialog antara berbagai mazhab pemikiran, 

sehingga pergumulan pemikiran justru mendatangkan Rahmat 

bagi seluruh alam. 

 Bila dilihat dari seluruh perdebatan sekitar produk 

hukum di atas, maka sebenarnya berawal dari cara 

memandang dan paradigma keagaamaan sekitar konsep 
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hubungan antara agama dan negara. Menurut Munawir 

Sadjali setidaknya ada tiga mazhab pemahaman terhadap 

hubungan antara agama dan negara, pertama, aliran 

berpendirian bahwa agama serba sempurna dan tidak terpisah 

dari negara. Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama 

dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan 

urusan ke negara. Ketiga, menolak pendapat bahwa Islam 

adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam 

Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga 

menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam 

pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara 

manusia dan Maha Penciptanya. Mazhab ini berpendirian 

bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi 

kehidupan bernegara (Endang Saifudin Anshari, 1987:126). 

 Implikasi dari tiga mazhab pemikiran di atas, maka 

menurut Ahmad Fedyani Saifuddin, ada tiga kemungkinan 

skenario politik keagamaan. Pertama, agama dan negara 

terpisah satu sama lain. Doktrin agama hanya menjadi 

pedoman hidup manusia sebatas dalam keluarga dan 

masyarakat, yang terwadahkan keorganisasian dalam masjid, 

gereja, kuil, klenteng, dan sebagainya. Segala sesuatu yang 

berurusan dengan agama diselesaikan dalam institusi 

keagamaan tersebut. Agar prinsip dasar agama adalah agama 

ini terwujud, institusi sentral agama harus steril terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Untuk itu, 

agama harus bersedia selalu konservatif, jika tidak, ia akan 

berbenturan dengan batas-batas kesakralannya. 

  Kedua, agama dan negara terikat satu sama lain 

(integralistik) dalam pengertian bahwa agama memberi corak 

dominan atas negara. Dalam konteks ini agama bermain 

penuh sebagai instrumen, yakni aktualisasi agama di dalam 

sebagian besar institusi negara, seperti institusi politik, 

ekonomi, hukum dan lainnya. Adanya aneka ragam variasi 

praktek keagamaan di muka bumi adalah hasil interpretasi 

kebudayaan itu. Interpretasi itulah, misalnya, yang 
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membuahkan sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, 

sistem hukum Islam, sistem pemerintahan Islam dan 

seterusnya. 

  Ketiga, agama ditempatkan dalam suatu sistem negara 

yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan. Agama 

direduksi menjadi salah satu unsur saja dari sistem yang 

dipandang saling bergantung dengan unsur-unsur lain. 

Kebijakan-kebijakan yang merupakan konkretasi pendekatan 

sistemik jelas sekali menekankan kontrol yang tegas terhadap 

unsur-unsurnya, termasuk unsur agama, agar selalu terwujud 

keteraturan yang harmonis tanpa guncangan. Setiap kali ada 

gejolak sekecil apapun, langsung diredam oleh negara 

(pemerintah), sehingga keseimbangan tercapai kembali. 

Pendekatan sistem ini langsung menempatkan negara 

(pemerintah) dalam kedudukan sentral, yang lambat laun 

seolah melepaskan dari sistem, dan bahkan mengontrol 

sistem. Keadaan ini membuat negara (pemerintah), semakin 

kuat, karena sistem, yang posisinya telah merosot menjadi 

subordinat, kehilangan kekuatan untuk mengontrol negara. 

Negara cenderung otoriter, karena akumulasi kekuasaan 

berada di tangannya (Munawir Sjadzali, 1990:10-12). 

  Oleh sebab itu, politik keagamaan pada hakikatnya 

bagaikan sebuah bandul yang berayun ke kanan dan ke kiri. 

Keduanya memiliki kekuatan maksimal dan minimal, 

kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu antara mazhab 

pemikiran Islam tradisionalis, modernis maupun liberal 

setidaknya saling memahami, sehingga dalam setiap 

mengambil kebijakan politik huku, konflik dapat 

diminimalisir dengan adanya saling pengertian dan 

menghormati hak asasi manusia dan hak asasi beragama. 

 Di era Reformasi ini, sebagaimana disebutkan oleh 

Kamsi (Kamsi, 2013:50-52) bahwa kajian politik dan agama 

kembali ramai diperbincangkan oleh khalayak umum. Artinya 

situasi politik di Indonesia pada masa Reformasi tidak dapat 

dilepaskan  dari agama, khususnya Islam, ditambah lagi 
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dengan dibebaskannya partai politik peserta pemilu dengan 

menggunakan Islam sebagai asasnya (A. Qadri 

Azizy,2004:215). 

  Atmosfer politik di era pasca Orde Baru ditandai 

dengan jelas oleh euforia demokrasi atau liberalisasi politik, 

yangs salah satu tandanya adalah dengan tampilnya Islam 

formalistik (skriptualis) yang mengikuti kontestasi sebagai 

politisi. Dalam konteks ini paling tidak ada empat bentuk 

fragmentasi:, yaitu: pertama, adanya partai-partai Islam yang 

menjadikan Islam sebagai asasnya untuk mengganti Pancasila 

yang pada masa rezim Suharto dijadikan sebagai asas tunggal  

pada setiap organisasi. Dua partai itu adalah PPP dan PBB 

yang menginginkan agar Pasal 29 UUD 1945 diamandemen  

dengan menambahkan  tujuh kata yang tertuang dalam 

Piagam Jakarta, sehingga syari’ah  secara resmi masuk ke 

dalam UUD sebagai sistem hukum Indonesia, artinya bahwa 

partai ini berjuang untuk dapat terwujudnya pelaksanaan 

syari’ah Islam  di Indonesia secara formal. 

      Kedua,  Muncul adanya aspirasi dari beberapa daerah 

yang menuntut syari’ah Islam diterapkan secara resmi.  

Propinsi Aceh yang pertama kali menuntut diterapkannya 

syari’ah Islam pada bulan November 1999. Hal yang sama 

juga terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan 

syari’ah Islam bagi pemeluknya. Menurut Abdul Aziz Qahar 

Muzakkar tokoh dari KPPSI (Ahmad Faishal, 2010) 

mengatakan bahwa ada duapuluh dari duapuluh empat 

kabupaten di Sulawesi Selatan yang menyatakan keinginannya 

agar syari’at Islam dapat diterapkan. 

       Ketiga, muncul kelompok-kelompok garis keras, 

seperti laskar jihad, Front Pembela Islam,  Hizbut Tahrir 

Indonesia  dan majelis Mujahidin Indonesia, yang seringkali 

melakukan tindakan perusakan terhadap tempat-tempat yang 

dipandang sebagai tempat maksiat dengan atas nama amar 

ma’ruf nahi munkar. Kelompok ini acap kali bertentangan dan 
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berhadap-hadapan  dengan  kelompok Islam lain yang tidak 

menerima klaim mereka secara radikal.     

      Keempat, munculnya popularitas majalah Islam 

“Sabili”. Menurut survey yang dipimpin oleh A.C. Nielson, 

sirkulasi majalah Islam Sabili merupakan yang terbesar kedua 

setelah majalah wanita Gadis, meskipun selama masa Orde 

Baru publikasinya bergerak di “bawah tanah” dan lebih dari 

100.000 (seratus ribu) eksemplar dalam setiap edisinya. 

Majalah Sabili ini adalah Newsletter yang digunakan untuk 

dakwah dengan  muatan politik Islam yang beraliran “garis 

keras” dengan tujuan untuk membela dan menerapkan syari’at 

Islam di Indonesia. 

     Oleh karena itu ketika gerakan reformasi berhasil 

menumbangkan Orde Baru dan mengagendakan amandemen 

atas UUD 1945, maka beberapa partai Islam kembali 

mengusung syari’at Islam dalam kehidupan bernegara. Namun 

kursi yang diperoleh parpol-parpol Islam yang berorientasi 

pada syari’at Islam tidak berhasil. Sementara  di luar parpol 

Islam, ada sebuah gerakan yang memperjuangkan syari’at 

Islam, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bercita-cita 

mendirikan negara Islam, Majelis Mujahidin Indonesia 

memperjuangkan berlakunya hukum Islam sebagai produk 

hukum nasional, dan Komite Persiapan Penegakan Syari’at 

(KPPS) Sulawesi Selatan yang memperjuangkan berlakunya 

hukum Islam melalui otonomi daerah dalam bentuk syari’at 

Islam (Haedar Nashir, 20 September 2006).     

 

2.3.Gambaran Peradilan Agama di Indonesia  

         Sebelum menjelaskan beberapa hal tentang PA di 

Indonesia, maka  perlu diperhatikan terlebih dahulu 

identifikasi PA sebagai Peradilan Islam, yaitu: Pertama, 

landasan teologis-filosofis Peradilan Islam. PA dibentuk dan 

dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum 

dan keadilan yang berasal dari  Allah SWT dalam komunitas 

umat Islam. Kedua, secara yuridis,  PA berkembang mengacu 
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pada konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku di 

negara Indonesia. Ketiga, secara historis, menurut para fuqaha, 

PA merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang 

berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW. Keempat, 

secara sosiologis menunjukkan bahwa PA merupakan produk 

interaksi antara elite Islam dengan elite politik yang didukung 

serta dikembangkan oleh masyarakat Islam Indonesia sejak 

lebih satu abad silam. Ketika empat landasan tersebut 

terpenuhi, PA dapat disebut sebagai peradilan Islam. Hal ini 

diperkuat oleh UU No. 3  Tahun 2006 tentang Perubahan 

terhadap UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  

yang menyatakan bahwa PA adalah peradilan bagi orang-

orang yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Aden 

Rosadi, 2015: 21).    

     Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan 

keberadaan Peradilan Agama di Indonesia (Abdul Manan, 

2007:229-240): 

 

     a.Teori Receptie in Complexu 

Sudah semenjak tahun 1800 M diakui oleh ahli 

hukum dan kebudayaan Belanda sendiri bahwa di 

Indonesia, dalam kehidupan masyarakatnya berlaku hukum 

Islam. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk 

kepentingan penduduk asli Indonesia adalah hukum Islam. 

Teori tersebut dikenal dengan “Theorie Receptie in 

Complexu”. Teori ini menyatakan bahwa di Indonesia 

berlaku hukum Islam walaupun dengan sedikit 

menyimpang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh 

Lodewijk Willem Cristian van den Berg (1845–1927 M). 

Teori tersebut merupakan hasil penelitiannya  yang sampai 

pada kesimpulan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya 

telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum 

yang mereka anut (Ahmad Azhar Basyir dalam Moh. 

Mahfud MD. (editor), 1993:8). 
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        Teori tersebut sejak tahun 1855 telah didukung oleh 

Peraturan Perundangan Hindia Belanda melalui Pasal 175, 

78, dan 109 RR 1854 (Stbl 1855 No. 02). Atas dasar Teori 

Receptie in Complexu ini, L.W.C van den Berg 

berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah seharusnya 

ada, termasuk juga di batavia yang menjadi pusat 

pemerintahan Kolonial Belanda, sebagai aturan kebiasaan 

semenjak zaman dahulu sebagai tatanan nasional (pribumi). 

Di dalam perundang-undangan penguasa Bangsa Eropa 

memberikan kemungkinan untuk itu dan karenanya 

Pengadilan Agama yang ada sebelum Staatsblad 1882 No 

152 adalah sah.  Hal ini menjadi latar belakang argumen 

L.W.C. van den Berg, sebagai konseptor Staatsblad  1882 

No 152, untuk dapat dilakukan dan diberikan alasan 

sebagaimana disebutkan tadi sekaligus menjadi dasar 

pemikiran yang berpijak pada realitas historis dan 

sosiologis. Argumentasi ini yang kemudian diberikan 

legitimasi yuridis oleh Pemerintah Hindia Belanda bagi 

berdirinya PA di Indonesia (Erfaniah Zuhriah, 2014:54-55  

). 

           Sebelum van den Berg mengemukakan teori 

tersebut, banyak penulis Belanda yang lain mengemukakan 

pendapatnya tentang hukum Islam yang berlaku di 

Indonesia, tetapi tulisan-tulisan itu belum membahas secara 

tegas dalam bentuk teori sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Van Den Berg. Penulis-penulis Belanda itu, antara lain 

Carel  Federik Winter (1799-1859 M) seorang Guru Besar 

dalam bidang kebudayaan Jawa. Solomon Keyzer (1823-

1868) Guru Besar Ilmu Bahasa dan Kebudayaan Hindia 

Belanda. Mereka banyak menulis tentang hukum Islam di 

Jawa dan juga menerjemahkan Al-Qur’an ke dalam bahasa 

Belanda. 

         Van Den Berg berpendapat bahwa hukum mengikuti 

agama yang dianut oleh seseorang, jika ia beragama Islam 

maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya, 
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masyarakat Islam di Indonesia telah melakukan resepsi 

hukum Islam dalam keseluruhannya dan merupakan 

kesatuan yang utuh. Beliaulah ahli ilmu pengetahuan 

Belanda yang paling tegas pengakuannya atas  kenyataan 

bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi orang Islam 

di Indonesia walaupun dengan sedikit penyimpangan, 

bahkan pemikirannya ini lebih terlihat dalam praktik. 

Beliau juga mengusahakan agar hukum Islam dalam bidang 

pewarisan dan perkawinan dijalankan oleh hakim-hakim 

Belanda dengan bantuan Kadi Islam atau penghulu 

(Erfaniah Zuhriah, 2014:40). 

          Dalam rangka pembaruan hukum yang akan 

dilaksanakan di Indonesia, pada tahun 1848 M pemerintah 

Belanda mengangkat Hageman untuk melakukan penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui hukum mana yang tepat 

dimasukkan dalam lingkungan asas persamaan hukum yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda bagi 

pendudukan di negara jajahan, khususnya di Indonesia. 

          Setelah Hageman mengadakan penelitian beberapa 

tahun lamanya di beberapa tempat di Indonesia, 

penelitiannya disusun dalam suatu karya ilmiah. Hageman 

berpendapat bahwa asas kesatuan hukum (Unificatie 

Baginsel) adalah asas yang baik dan cocok untuk ditetapkan 

di Indonesia baik untuk orang Belanda maupun untuk orang 

Indonesia asli. Namun hasil kerja Hageman dianggap 

kurang memadai dan diragukan keefektivitasannya. 

Kemudian pemerintah Belanda membentuk panitia ahli 

yang diketuai oleh Scholten Van Oud-Haarlem. Panitia ahli 

tersebut diberi tugas untuk mengadakan perencanaan dan 

penelitian tentang hukum-hukum baru yang akan ditetapkan 

di negeri Belanda yang pada gilirannya akan diberlakukan 

juga di Indonesia. Sejak semula Scholten Van Oud-

Haarlem sudah mengkritik pendapat Hageman, dia 

mengemukakan bahwa pemerintah Belanda sebaiknya tidak 

menodai hukum perdata adat dan hukum agama yang sudah 
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berlaku dalam masyarakat Indonesia dan jangan sekali-

sekali memaksa berlakunya hukum negeri Belanda pada 

orang Indonesia. Scholten Van Oud-Haarlem dengan tegas 

menolak penerapan asas hukum yang akan ditetapkan oleh 

pemerintah Belanda di Indonesia atas saran Hageman. 

    Sesuai dengan pendapat Van Den Berg, panitia 

Scholten mengusulkan kepada pemerintah Belanda bahwa 

bangsa Indonesia dan bangsa Eropa masing-masing akan 

diadili oleh pengadilan yang berbeda dan jika timbul 

perselisihan di antara kedua bangsa tersebut, maka hakim 

yang mengadili yaitu hakim bangsa yang dituntut. 

Kemudian pendapat Scholten itu diubah sendiri dengan 

mengatakan ada pengecualian dari pendapatnya itu, yaitu 

terhadap orang-orang Indonesia dan orang-orang Eropa 

yang bertempat tinggal di Batavia, Semarang, Surabaya, 

dan sekitarnya. Di daerah yang terakhir ini ditempatkan 

orang Indonesia sebagai orang yang dituntut dan orang 

Eropa sebagai penuntut.. 

   Hal yang sangat berkesan bagi Scholten Van Oud 

Harlem dalam melaksanakan tugasnya adalah pendapat dari 

Vandervinne yang tidak setuju sama sekali jika atas orang 

Indonesia diberlakukan hukum Eropa. Kiranya yang 

penting untuk dikutip di sini adalah nota Scholten Van 

Oud-Haarlem kepada pemerintah Belanda yang 

mengatakan bahwa “untuk mencegah timbulnya hal-hal 

yang tidak menyenangkan hati, pemerintah Belanda jangan 

mengganggu orang bumiputra yang beragama Islam, sebab 

apabila itu dilanggar bisa terjadi perlawanan dari orang 

Bumiputera yang memeluk agama Islam terhadap 

pemerintah Belanda. Seharusnya mereka tinggal tetap 

dalam lingkungan agama dan adat istiadat mereka”. Dari 

nota tersebut jelaslah bagaimana sikap batin Scholten Van 

Oud-Haarlem bukan saja kepada hukum adat istiadat 

bangsa Indonesia tetapi juga kepada eksistensi hukum 
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agama yang diperlukan (Nur Muhaimin, 1982:14, Zaini 

Ahmad Noeh dan Abdul Basith Adnan, 1983:2).   

    Catatan Scholten Van Oud-Haarlem tersebut 

rupanya sangat menyadarkan pemerintah Belanda akan arti 

pentingnya hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di 

Indonesia, sehingga menjadi faktor pengubah hukum 

sehingga pemerintah Belanda merumuskan dalam Pasal 75 

R.R. 1855, hal ini menjadi dasar bagi bupati dan pengadilan 

untuk menggunakan peraturan agama dan kebiasaan-

kebiasan lama mereka kalau golongan bumiputra yang 

berperkara sejauh peraturan agama dan kebiasaan itu tidak 

bertentangan dengan asas-asas kepatuhan dan keadilan 

yang berlaku umum (Alaiddin Koto (editor), 2007:217). 

     Oleh karena pengaruh Teori Receptie in Complexu  

waktu itu sangat kuat dan cara berpikir ahli-ahli hukum 

Belanda serta didasarkan pula pada kenyataan yang ada dan 

berkembang dalam masyarakat Bumiputra yang beragama 

Islam. Maka hal yang demikian itulah yang menjadi dasar 

pemerintah Belanda untuk mengeluarkan Stbl. 1882 Nomor 

152 yang berisi tentang pembentukan Pengadilan Agama di 

Jawa dan Madura. 

 

  b. Teori Receptie 

Pelopor teori ini adalah Christian Snouck Hurgronje 

(1857-1936), seorang penasihat pemerintah kolonial Belanda 

dalam bidang hukum Islam dan hukum positif. Dia mendalami 

secara khusus agama Islam di Indonesia. Pada tahun 1884  ia 

menyamar sebagai dokter mata dengan nama Abdul Gafar dan 

menetap di Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian pada tahun 

1885 diketahui oleh pejabat pemerintahan Saudi Arabia bahwa 

dia adalah pendatang yang tidak beragama Islam yang 

diharamkan masuk ke dalam wilayah terlarang sehingga ia 

diusir dari negeri tersebut (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011:133). 

 Snouck Hurgronje menentang pendapat Van Den Berg 

dengan teorinya Receptie in Complexu. Beserta ahli hukum 
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yang lain dan terkenal pada waktu itu, Snouck Hurgronje 

mulai dengan jalan pikiran baru yang berlawanan dengan 

pemikiran sebelumnya tentang berlakunya hukum Islam di 

Indonesia. Pendapat Snouck Hurgronje ini terkenal dengan 

Teori Receptie. Penganut teori ini mengemukakan bahwa 

sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, 

dan di dalam hukum adat ini memang ada sedikit pengaruh 

hukum Islam. Lebih lanjut teori ini mengemukakan bahwa 

pengaruh hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan hukum 

kalau sudah diterima oleh hukum adat dan lahir sebagai 

hukum adat, bukan sebagai hukum Islam. Paham ini 

merupakan paham yang keliru karena Snouck Hurgronje tidak 

mengerti kaidah ushul fiqh yang berbunyi al-adatu 

muhakkamah. Akan tetapi, tampaknya kekeliruan itu memang 

disengaja dalam rangka usaha untuk melemahkan Islam. Di 

sinilah tampak kecurangan dan kelicikan Snouck Hurgronje 

dan pengikut-pengikutnya. 

  Dalam salah satu bukunya yang berjudul Nederland en 

de Islam, Snouck Hurgronje menyebut Pengadilan Agama 

sebagai salah satu badan atau tatanan rakyat yang dalam 

bahasa Belanda disebut Muhammadan Schevolk Sinseling, 

Snouck Hurgronje mengemukakan bahwa pembentukan 

Pengadilan Agama merupakan kesalahan yang patut disesali, 

sebab seharusnya Pengadilan Agama ini dibiarkan berjalan liar 

tanpa adanya bantuan dan campur tangan pemerintah, 

sehingga pembentukannya tidak perlu memperoleh kekuatan 

undang-undang (Zaini Ahmad Noeh, 1983:36). Bahkan  JJ. 

Van Velde mengemukakan bahwa dengan adanya Pengadilan 

Agama justru menambah kesulitan bagi pemerintah dalam 

mengatur tata hukum yang akan diberlakukan di Indonesia 

(Sukanto, t.t.:51). 

  Pemikiran strategis yang dikemukakan oleh Snouck 

Hurgronje dengan Teori Receptie ini adalah untuk mendesak 

dan menghambat kemajuan hukum Islam dengan dalih 

mempertahankan kemurnian hukum adat Indonesia. Dengan 
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kata lain, hukum Islam harus dihilangkan keberlakuannya dari 

jangkauan sistem tata hukum masyarakat, sehingga hukum 

adat akan mendukung proses kolonialisme serta melunturkan 

nasionalisme masyarakat Indonesia. 

Dalam perkembangan selanjutnya terjadilah 

perubahan-perubahan dalam mengatur peraturan-peraturan 

yang mengatur umat Islam di Indonesia terutama Pasal 77 RR. 

Pasal ini mengatur penggunaan godsdiedtige wetten, yaitu 

undang-undang bagi masyarakat Islam di Indonesia. 

Perubahan ini berjalan sistematis, halus dan berangsur-angsur 

hingga tahun 1929 M. Semua perubahan ini ditujukan untuk 

melemahkan dan menghentikan agama Islam, khususnya 

hukum Islam. Perubahan ini juga antara lain atas anjuran 

Cornelis Van Volen Houven (1874-1933 M) yang mulai 

mengkritik dan menyerang Pasal 77 RR karena dipandang 

menguntungkan umat Islam dan menyerang Teori Receptie in 

Complexu. Melalui tulisan-tulisannya di beberapa surat kabar 

ia mulai memperkenalkan hukum tandingannya yaitu hukum 

adat. 

  Jika sebelumnya pemerintah Belanda melancarkan  

politik hukum yang anti hukum adat, maka untuk selanjutnya 

karena terpengaruh Teori Receptie  mereka mulai menjurukan 

langkah-langkah pemerintahannya ke arah penggunaan hukum 

adat yang dipandang mereka ketika itu sebagai sarana 

pegangan dan penopang kepentingan pemerintah kolonial 

Belanda. Konsep hukum adat ini akhirnya mendukung politik 

pecah belah pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa 

Indonesia (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011:135). 

Pada tahun 1906 M pemerintah Belanda mengeluarkan 

Stbl. 1906 Nomor 364 tanggal 31 Desember 1906, peraturan 

ini diberlakukan dengan Stbl. 1907 Nomor 204 yang isinya 

antara lain mengatur acara dengan tugas sehingga kata-kata 

“memberlakukan godsdiedtige wetten  atau undang-undang 

agama” sengaja dihilangkan untuk selanjutnya diperlunak dan 

diganti dengan Godsdientige en woontten samenharglen (yang 
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berkenan dengan agama dan kebiasaan mereka). Tahap ini 

adalah pelemahan hukum Islam, yaitu masih diikuti atau 

diperlakukan peraturan-peraturan agama dan kebiasaan. 

Sejalan dengan itu peraturan-peraturan untuk orang Eropa 

diberlakukan kepada orang Indonesia dan Timur Asia jika 

masyarakatnya memerlukan. Usaha perubahan ini terus 

dilaksanakan sekalipun mendapat reaksi keras dari masyarakat 

Indonesia. Para ahli hukum Islam memang masih cukup sulit 

untuk memperoleh kesempatan mengadakan reaksi secara 

langsung kepada pemerintah kolonial. Dengan membentengi 

diri dengan Teori Receptie, setapak demi setapak Pemerintah 

Kolonial Belanda melakukan perubahan tata hukum Islam. 

 Pada tanggal 6 Januari 1919 Pasal 75 Regeeringe 

Reglement (RR) diubah lagi. Perubahan yang terjadi sekarang 

agaknya memperlunak ungkapan “memperhatikan peraturan 

yang berkenaan dengan agama itu” diperlunak menjadi 

“memperhatikan peraturan-peraturan yang  berkenaan dengan 

agama itu”. Begitu pula pada Pasal 75 huruf B dan 2 ditambah 

lagi suatu ketentuan baru berupa” dimana diperlukan pula atas 

mereka dapat pula menyimpang dari peraturan agama dan 

kebiasaan itu apabila penyimpangan itu menguntungkan 

kepentingan umum dan masyarakat” (A. Mukti Arto, 2012:91  

). 

Dengan demikian, terlihat bahwa akibat dari pengaruh 

Teori Receptie ini, dalam waktu yang tidak lama pemerintah 

kolonial Belanda telah dua kali dan dua macam bentuk  

penurunan dan pelemahan atas berlakunya hukum Islam di 

Indonesia. Pertama, mengubah kata-kata “memperlakukan 

Undang-Undang Agama” menjadi sekarang hanya tinggal 

“memerhatikan”. Kedua, perubahan pada tahun 1919 tersebut 

dimunculkan suatu ayat baru berupa ayat (6) yang berbunyi 

“bagi Inlander dan timur asing berlaku hukum perdata dan 

hukum dagang yang berlaku sekarang di Indonesia”. Kata-kata 

“berlaku sekarang ini” ditafsirkan oleh ahli hakim Belanda 

adalah hukum adat. 
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Pada tahun 1925 diubah nama Regeerings Reglement 

menjadi Indische Statsregeling secara resmi.  Perubahan ini 

menimbulkan banyak kesulitan karena penyusunannya yang 

rumit dan memusingkan untuk dibaca. Begitu juga dengan 

beberapa tambahan perubahan yang dituangkan lebih lanjut 

dalam Stbl. Hindia Belanda 1925: 416, yang justru dianggap 

oleh banyak ahli menambah keruwetan dan kesulitan 

memahaminya. Oleh karena itu, disusunlah teks baru yang 

kemudian secara keseluruhan dituangkan dalam Stbl.  Tahun 

1925 No. 327 atau Stbl.   Tahun 1925 No. 447, setelah 

perubahan ini Pasal 75 RR  menjadi Pasal 131 IS, sedangkan 

Pasal 78 RR yang belum pernah mengalami perubahan sejak 

tahun 1855 menjadi Pasal 134 IS (A. Mukti Arto, 2012:84-93  

). 

Perubahan baru dilaksanakan lagi pada tahun 1929. 

Yang diubah sekarang adalah isi IS 1925 itu, tepatnya 

mengenai soal yang sangat fundamental bagi hukum Islam. 

Perubahan ini bukan lagi melunakkan atas pemakaian Undang-

Undang Agama Islam, tetapi mencabut hukum Islam dari 

lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pasal 1334 Ayat 2 

yang masih murni sebagai bunyi asalnya dalam Pasal 78 Ayat 

2 Stbl. 1855, diubah dengan Stbl. 1929 Nomor 221 dengan 

bunyi:  

 

“Dalam hal perkara perdata antar sesama orang Islam akan 

diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut 

telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejumlah tidak 

ditentukan lain dengan sesuatu ordonantie.” 

 

Dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sejak 

berlakunya Stbl. 1929 Nomor 221 di Indonesia, hukum Islam 

tidak berlaku lagi kecuali telah diterima oleh hukum adat, atau 

hukum Islam yang berlakunya hanyalah kalau telah diresapi 

hukum adat. Pasal 134 Ayat 2 IS  adalah sumber formal  dari 
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Teori Receptie, sekaligus hukum Islam tidak lagi mempunyai 

kedudukan tersendiri (A. Mukti Arto, 2012:84-93). 

Pada saat ini mulailah masyarakat Indonesia yang 

mempunyai hubungan dengan soal-soal  hukum merasakan 

pengaruh dari Teori Receptie ini sebagai suatu hal yang benar 

bahwa hukum Islam bukan merupakan hukum yang berlaku di 

Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari usaha menghapus hukum 

Islam dari Indonesia, pemerintah kolonial Belanda 

mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang 

menyangkut nama dan wewenang Pengadilan Agama. 

Peraturan tersebut antara lain Stbl. 1931 Nomor 35 tentang 

kewenangan mengadili hanya terbatas kepada masalah NTCR 

saja. Sedangkan masalah kewarisan, wakaf, wasiat, hadanah, 

dan harta bersama dimasukkan ke dalam wewenang 

Pengadilan Umum (Erfaniah Zuhriah, 2015:61-63). 

  Walaupun Stbl. 1931 Nomor 35 belum dapat 

dilaksanakan karena protes dari masyarakat, tetapi secara 

pelan-pelan dan pasti pemerintah kolonial Belanda 

melaksanakan Teori Receptie yang pada akhirnya dikeluarkan 

Stbl. 1937 Nomor 610, 116, 638 dan 639. Semua  Pengadilan 

Agama yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 

hanya diberi wewenang menyelesaikan perkara-perkara yang 

berkenaan dengan perkawinan saja, sedangkan perkara waris, 

hibah, wasiat, hadanah dan perkawinan harus diadili menurut 

hukum adat di Pengadilan Negeri. Atas dasar tersebut jelaslah 

bahwa Teori Receptie ini merupakan rekayasa pemerintah 

kolonial Belanda dalam rangka merintangi perkembangan 

hukum Islam di Indonesia (Erfaniah Zuhriah, 2015:61-63). 

Terhadap Teori Resepsi ini telah timbul reaksi keras 

dari kalangan umat Islam. Pemunculan hukum adat sebagai 

hukum yang dominan dianut bangsa Indonesia itu dipandang 

sebagai usaha pemerintah Hindia Belanda untuk mematikan 

semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda 

yang dijiwai oleh hukum Islam.  
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Teori Resepsi tersebut sangat besar pengaruhnya 

terhadap tata hukum Hindia Belanda. Terjadilah kemudian 

pengebirian wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. 

Perkara warisan ditarik dari wewenang PA dan dialihkan 

menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Pada tanggal 1 April 

1937 diterbitkan Staastblad Nomor  116 Tahun 1937 yang 

mencabut wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura 

untuk menyelesaikan perkara kewarisan (Ahmad Azhar Basyir 

dalam Moh. Mahfud MD., 1993:8).   Dengan adanya aturan 

tersebut kedudukan  PA semakin diperlemah dengan 

diletakkannya PA di bawah pengawasan PN. Putusan PA 

hanya dapat dieksekusi setelah mendapat persetujuan Ketua 

PN yang diwujudkan dalam “ekcekutor verklaring” 

(pengukuhan). 

 Atas terjadinya hal tersebut maka umat Islam 

memberikan reaksi sangat besar terhadap Stb 1937 No 116, 

namun Pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan 

perhatian juga. Perkara kewarisan berdasarkan hukum adat 

menjadi putusan PN. Hukum kewarisan Islam dapat menjadi 

dasar keputusan, jika memang telah menjadi bagian dari 

hukum adat yang berperkara. Pengadilan Agama hanya dapat 

memberikan fatwa waris menurut hukum Islam, tetapi tidak 

mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum (Ahmad 

Azhar Basyir dalam Moh. Mahfud MD., 1993:8). 

 

  c. Teori Receptie Exit 

Teori ini lahir sebagai reaksi dari Teori Receptie  

pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, yang bersumber 

dari ajaran Snouck Hurgronje, yang dikukuhkan dengan Pasal 

134 Ayat 2 IS. Teori  Receptie Exit  pertama kali ditemukan 

oleh Hazairin pada tahun 1950 di Salatiga. Dalam konferensi 

Departemen Kehakiman beliau mengemukakan suatu analisis 

dan pandangan agar hukum Islam diberlakukan kembali di 

Indonesia sebagai Teori Receptie in complexu, yang tidak 

berdasarkan pada hukum adat sebagaimana yang diatur 
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berdasarkan Teori Receptie. Lebih lanjut beliau 

mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam untuk orang 

Indonesia supaya didasarkan kepada penunjukan peraturan 

perundang-undangan itu sendiri. Sama seperti hukum adat 

selama ini yang didasarkan pada sokongan peraturan 

perundang-undangan pemerintah Belanda yang sampai 

sekarang masih berlaku. 

 Pada tahun 1963 dengan dikeluarkannya buku Hazairin 

tentang “Hukum Kekeluargaan Nasional”, pandangan Hazairin 

terhadap Teori Receptie  Snouck Hurgronje itu dipertegas dan 

dipertajam dengan menyebut bahwa Teori Receptie adalah 

teori iblis. Ungkapan Hazairin ditunjukkan pula kepada tidak 

sahnya Pasal 134 Ayat 2 IS (Sayuti Thalib, 1985:59). 

Penegasan  Hazairin seperti tersebut dikarenakan ada 

sementara ahli hukum di Indonesia yang mengatakan bahwa 

dengan berlakunya Undang-Undang Dasar  1945, Pasal 134 

Ayat 2 IS, masih tetap berlaku, dengan demikian Teori 

Receptie masih berlaku juga. Hal ini didasarkan pada aturan 

peralihan dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri yang 

menyatakan bahwa setiap ketentuan yang telah ada tetap 

berlaku sebelum diganti atau diubah secara nyata. 

Pengaruh Teori Receptie setelah kemerdekaan sangat 

berakar pada sebagian ahli hukum di Indonesia, terutama ahli 

hukum didikan Belanda. Pengaruh tersebut sampai melahirkan 

undang-undang yang menghapus Pengadilan Agama di 

Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 

tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan 

Kejaksaan.  Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ini 

ditetapkan bahwa Pengadilan Agama tidak lagi merupakan 

susunan tersendiri, tetapi dimasukkan ke dalam susunan 

Pengadilan Umum secara istimewa. Hanya saja Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1948 itu belum pernah dinyatakan 

berlaku, sehingga eksistensi Pengadilan Agama tetap 

bersandar pada aturan Peralihan  Pasal 2 Undang-Undang 

Dasar 1945, yaitu Pengadilan Agama masih tetap ada dengan 
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dasar hukumnya  yaitu Stbl. 1982 Nomor 152 jo. Stbl. 1937 

Nomor 116 dan Nomor 610 untuk Jawa Madura dan Stbl. 

1937 Nomor 638 dan Nomor 639 untuk Kalimantan Selatan 

dan Timur. Dengan lahirnya Teori Receptie ini, maka gagallah 

rencana penghapusan Pengadilan Agama di Indonesia 

(Erfaniah Zuhriah, 2015:67). 

Pada mulanya para ahli hukum tidak begitu tertarik 

terhadap Teori Receptie Exit ini, tetapi karena konsep teori ini 

sesuai dengan cita-cita hukum yang dikehendaki oleh rakyat 

Indonesia, maka pada akhirnya teori ini berpengaruh juga 

dalam perkembangan hukum di Indonesia bahkan konsep teori 

ini dikembangkan oleh murid-murid  Hazairin. Menurut Teori 

Receptie Exit, Pancasilalah yang paling tepat untuk dijadikan 

rujukan bagi segala hukum di Indonesia, karena Pancasila 

adalah dasar dan falsafah kenegaraan dari bangsa Indonesia. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut Hazairin juga 

menegaskan bahwa di atas Demokrasi Pancasila masih ada 

suatu kedaulatan yang harus diperhatikan, yaitu kedaulatan 

Allah SWT., yang disebut Ketuhanan Yang Maha Esa dalam 

sila pertama dari Pancasila (M. Idris Ramulyo,1991:69). 

Ajaran kedaulatan Tuhan yang dikemukakan oleh 

Hazairin tersebut  diperkuat pula oleh Ismail Sunny. Beliau 

mengatakan bahwa, ajaran kedaulatan Tuhan negara Republik 

Indonesia pada hakikatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan 

Tuhan oleh seluruh rakyat untuk melaksanaan perintah Tuhan 

Yang Maha Esa itu dalam kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Dengan demikian, dalam sistem Undang-

Undang Dasar 1945 bertemulah  ajaran Tuhan, kedaulatan 

rakyat dan kedaulatan bersama (Ismail Sunny, t.t.:8). 

Pengakuan serupa juga diberikan oleh Asikin Koesoemaatmaja 

(Asikin Koesoemaatmaja,1995:5). Beliau mengatakan bahwa, 

semua lapangan kehidupan bernegara di Indonesia harus dapat 

dikembalikan kepada Pancasila. Lebih lanjut dikemukakan 

pula bahwa Pancasila merupakan pokok pangkal dari aspek 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan pandangan yuridis 
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terhadap pandangan ini sejak dahulu sudah diterima dalam 

kerangka konstitusi negara. Dalam perkembangan lebih lanjut 

Teori Receptie dikembangkan oleh para ahli hukum Islam, 

seperti Muhammad Daud Ali, Sajuti Thalib dan Bustanul 

Arifin,  serta beberapa  ahli hukum lainnya. Di samping itu, 

para sarjana di luar kalangan hukum Islam ikut 

mengembangkan teori ini seperti Hasbi Ash Ashiddieqy, 

Mukti Ali, Rasyidi, Munawir Sadjali, dan beberapa 

cendekiawan muslim lainnya. 

Meskipun pada awal lahirnya teori ini tidak begitu 

menarik para ahli hukum Islam karena masih ingin 

mempertahankan Teori Receptie  Snouck Hurgronje, Teori 

Receptie Exit telah memberi andil yang cukup besar terhadap 

lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 undang-

undang tersebut dikemukakan bahwa kekuasaaan kehakiman 

di Indonesia dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan 

dan PA termasuk di dalamnya. Dalam undang-undang tersebut 

diakui kembali eksistensi PA yang nyaris terhapus berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Lahirnya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mempertegas lagi kedudukan Peradilan Agama sebagai 

lembaga Peradilan Negara, dimana disebutkan perselisihan 

sebagai akibat dari perkawinan bagi orang-orang Islam harus 

diselesaikan di Pengadilan Agama dan bagi non-Islam harus 

diselesaikan di Pengadilan Negeri. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipertegas lagi eksistensi PA 

sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 huruf b 

dikemukakan PA adalah pengadilan bagi mereka yang 

beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (  

Erfaniah Zuhriah, 2015: 78-85). Dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Peradilan 

Agama sudah diakui sebagai peradilan negara dan 

kedudukannya sejajar dengan peradilan yang lain. Dengan 

demikian, maksud dan keinginan Snouck Hurgronje beserta 
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pengikutnya untuk menghapus PA dan menghambat lajunya 

hukum Islam sudah tidak mempunyai arti lagi. Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1948 tidak pernah dilaksanakan dan 

sudah tentu dicabut dengan undang-undang yang datang 

kemudian (Aden Rosadi, 2015:61). 

 

  d. Teori Receptie A Contrario 

Teori ini dikemukakan oleh H. Sayuti Thalib, pengajar 

luar biasa pada Fakultas Hukum  Universitas Indonesia. Ia 

menulis buku Receptie A Contrario yang berisi hubungan 

hukum adat dengan hukum Islam dan politik hukum 

penjajahan Belanda. Teori Receptie A Contrario  adalah 

pengembangan dari Teori Receptie Exit yang dikemukakan 

oleh Hazairin. Teori ini adalah kebalikan dari Teori Receptie. 

Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hal ini sesuai dengan 

cita-cita hukum dan cita-cita moral bagi pemeluknya 

(Ichtijanto,1992:42). Lebih lanjut teori ini mengemukakan 

bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semestinya orang-

orang yang beragama Islam harus taat kepada hukum 

agamanya. Tentang hukum adat, dikemukakan bahwa hukum 

itu baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, 

seperti yang berlaku di Sumatera Barat, Aceh dan beberapa 

tempat lainnya di Indonesia. Di daerah tersebut hukum Islam 

sangat kuat dan hukum adat mereka laksanakan seiring dengan 

hukum agamanya (Ichtijanto,1992:48).1 

Teori Receptie melihat kedudukan hukum Islam lebih 

rendah dari hukum adat di mana hukum adat didahulukan 

sebagai hukum yang berlaku, sedangkan Teori Receptie a 

Contrario mendudukkan hukum adat jika tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Bagi orang Islam, berlaku hukum Islam 

sedangkan hukum adat dapat diberlakukan sepanjang hukum 

                                                 
1 Ibid., hlm. 48. 
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adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam 

pandangan Teori Receptie a contrario hukum Islam tidak 

dapat dipisahkan dari agama Islam, dan juga tidak bisa 

dipisahkan dari masyarakat Islam. Hukum Islam adalah 

pegangan umat bagi masyarakat Islam. Kalau mereka sudah 

mengikuti Islam sebagai agama yang dipeluknya, maka ia 

harus menerima pula otoritas dan kekuatan Islam untuk 

dilaksanakannya. 

 

  e. Teori Eksistensi 

Teori ini dikemukakan oleh H. Ichtijanto SA. Beliau 

mengemukakan bahwa, hukum Islam adalah salah satu bahan 

baku  dalam hukum nasional, yaitu terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. 

Nomor 32 Tahun 1954 dan ada dalam praktik hukum dan 

sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

(Ichtijanto,1992:49). Wibawa hukum  sebagai hukum nasional 

dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku saat ini, dan dapat dilihat dalam praktik kenegaraan 

dan sosial keagamaan bangsa Indonesia, seperti adanya 

Departemen Agama dalam pemerintahan, sumpah jabatan, 

peringatan hari besar Islam di Istana Negara dan kantor-kantor 

pemerintah. Dari gambaran tersebut di atas, jelaslah bahwa 

eksistensi hukum Islam diakui kebenarannya di dalam hukum 

nasional Indonesia dan mempunyai wibawa seperti hukum lain 

yang yang berlaku di Indonesia. 

Menurut Teori Eksistensi, dalam pembangunan hukum, 

Indonesia hendaknya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin 

yang terdapat dalam ajaran agama, khususnya agama Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, ajaran Islam 

mempunyai ajaran tersendiri, maka negara berkewajiban 



74 

 

menciptakan hukum yang berasal dari hukum agama Islam 

dalam tatanan hukum nasional. Dalam hukum baru yang 

diciptakan itu, hendaknya Teori Receptie tidak boleh lagi 

digunakan dalam tata hukum nasional karena bertentangan 

dengan ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Dalam  tata 

hukum nasional hendaknya moral agama masuk dan berada di 

dalamnya, bahkan mempunyai fungsi untuk memengaruhi 

ajaran dan rumusan hukum. Oleh karena itu, Teori Receptie 

Exit dan Teori Receptie a Contrario hendaknya terus  

dikembangkan (Ichtijanto,1992:75). Meskipun dalam 

peraturan perundang-undangan nasional telah terdapat ajaran 

moral agama, khususnya ajaran Islam sebagaimana terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Pendidikan Nasional dan sebagainya, sehingga produk hukum 

nasional itu selalu berada dalam bimbingan ajaran moral 

agama. Yang perlu saat ini diperjuangkan adalah terbitnya 

Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan 

hukum kewarisan sebagai kelanjutan dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam sistem 

hukum keluarga nasional. Demikian pula dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku 

sekarang, hendaknya perlu segera diganti dengan hukum yang 

sesuai dengan kehidupan masyarakat yang beragama dan 

memperhatikan ajaran hukum agama tentang tindak pidana 

yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum 

yanga adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan 

akan menimbulkan rasa percaya dan hormat kepada hukum 

dan lembaga peradilan. Dalam negara yang berdasarkan atas 

hukum, kegiatan eksekutif dan yudikatif tunduk mengikuti 

hukum dan perundang-undangan. Kedudukan agama dalam 

negara Republik Indonesia sangat kuat, karena negara 

didasarkan atas hukum yang berfalsafah Pancasila. Ajaran 
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Pancasila melindungi agama dan penganut agama, dan bahkan 

berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

e. Teori Kredo / Teori Syahadah  

Menurut Hazairin sebagaimana dikutip oleh Ahmad 

Azhar Basyir, sejak diproklamirkannya  kemerdekaan Negara 

Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar 

falsafahnya, Teori Resepsi telah runtuh dengan sendirinya, dan 

hukum agama yang diyakini para penganutnya memperoleh 

legalitas  secara konstitusional yuridis, atas dasar sila  

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dijabarkan dalam  UUD 

1945 Pasal 29. Menurut Notonagoro, dengan silat Ketuhanan 

Yang Maha Esa, tata hukum Indonesia mengenal  hukum 

Tuhan, hukum kodrat dan  hukum susila (Ahmad azhar Basyir, 

1993:9).    

Teori tersebut didukung oleh pendapat H.A.R. Gibb 

dalam bukunya yang berjudul “The Modern Trends of Islam”, 

yang menyatakan bahwa  orang Islam kalau telah menerima 

Islam sebagai agamanya, ia menerima autoritas hukum Islam 

terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-oirang yang sudah 

beragama Islam menerima autoritas hukum Islam, taat kepada 

hukum Islam. Tingkatan ketaatan tiap manusia mesti berbeda-

beda, bergantung pada takwanya kepada Allah SWT. Ada 

yang  tingkatan ketaatannya  dalam keseluruhan aspek hukum, 

ada yang hanya dalam beberapa hukum (Ichtijanto, 1993:114).   

 

   2. Tujuan Penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia  

    Sebagaimana termaktub dalam konsideran UU No 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, j.o. UU No 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang 

PA, j.o. UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tujuan 

penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Aden Rosadi, 2015: 82-84): 
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       a.Tujuan Filosofis. 

Tujuan filosofis penyelenggaraan Peradilan Agama di 

Indonesia, antara lain: Pertama, mewujudkan tata 

kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan 

tertib. Kedua, untuk menjamin persamaan kedudukan 

warga negara dalam hukum, menegakkan keadilan, 

kebenaran, ketertiban, kepastian hukum dan pengayoman 

kepada masyarakat, ketiga, mewujudkan rasa keadilan 

yang merata melalui prinsip-prinsip penegakan hukum 

dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan filosofis 

penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia 

sesungguhnya bermuara pada cita-cita luhur seluruh 

komponen bangsa dalam menciptakan tata kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang didasari pada nilai-nilai 

luhur ketuhanan dan kemanusiaan. Hal tersebut sesuai 

dengan amanat konstitusi yang termaktub dalam  UUD 

1945 (Pasal 20, 24, dan 25 UUD 1945). Menurut Rachmat 

Syafi’i, secara filosofis, Peradilan Agama dibentuk dan 

dikembangkan  untuk memenuhi tuntutan penegakan 

hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup 

masyarakat, yang merupakan  perwujudan tauhidullah 

guna menata kehidupan masyarakat Indonesia.  

       b.Tujuan Yuridis  

  Tujuan penyelenggaraan PA di Indonesia, antara lain: 

Pertama, keberadaan PA merupakan salah satu pelaksana 

Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power). Ia merupakan 

bagian dari implementasi Hukum Islam di Indonesia. 

Dalam ranah hukum PA juga merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dengan pelaksanaan dan pembangunan 

hukum nasional serta merupakan bagian dari supra 

struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Kedua, PA merupakan salah satu institusi 

hukum negara yang memiliki kompetensi dalam 

menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan dan 

memutuskan  perkara di kalangan  orang-orang yang 
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beragama Islam dalam bidang, wakaf, waris, wasiat, 

hibah, perkawinan’ sedekah , infak, zakat dan ekonomi 

syari’ah (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006). 

       c.Tujuan Sosiologis 

 Tujuan sosiologis penyelenggaraan PA di 

Indonesia, antara lain: Pertama: Peradilan Agama 

merupakan salah satu institusi negara dalam 

mengantisipasi perubahan sosial masyarakat Indonesia 

yang notabene menganut agama Islam. Sebagai umat 

mayoritas, kehadiran PA  merupakan konsekuensi logis 

yang harus dipersiapkan  oleh negara. Kedua, keberadaan 

PA dipersiapkan dan digunakan secara sosiologis untuk 

mengantisipasi proses interaksi di kalangan orang-orang 

yang beragama Islam dalam  menyelesaikan perkaranya 

guna menegakkan hukum dan keadilan (Bismar Siregar, 

1995:18-19).   Berdasarkan hal tersebut, menurut Aden 

Rosadin (Aden Rosadi, 2015:84) bahwa tujuan 

penyelenggaraan PA di Indonesia bermuara pada upaya 

konkrit negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ia 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan negara 

hukum Indonesia yang sesuai dengan amanat konstitusi 

(Tim Niaga Swadaya, 2008:6). Dalam praktiknya 

penyelenggaraan PA memiliki tujuan mulia, antara lain 

memberikan kepastian hukum, ketenangan, ketertiban 

bagi para pencari keadilan, terutama di kalangan orang-

orang yang beragama Islam. 

         Secara historis, tujuan penyelenggaraan PA di 

Indonesia dimaksudkan agar tercipta tatanan masyarakat 

(muslim) Indonesia yang berkeadilan. PA  merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan antara orang-orang yang 

beragama Islam  dengan pelaksanaan Hukum Islam di 

Indonesia (Busthanul Arifin, 1996:52). Menurut Daniel S. 

Lev (Daniel S. Lev,1980:2-3), pelaksanaan dan kesadaran 

pelaksanaan Hukum Islam hubungannya dengan 

penyelenggaraan PA dimulai dari konsep tahkim, ahlul 
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halli wal aqd, sampai tauliyah. Dengan demikian, tujuan 

penyelenggaraan PA  juga merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan  dengan dinamika perubahan sosial 

masyarakat (muslim) Indonesia, dan merupakan 

kelengkapan institusi negara dalam konteks penegakan 

hukum dan keadilan.  

 

    3.Peraturan Perundangan yang mengatur PA di Indonesia  

     Peraturan perundangan tentang PA dalam perspektif 

historis normatif memiliki jenjang pengakuan  dan 

pengukuhan yang cukup panjang, baik pada masa kolonial 

Belanda maupun pada masa Kemerdekaan dan setelah era 

Kemerdekaan. Ia senantiasa bersentuhan dengan berbagai 

macam kepentingan dan political will yang terjadi pada saat 

itu. Berikut ini dipaparkan beberapa fase paraturan 

perundangan  tentang PA yang dapat dijadikan salah satu 

dasar hukum penyelenggaraan PA di Indonesia, antara lain 

(Aden Rosadi, 2015:81-82):  

     a. Staatsblad 1882 No. 152 J.o. Staatsblad Nomor 116 dan 619 

yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura. 

     b. Staatsblad 1937 No. 638 dan 639 yang mengatur Peradilan 

Agama di Kalimantan Selatan  dan Kalimantan Timur. 

     c.Pasal 20, 21, 24 dan 25 UUD 1945 

     d.Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran 

Negara 1951-9, dan kemudian dikuatkan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1951, Lembaran Negara (LN) 1961-3, dalam 

peraturan perundangan tersebut PA diakui keberadaan dan 

perannya. 

     e.Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 yang mengatur PA 

di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.  

     f. Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, LN 1964-107, dan 

kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 

1970, LN-1970-74 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. Dalam peraturan perundangan tersebut  PA 
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diakui menjadi salah satu dari empat badan lingkungan 

peradilan yang sah di Indonesia. 

     g. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, LN 1974-1 tentang 

Perkawinan, kemudian dilaksanakan oleh Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, LN 1975-12, dalam 

Undang-Undang tersebut segala jenis perkara di bidang 

perkawinan, bagi mereka yang beragama Islam, 

dipercayakan kepada PA untuk menyelesaikannya. 

     h.Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, LN 1977-38 

tentang Perwakafan tanah Milik. Dalam peraturan tersebut 

PA diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara 

perwakafan tanah milik.  

     i. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA, LN 1985 

Nomor 73, Tambahan LN No 3316, sebagaimana diubah 

terakhir dengan  Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang  No. 14 

Tahun 1985 tentang MA, LN 2009 No. 3, Tambahan LN 

No. 4958. Dalam peraturan tersebut MA merupakan puncak 

peradilan dan merupakan upaya hukum terakhir dari dari 

para pihak yang berperkara di lingkungan PA.   

      j. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang PA, LN 1989 

No. 49, Tambahan LN No. 3400, sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

PA, LN 2006 No. 22, Tambahan LN No. 4611. Peraturan 

perundangan tersebut merupakan aturan  hukum organik 

yang berhubungan  dengan PA.   

     k. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, LN 2009 No. 157, Tambahan LN No. 5076. 

Dalam ketentuan peraturan tersebut PA merupakan salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping lingkungan 

peradilan lainnya.    

      l. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang PA, LN 2009 No. 

159. Peraturan perundangan tersebut merupakan aturan  
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hukum organik terkini yang mengatur keberadaan PA, 

disamping peraturan perundangan yang ada sebelumnya.   

     Adapun tujuan dari Undang-Undang tentang PA adalah 

sebagai berikut (Abdullah Tri Wahyudi, 2004:22-27): 

    a.Mempertegas kedudukan dan Kekuasaan PA sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman. 

    b.Melaksanakan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

    c.Mewujudkan keseragaman kekuasaan pengadilan dalam 

lingkungan PA di Indonesia. 

    d.Mensejajarkan PA dengan peradilan lain.   

     Dengan demikian dasar hukum penyelenggaraan PA di 

Indonesia menjadi kuat karena didukung  oleh Peraturan 

Perundangan  yang berlaku di Indonesia. Ia tidak bisa 

dipisahkan dengan  sejarah perkembangan  Peraturan 

Perundangan, baik yang berhubungan dengan  kompetensi 

absolut, relatif, maupun hukum materiil dan formiil yang 

berlaku di lingkungan  badan PA. 

 

2.4. Gambaran tentang Pembinaan di Lingkungan Peradilan 

Agama (A. Mukti Arto, 2012:94-200)  

       Historisitas Pembinaan Peradilan Agama  

       Pembinaan Peradilan Agama berarti usaha, kegiatan 

dan tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif 

supaya Peradilan Agama menjadi lebih baik, maju dan 

sempurna. 

Menurut sejarahnya, lembaga-lembaga yang membina 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di 

Indonesia mengalami beberapa kali pergeseran seiring 

dengan dinamika politik hukum dan pola pembinaan 

kehidupan beragama. Menurut catatan pada Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah  Agung 

Republik Indonesia (Ditjen Badilag, 2009:16),  lembaga-

lembaga yang membina Peradilan Agama terjadi 

pergeseran sebagai berikut : 
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a. Pada zaman kerajaan-kerajaan Islam sampai dengan 19 

Januari 1992, pembinaan Peradilan Agama dilakukan 

oleh Sultan-sultan setempat. 

b. Sejak 19 Januari 1882 sampai dengan 25 Maret 1946, 

pembinaannya dilakukan oleh Kementrian Kehakiman. 

c. Terhitung mulai tanggal 26 Maret 1946 sampai dengan 

16 Desember 1970, pembinaan dilakukan oleh 

Departemen Agama. 

d. Mulai 17 Desember 1970 sampai dengan 30 Juni 2004, 

pembinaan Peradilan Agama dilakukan oleh dua 

institusi, yaitu : pembinaan teknis yustisi dilakukan oleh 

Mahkamah Agung; sedang pembinaan organisasi, 

administrasi dan finansial dilakukan oleh Departemen 

Agama. 

e. Kemudian sejak 30 Juni 2004, pembinaan teknis 

yustisial maupun organisasi, administrasi dan finansial 

dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Pasal 13 ayat (1) No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah 

kekuasaan  Mahkamah Agung. Ketentuan dalam Pasal ini 

kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 5 ayat (1) UU. No. 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pembinaan 

teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial 

pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka pembinaan teknis peradilan, 

organisasi administrasi, dan finansial pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama berada satu atap di bawah  

Mahkamah Agung. 

Dahulu dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada alinea 

keempat dinyatakan bahwa  : 

Mengingat sejarah perkembangan Peradilan Agama yang 

spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan 
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terhadap badan Peradilan Agama dilakukan dengan 

memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama  dan 

Majelis Ulama Indonesia (Mardani,2013 :100). 

Dengan memperhatikan akar dan sejarah Peradilan Agama 

di Indonesia, maka dapat ditemukan  hal-hal yang spesifik 

dalam Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam. Hal-

hal yang spesifik tersebut, antara lain, adalah bahwa Peradilan 

Agama sebagai peradilan syariah Islam : (1) tumbuh 

berdasarkan ideologi agama, yakni atas perintah agama Islam; 

(Muhammad Al-Zuhaily, 1995:13) (2) dibentuk dan 

diselenggarakan untuk menegakkan syariah Islam; 

(Muhammad Al-Zuhaily, 1995:13) (3) memiliki kaitan 

langsung dengan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kehidupan beragama yang meliputi akidah, syariah, dan 

akhlak masyarakat muslim; (Muhammad Al-Zuhaily, 1995:14) 

(4) merupakan kebutuhan mutlak masyarakat muslim dalam 

kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara di mana 

pun mereka berada, tanpa memandang mayorita ataupun 

minoritas penduduk; (Muhammad Al-Zuhaily, 1995:13) (5) 

memiliki kaitan langsung dengan dan merupakan bagian dari 

kehidupan ketatanegaraan setempat di manapun lembaga ini 

didirikan karena pengadilan merupakan bagian tak terpisahkan 

dari kekuasaan negara; ((Muhammad Al-Zuhaily, 1995:15) 

dan (6) khusus di Indonesia, sejak setelah berdirinya 

Kementerian Agama pada 3 Januari 1946 maka terhitung 

mulai 25 Maret 1946 pembinaan Peradilan Agama dialihkan 

dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama, dengan 

Penetapan Pemerintah No. 5 Tahun 1946 yang sekaligus 

merupakan tugas pertama Kementerian Agama (Zaini Ahmad 

Noeh dan Abdul Basith Adnan, 1983:52). 

Pembentuk undang-undang berpendapat bahwa peran serta 

Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia sangat 

diperlukan dalam pembinaan badan Peradilan Agama ke depan 

pasca satu atap dibawah Mahkamah Agung. Ketentuan tentang 

pembinaan Peradilan Agama harus memperhatikan saran dan 
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pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia 

merupakan keputusan politik hasil kompromi penyatuatapan 

PA di bawah MA. 

Penulis berpendapat bahwa yang dibutuhkan masyarakat 

adalah kerja sama antara badan Peradilan Agama dengan 

Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia serta para 

ulama. Mereka ini merupakan lembaga yang bergerak 

langsung dalam pembinaan kehidupan beragama  bagi umat 

muslim Indonesia. Hal ini mengingat bahwa antara Peradilan 

Agama, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia dan 

para Ulama memiliki visi syariah yang sama yang 

mengharuskan adanya kerja sama. Hal ini karena beberapa 

alasan, antara lain, sebagai berikut : 

a. Bahwa tugas pokok dan fungsi Departemen Agama bagi 

mereka yang beragama Islam dan juga Majelis Ulama 

Indonesia, antara lain, adalah menjadi pembimbing dan 

fasilitator bagi masyarakat dalam kehidupan beragama, 

termasuk bagi mereka yang beragama Islam. Di sini 

terdapat visi syariah yang sama dengan Peradilan Agama. 

b. Bahwa dalam rangka membimbing masyarakat Islam 

ditujukan pula kepada pengamalan syariah (hukum) Islam 

di samping bimbingan akidah dan ibadah menuju 

terciptanya budaya hukum yang sesuai syariah Islam. 

c. Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

tersebut, diperlukan struktur hukum syariah Islam baik 

yang bersifat administratif maupun yudikatif. 

d. Bahwa struktur hukum syariah Islam, baik yang berada di 

Departemen Agama maupun di lingkungan Peradilan 

Agama, diperlukan mekanisme kerjasama yang terpadu, 

cepat dan tepat demi pelayanan prima kepada umat. 

e. Bahwa dengan adanya kerjasama, maka Departemen 

Agama, Majelis Ulama Indonesia dan umat Islam akan 

merasa memiliki Peradilan Agama sehingga mereka akan 

tercipta jalinan keterikatan ruh tasyri’ di antara semua 

pihak. 
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Dalam keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 

MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret  2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung 

ditetapkan adanya Sub Direktorat Syariah pada Direktorat 

Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Pasal 

57 Keputusan tersebut menetapkan bahwa Direktorat Pranata 

dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama terdiri dari a. Sub 

Direktorat Kasasi Perdata Agama; b. Subdirektorat Peninjauan 

Kembali Perdata Agama; c. Subdirektorat Syar’iyah; d. 

Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 166 Keputusan tersebut menetapkan bahwa 

Subdirektorat Syar’iyah mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, 

norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis 

dan evaluasi serta pembinaan di bidang kesyar’iyahan. 

Selanjutnya dalam Pasal 167 dinyatakan bahwa dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 

166, Subdirektorat Syar’iyah mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan 

pengkajian hukum Islam dalam perkara Syar’iyah 

(perkara khusus) termasuk perkara-perkara yang berasal 

dari Mahkamah Syar’iyah, pelaksanaan administrasi 

yang berhubungan dengan permohonan fatwa agama, 

pembinaan hisab rukyat dan itsbat kesaksian rukyat. 

b. Pelaksanaan penyiapan bahwa kodifikasi dan 

yurisprudensi perkara-perkara syar’iyah dan perkara-

perkara yang berasakl dari Mahkamah Syar’iyah. 

c. Pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan 

pengendalian pelaksanaan penyelesaian perkara 

syar’iyah (perkara khusus). 
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    Peran  Departemen Agama dalam Pembinaan Peradilan 

Agama 

Setelah Indonesia Merdeka, pembinaan organisasi, 

administrasi dan finansial Peradilan Agama sejak 25 Maret 

1946 dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke 

Kementerian Agama. Bahkan pada masa dahulu, pembinaan 

teknis yudisial Peradilan Agama pun juga dilakukan oleh 

Menteri Agama. Kemudian seiring dengan deru reformasi di 

Indonesia akhirnya dialihkan ke Mahkamah Agung, yaitu 

sejak 30 Juni 2004 berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 

Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004. Keputusan Presiden ini 

dikeluarkan memenuhi perintah Pasal 42 ayat (2) No. 4 Tahun 

2004 yang memerintahkan pengalihan organisasi, adminitrasi 

dan finansial dalam lingkungan Peradilan Agama selesai 

dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Sejalan dengan 

perkembangan sistem ketatanegaraan tersebut, maka dilakukan 

perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 

Tahun 2006 yang dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa 

pembinaan teknis peradilan, organisasi administrasi dan 

finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Sejak Peradilan Agama berada satu atap di bawah 

Mahkamah Agung tersebut, Departemen Agama tidak lagi 

berkompeten melakukan pembinaan terhadap kelembagaan 

Peradilan Agama. Meskipun Departemen Agama berhasil 

memperjuangkan kelestarian hubungan historis dan psikologis 

dalam pembentukan UU No. 4 Tahun 2004 yang masuk dalam 

Penjelasan Umum alinea keempat yang menyatakan bahwa 

“Mengingat sejarah perkembangan Peradilan Agmaa yang 

spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap 

badan Peradilan Agama dilakukan dengan memperhatikan 

saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama 

Indonesia”, namun amanat UU ini belum pernah 

ditindahlanjuti oleh Departemen Agama maupun Majelis 

Ulama Indonesia dan Mahkamah Agung. 
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Pada saat ini, dengan berlakunya Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ternyata 

ketentuan yang tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 4 

Tahun 2004 mengenai hubungan Mahkamah Agung dan 

Menteri Agama dalam pembinaan Peradilan Agama tidak 

dimuat lagi. Hal ini berarti bahwa secara yuridis perundang-

undangan ikatan tersebut tidak dilanjutkan atau dihapuskan. 

Namun demikian, kerja sama Mahkamah Agung dengan 

Menteri Agama dan para ulama masih diperlukan dalam hal-

hal yang dibenarkan menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, 

yaitu : 

a. Dalam rangka penyediaan hukum dan perundang-

undangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

hukum masyarakat. 

b. Dalam rangka mendorong dan membimbing 

masyarakat menuju budaya hukum syariah sehingga 

masyarakat dengan penuh kesadaran memahami, 

menghayati dan menaati hukum-hukum syariah Islam 

secara kaaffah. 

c. Dalam rangka mengawal dan menegakkan hukum 

syariah Islam melalui Peradilan Agama sebagai 

peradilan syariah Islam, agar masyarakat tidak 

menyimpang dari doktrin dan ruh syariah. 

 

    Peran Majelis  Ulama Indonesia (MUI) dalam pembinaan 

terhadap PA 

Dengan berlakunya UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, ternyata ketentuan yang tercantum 

dalam Penjelasan Umum No. 4 Tahun 2004 mengenai 

hubungan Mahkamah Agung dan Majelis Ulama Indonesia 

dalam pembinaan Peradilan Agama tidak dimuat lagi. Hal ini 

berarti bahwa secara yuridis perundang-undangan ikatan 

tersebut tidak dilanjutkan atau dihapuskan. Namun demikian, 

pembinaan Majelis Ulama Indonesia terhadap masyarakat 

Islam masih tetap diperlukan terutama dalam hal : 
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a. Mendorong masyarakat menuju budaya hukum syariah 

sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran 

memahami, menghayati dan menaati hukum-hukum 

syariah Islam, secara kaaffah. 

b. Mendorong masyarakat untuk menyelesaikan sengketa 

mereka dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan 

syariah, yakni menggunakan standar hukum syariah dan 

melalui lembaga-lembaga syariah, termasuk di 

dalamnya badan arbitrase syariah nasional dan 

Peradilan Agama yang merupakan satu-satunya 

peradilan syariah Islam di Indonesia. 

c. Mengawal dan menegakkan Peradilan Agama sebagai 

peradilan syariah Islam agar tidak menyimpang dari 

doktrin dan ruh syari’ah (Majalah Suara Uldilag, Vol. 

II Nomor 7, September 2005:18-26 dan 27-33). 

 

     Peran Mahkamah Agung dalam Pembinaan Peradilan 

Agama  

Bagaimana pembinaan terhadap badan Peradilan Agama 

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pasca satu atap di 

bawah Mahkamah Agung ? Berbeda dengan Menteri Agama 

dan Majelis Ulama Indonesia, maka tanggung jawab  

Mahkamah Agung dalam pembinaan Peradilan Agama bersifat 

utuh dan menyeluruh yang meliputi pembinaan teknis, 

administrasi, organisasi dan finansial maupun pembinaan 

mental spiritual. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 

Republik Indonesia  No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menetapkan 

Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan 

finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Pembinaan terhadap Peradilan Agama yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung ini tidak boleh mengurangi kemerdekaan 

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (A. Mukti Arto, 

2012:94-200).  
   ===========Okt2015=========== 


