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BAB III 

HISTORISITAS PERADILAN AGAMA 

 DI INDONESIA  

SEBELUM ERA REFORMASI 

 

            Peradilan Agama (selanjutnya disingkat PA) di Indonesia 

memiliki sejarah yang cukup panjang. Ia hadir bersamaan dengan 

kehadiran orang Islam yang datang pada masa awal Islam masuk 

ke Indonesia (Musyrifah Sunanto,2014:1-26, M. Daud 

Ali,1994:184, Uka Tjandrasasmita dikutip Badri Yatim, 

2013:201-204). Yang kemudian berkembang mengikuti 

perkembangan peradaban umat Islam di Indonesia.    Sejarah PA 

di Indonesia berkaitan erat dengan sejarah masuk dan 

berkembangnya agama Islam di wilayah Nusantara. Pemaparan 

aspek historisitas di bawah ini diawali sejak sebelum 

terbentuknya kerajaan Islam sampai dengan era Orde Baru di 

Indonesia. Sehingga dengan gambaran tersebut akan dapat 

diketahui gambaran seputar perkembangan PA di Indoneia sejak 

masa sebelum berdirinya Kerajaan Islam sampai dengan Orde 

Baru.   

Pembahasan sejarah perkembangan PA pada bab ini 

dibagi dalam  enam sub-bab sesuai dengan masa perkembangan 

PA tersebut: yaitu: Masa Pra-Kerajaan Islam, masa Kerajaan 

Islam,  masa Penjajahan Belanda, masa Penjajahan Jepang, masa  

Kemerdekaan dan Orde Lama dan masa Orde Baru. 

 

3.1.Peradilan Agama Pada Masa Sebelum dan Setelah 

Terbentuknya  Kerajaan Islam di Indonesia. 

 Ahli sejarah sepakat bahwa masuknya Islam ke 

Indonesia terjadi pada abad VII-VIII M/ abad 1-V Hijriah. 

Masuknya agama Islam ke bumi tanah Melayu pada abad I 

Hijriyah berlangsung secara damai (penetration passifique), 

dengan melalui  pedagang Persia, Arab dan Gujarat yang 

diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Meskipun 

pada waktu itu sudah ada agama lain di Indonesia yang 
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tumbuh dan berkembang menjadi agama negara yaitu agama 

Hindu dan Budha. Sehingga kekuasaan Islam yang sudah 

dirintis pada masa itu tenggelam oleh hegemoni maritim 

Kerajaan Sriwijaya  yang berpusat di Palembang dan 

Kerajaan Mataram Hindu di Jawa (Badri Yatim, 2013: 194).  

              Perkembangan yang semakin cepat ditandai dengan 

banyaknya masyarakat asli yang memeluk agama Islam, 

maka dibutuhkan adanya suatu kekuasaan yang mengaturnya 

yang pada waktu itu umumnya berupa kerajaan. Kemudian 

tidak lama setelah masuknya Islam berdirilah kerajaan-

kerajaan Islam, seperti Samudera Pasai, Perlak, Banten, 

Cirebon, Mataram, Demak, Kutai, Banjar, Bone, Ternate, 

dan Tidore. Kerajaan dalam sejarah peradaban Islam lebih 

dikenal dengan istilah kesultanan, karena kepala negaranya 

bergelar sultan. Di wilayah suatu kesultanan yang dipimpin 

oleh sultan (Pemimpin Kerajaan) diberlakukan syari’at Islam 

bagi rakyatnya, khusus mengenai masalah agama menjadi 

urusan Penghulu Kerajaan sebagai pembantu Sultan/Raja di 

bidang agama yang juga dapat menjalankan fungsi sebagai 

hakim (qadhi), yang memutus perkara baik perdata Islam 

maupun pidana Islam (Musyarifah Sunanto, 2005:17). 

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, maka tata 

hukum di Indonesia  mengalami perubahan. Hukum Islam 

tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud 

dalam Hukum Perdata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya 

ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada 

umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan 

keberadaannya, tetapi Hukum Islam telah masuk dan dapat 

diterima di kalangan para penganutnya, terutama bidang 

hukum keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap proses 

pembentukan dan pengembangan PA (Alaiddin Koto, 2012: 

189-191).  

  Seperti yang dipaparkan oleh Harry J. Benda, dan sudah 

menjadi pandangan umum di kalangan para peneliti, salah 

satu ciri awal perkembangan Islam di Indonesia adalah 
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terbentuknya masyarakat muslim pesisir yang terdiri dari 

para pedagang, yang mulanya merupakan pedagang muslim 

dari luar Nusantara. Masyarakat Muslim pesisir ini segera 

meluas mulai dari lapisan bangsawan sampai pada 

masyarakat biasa (Harry J. Benda, 1980:28). 

     Seiring dengan perkembangan tersebut, maka setelah 

Islam memperoleh kedudukan yang kokoh di Nusantara, dan 

jauh sebelum kolonial datang menjajah, yang dimulai oleh 

Portugis tahun 1511 M (M.C. Ricklefts, 1995:33), peralihan 

peran dari para saudagar kepada para ulama dan fuqaha, 

dalam pelaksanaan peradilan di bidang agama (dalam 

bentuknya yang sederhana), sudah mulai terjadi. Maka 

peralihan fungsi dalam menyelesaikan persengketaan antara 

sesama muslim Indonesia, dari para pedagang kepada para 

fuqaha dan ulama, sudah mulai terjadi. Meskipun harus 

dicatat, pada awalnya para pedagang sendiri yang berstatus 

sebagai ulama dan fuqaha, tetapi tidak semua pedagang yang 

datang ke Nusantara berstatus fuqaha. Mereka, para fuqaha 

dan ulama inilah yang dipercaya masyarakat muslim untuk 

menyelesaikan sengketa diantara mereka. Hanya saja proses 

dan acara penyelesaian yang ditempuh dalam masyarakat 

yang demikian traditional masih bersifat informal (berupa 

tahkim). 

  Kesederhanaan disini bukan saja dalam hal materi hukum 

tetapi juga dari proses penyelesaiannya. Sebagai akibat dari 

kesederhanaan proses acara tersebut, maka putusan yang 

munculpun hanya bersifat fatwa yakni tidak mempunyai 

kekuatan memaksa. Sebab salah satu perbedaan yang sangat 

menonjol antara putusan seorang mufti (fatwa) dengan 

putusan hakim (qadi)  adalah dari segi kekuatan memaksa 

putusannya (enforcement); bahwa sebuah fatwa tidak 

mempunyai kekuatan enforcement (kekuatan harus 

dilaksanakan), sebuah kekuatan yang dimiliki putusan hakim. 

Maka dalam menyelesaikan sengketa yang muncul, terutama 

yang berhubungan dengan masalah perkawinan, hibah, 
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wakaf, sodakoh dan warisan, antara sesama muslim di 

Nusantara, di awal kedatangan Islam adalah melalui lembaga 

tahkim. Adapun aliran fikih (materi dalam menyelesaikan 

sengketa tersebut adalah faham Mazhab Syafi’i (belum ada 

buku undang-undang secara khusus) (Musyrifah Sunanto, 

2010: 138-139).  Tetapi perlu dicatat, bahwa meskipun 

putusan melalui  tahkim ini bukan atas perintah penguasa dan 

hanya bersifat fatwa, yang berarti secara yuridis formal tidak 

mempunyai kekuatan memaksa. Namun, putusan itu diikuti 

atau ditaati masyarakat muslim Nusantara seperti halnya 

keputusan lembaga formal. Teori ini bisa dibuktikan dengan 

fakta bahwa setiap ada sengketa di dalam kehidupan 

masyarakat Muslim, mereka selalu mencari penyelesaian dari 

para ulama atau ahli agama. Maka tidak mengherankan kalau 

setelah adanya lembaga PA-pun masih banyak diantara 

muslim Indonesia yang tetap mengikuti tahkim dalam 

menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain, bersamaan 

dengan munculnya lembaga PA di Indonesia maka muncul 

dualisme proses peradilan di dalam kehidupan muslim 

Indonesia. Pertama melaui lembaga formal PA, dan kedua, 

lembaga informal, tahkim yang tetap mengikuti dan 

menjalankan prosedur yang ada sebelumnya (Badri yatim, 

2013: 210). 

 Keberadaan lembaga tahkim yang ada di awal-awal 

kedatangan Islam ke Nusantara tersebut tidak berhenti 

sampai disitu. Sesuai dengan perkembangan Islam di 

Nusantara, majelis ini juga mengalami perkembangan. 

Perkembangan yang paling menonjol dan dapat dilihat secara 

langsung adalah dengan dijadikannya lembaga ini sebagai 

lembaga formal di masa kesultanan (kerajaan) Islam di 

Nusantara. Di kerajaan-kerajaan Islam yang ada di 

Nusantara, hukum Islam sudah dijadikan sebagai hukum 

formal dan material dalam bidang perkawinan. Hibah, wakaf, 

dan warisan, yang pada umumnya berpedoman pada 

abstraksi ajaran fiqh Syafi’i. Bahkan ada yang mengatakan, 
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lembaganya sendiri sudah ada di kerajaan-kerajaan Islam 

yang ada di Nusantara, misalnya dengan peralihan penghulu 

di Jawa, Mahkamah Syari’ah di kesultanan Islam di 

Sumatera (Langkap, Asahan, Deli dan Indragiri), Peradilan 

Qadi di Kesultanan Banjar dan Pontianak (Kalimantan). 

Hanya saja di Kesultanan Islam  tersebut belum pernah 

disusun kitab undang-undang yang formil dan sistematis. 

Maka hukum yang ditetapkan masih tetap abstraksi yang 

ditarik dari kitab-kitab fiqih yang ada, yakni mazhab Syafi’i 

(Alaiddin Koto, 2010: 192). 

   Dari sekian kitab fiqih yang digunakan, mulai dari masa 

awal sejarah Islam di Nusantara, konon, kitab yang dijadikan 

standar secara luas adalah kitab Sirath al-Mustaqim, yang 

dikarang oleh Nuruddin al-Raniri. Menurut Hamka, buku ini 

diberi sarah, yang kemudian dijadikan sebagai kitab standar 

dalam menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat Islam di 

daerah kesultanan Palembang dan Banten. Kemudian 

berkembang ke daerah Jawa, yakni di kerajaan Demak, 

Jepara, Ngampel dan Mataram. Bukti penggunaan ini 

didapatkan lewat bukti-bukti yang ditulis oleh para pujangga 

yang hidup di masa itu, seperti kitab Kertagama dan 

Sayyidatul Hukum.  Dengan bahasa lain, oleh Muhammad 

Daud Ali disebutkan perkembangan lembaga PA, yang 

awalnya disebut dengan lembaga tahkim berkembang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat Islam di kepulauan 

Nusantara. Lembaga tahkim tersebut  sudah lama berfungsi 

sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang 

memeluk agama Islam, khususnya di bidang perkawinan dan 

hukum kewarisan. Lembaga yang sudah ada sejak 

kedatangan Islam di Nusantara itulah yang kemudian 

dikuatkan kedudukannya dan disebut dengan PA di wilayah 

Jawa dan Madura pada tahun 1882, di Kalimantan Selatan 

pada  tahun 1937, dan di luar kedua daerah tersebut pada 

tahun 1957 (Muhammad Daud Ali dalam Majalah Panji 

Masyarakat  Nomor 634, tanggal 1-10 Januari ,1990: 45-52). 
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    Menurut Zaini Ahmad Noeh, seorang yang banyak 

menulis sekitar kelahiran dan perkembangan PA di 

Indonesia, bahwa kelahiran lembaga tahkim sebagai lembaga 

Informal bersamaan dengan munculnya kebutuhan 

masyarakat terhadap hakam (mediator / arbiter) ketika  dua 

orang muslim atau lebih sedang mengalami sengketa (Zaini 

Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, 1983: 30). Dalam kata 

pengantar pada terjemahan buku Daniel S. Lev,  “Islamic 

Court in Indonesia”, Zaini A. Noeh menguraikan lebih jauh 

perkembangan lembaga PA di Indonesia, mulai dari awal 

datangnya Islam sampai pada munculnya lembaga PA 

tersebut. Noeh menyebutkan, awal permulaan Islam 

menginjak di tanah air Indonesia, para muslim Nusantara 

menyelesaikan persengketaan diantara mereka dengan jalan 

tahkim kepada para mubaligh atau orang yang berilmu, yang 

dianggap mampu menuntaskan perselisihan diantara mereka. 

Pada perkembangan berikutnya muncul pelaksanaan 

peradilan dari ahl al-hall wa al-Aqd, seperti yang terkenal di 

daerah-daerah, misalnya dengan sebutan Peradilan Adat 

(Inheemsche rechtpraak in rechtstreeks-bestuurt gebrield), 

seperti yang ada di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh 

dan daerah lainnya (Daniel S. Lev, alih bahasa Zaini Ahmad 

Noeh, 1980:2). 

      Perkembangan selanjutnya adalah dengan munculnya 

pelaksanaan peradilan atas dasar tauliyah (pelimpahan). 

Praktik ini muncul setelah para penguasa di Indonesia 

memeluk agama Islam. Jabatan hakim agama semenjak itu 

diangkat oleh raja atau Sultan, seperti yang terjadi di daerah-

daerah kerajaan swapraja. Kemudian diikuti oleh Kerajaan 

Mataram di Jawa. Di dalam Kerajaan Mataram para raja 

meletakkan bidang agama sebagai bagian dari pemerintahan 

umum. Sebagaimana pada pemerintahan umum mulai dari 

tingkat desa diatur dan diangkat kepala desa, maka  di bidang 

agama pun diangkat juga seorang yang mengurusi urusan 

keagamaan yang disebut dengan kaum, sama dengan modin, 
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amil dan lebai di daerah lain di luar  kerajaan Mataram. 

Sedang Camat di tingkat kecamatan didampingi oleh seorang 

Penghulu Naib, dan di tingkat kabupaten oleh Penghulu 

Kabupaten (Daniel S. Lev, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, 

1980:2-3). Dengan ungkapan lain disebutkan oleh Idris 

Ramulyo, meskipun secara formal Hukum Acara Peradilan 

Islam belum ada, tetapi fungsinya sudah ada sejak Islam 

masuk ke Indonesia dengan tiga periodisasi, yakni periode 

tahkim, ahlul-halli wa al-‘aqad dan pelimpahan (tauliyah)  

(M. Idris Ramulyo, 1991:57-60). 

      Kebenaran adanya pelimpahan dari penguasa formal 

kepada ahli agama di masa kesultanan Islam yang untuk 

tingkat desa di sebut modin, dan seterusnya ke tingkat 

kabupaten disebut Penghulu Kabupaten ini, bisa dibuktikan 

dengan keberadaan alun-alun di setiap kerajaan Islam di 

Jawa; dan setiap alun-alun mempunyai masjid. Masjid inilah 

yang digunakan sebagai tempat peradilan oleh para penghulu 

yang ditunjuk oleh penguasa yang berkuasa.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan, rujukan yang digunakan baik di 

lembaga informal, lembaga tahkim, maupun lembaga resmi, 

lembaga peradilan di kerajaan-kerajaan Islam, materi hukum 

yang digunakan selalu hukum ala Mazhab  Syafi’i. Maka 

perbedaan antara sebelum dan sesudah munculnya kerajaan 

Islam di Nusantara, adalah bahwa pada masa kesultanan, 

hukum Islam sudah digunakan sebagai hukum formal. 

Sebaliknya di masa-masa awal Islam hukum Islam hanya 

diakui di kalangan muslim sendiri secara informal. 

      Sama dengan materi hukumnya, dalam proses beracara di 

lembaga penyelesai  sengketa dalam bidang agama ini juga 

mengalami perkembangan dari proses yang sangat informal, 

berupa tahkim di masa-masa awal Islam datang di Nusantara 

kepada proses formal di masa kerajaan-kerajaan Islam.  

Penyelenggaraan Peradilan Syari’ah Islam di Indonesia dapat 

dilakukan dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan 

kondisi dan perkembangan masyarakat pada masa itu. 
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Namun secara bukti visual para peneliti akan mengalami 

banyak kesukaran  untuk melacak keberadaan PA pada masa 

sebelum berdirinya Kerajaan Islam di Indonesia, mengingat 

begitu minimnya bukti tertulis seputar keberadaan PA pada 

masa itu (Muhaemin  Nur, 1982: 4-5).   

   Pada masa ini praktik  pelaksanaan Hukum Acara 

Peradilan Islam (PA) masih sangat sederhana, yang pada 

perkembangannya dikenal pembentukannya dalam tiga 

periode yaitu : 

 

       1.Periode Tahkim kepada Muhakam (mediator) 

Pada masa awal Islam  datang ke Indonesia, 

komunitas Islam  masih sangat sedikit, dan belum 

terbentuk adanya masyarakat yang terorganisir. 

Masyarakat pada periode ini masih tergolong masyarakat 

yang sederhana yang terdiri dari kelompok-kelompok 

masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Adat (Abdullah 

Tri Wahyudi, 2004:5). Disamping itu pemeluk Islam 

masih belum mengetahui tentang hal-hal yang 

berhubungan  hukum Islam. Sehingga bila timbul 

permasalahan, mereka menunjuk seorang yang dipandang 

ahli dalam bidang agama untuk menyelesaikannya. 

Apabila terjadi benturan-benturan tentang ha-hal dan 

kepentingan pribadi dalam kehidupan masyarakat, mereka 

menyerahkan permasalahan  kepada pemuka agama atau 

yang dianggap ahli agama. Dan apa-pun  keputusan yang 

akan dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk  itu, kedua 

belah pihak yang berselisih harus taat untuk 

mematuhinya.   Cara seperti inilah yang disebut ‘tahkim”, 

yakni para pihak yang bersengketa secara suka rela 

menyerahkan perkara mereka kepada seorang ahli agama, 

baik faqih, ulama, atau mubaligh untuk diselesaikan 

dengan ketentuan  bahwa kedua belah pihak yang 

bersengketa  akan mematuhi putusan yang diberikan oleh 

ahli agama tersebut (H.A. Basiq Djalil, 2012: 192). Dalam 
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perkembangannya perkara yang diputus oleh lembaga 

tahkim ini melembaga sebagai peradilan syara’.  

Bertahkim seperti ini dapat  juga dilaksanakan  dalam hal 

selain sengketa, seperti penyerahan pelaksanaan akad 

nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali (Abdul 

Manan, 2012:150).  

  Orang yang ditunjuk sebagai hakim itu disebut 

muhakkam yang bertugas untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan yang timbul diantara mereka. Pada awal 

datangnya Islam ke Indonesia, muhakkam ini adalah orang 

yang menguasai ilmu pengetahuan secara luas yang dalam 

kehidupan sehari-hari disebut ulama (Tim Ichtiar Baru 

van Hoeve, 1995:368). Periode ini diawali ketika pemeluk 

agama Islam di Indonesia (Nusantara pada waktu itu) 

masih sedikit, wujud Peradilan Agama belum seperti 

sekarang ini, pada masa itu bila terjadi perselisihan atau 

sengketa, di antara anggota masyarakat yang beragama 

Islam, diselesaikan dengan cara ber-tahkim (Alaiddin 

Koto, 2007: 191-195) kepada guru atau mubaligh yang 

dianggap mampu dan berilmu agama (H. Zaini Ahmad 

Noeh, 1983: 14). Orang yang bertindak sebagai hakim, 

disebut muhakam. 

   Secara teoritik menurut Zaini Ahmad Noeh dan 

Abdul Basith Adnan, perkembangan    pembentukan 

Peradilan Agama di Nusantara dimulai dari periode 

Tahkim, yakni penyerahan penyelesaian sengketa antara 

para pihak kepada seorang “muhakkam” untuk memberi 

keputusan antara para pihak yang bersengketa 

berdasarkan kesepakatan  dan mereka bersepakat pula 

untuk menaati keputusan muhakkam tersebut (Zaini Ahmad 

Noeh dan Abdul Basith Adnan, 1983: 29-30). Periode tahkim 

ini dapat diduga sebagai awal perkembangan Peradilan 

Agama di Indonesia (Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basith 

Adnan, 1983: 26).  Praktik penyelesaian sengketa melalui 

muhakkam sangat mungkin diilhami dari firman Allah 
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SWT dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Nisa’ (4) ayat (35) 

(Departemen Agama Republik Indonesia, 1984: 123): 

 ايريد إن أهلها من وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم وإن

خبيرا عليما كان هللا إن بينهما هللا يوفق إصالحا  

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara 

keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari 

keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga 

perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, 

Maha Teliti” 

 

Dalam periode tahkim PA belum mendapatkan 

tempat kedudukan dalam suatu sistem ketatanegaraan, 

karena memang belum ada pemerintahan, sehingga belum 

ada sistem ketatanegaraan. Dalam hal sudah ada suatu 

pemerintahan negara, maka penyelenggaraan Peradilan 

Islam  menjadi tanggung jawab negara (A. Mukti Arto, 

2012: 76-77).  Setelah agama Islam berakar dalam 

masyarakat, peranan ulama sangat menonjol. Mereka 

bertindak sebagai guru dan pengawal hukum Islam. 

Dengan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa hakim 

pada periode awal Islam di Nusantara ini adalah seorang 

ulama yang menyebarkan agama Islam, dan dipercaya 

serta ditunjuk oleh mereka yang berselisih untuk 

menyelesaikan segala perselisihan yang mereka hadapi 

dan putusannya dilaksanakan sebagai hukum Islam. 

 

        2. Periode Ahlul Halli Wa al’-Aqdi 

    Periode ini terjadi ketika penganut agama Islam 

telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok 

masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau qadhi 

dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlul halli wa 

al’-aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang 

dipercaya oleh ahli majelis atau kumpulan orang-orang 
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terkemuka (tokoh) dalam masyarakat (H. Zaini Ahmad 

Noeh dan H. Abdul Basith Adnan, 1980: 29).  

 Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk 

dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan  jalan 

mengangkat ahl-halli wa al-aqdi, yaitu orang-orang yang 

terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi 

sesepuh masyarakat, Abdul Manan memberikan definisi 

ahl hilli wa al-aqdi adalah pemimpin masyarakat yang 

diikuti dan dipercaya oleh umat, dapat diterima oleh 

semua pihak dengan ikhlas hati, penuh istiqamah, 

bertakwa, adil, bijaksana serta memiliki semangat untuk 

bekerja demi kepentingan umum (Abdul Manan, 2012: 

152). Selanjutnya ahl halli wa al-aqd mengangkat para 

hakim untuk menyelesaikan segala sengketa yang ada di 

masyarakat, penunjukan ini dilakukan atas dasar 

musyawarah dan kesepakatan, dasar pengangkatan 

seseorang sebagai hakim didasarkan pada kitab fiqh yang 

mu’tabar, seperti kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah karya 

Imam Mawardi.  Hakim-hakim dalam periode ini diangkat 

oleh rapat marga (suku), rapat negeri dan sebagainya 

menurut adat kebiasaan setempat, seperti yang terjadi di 

Kerajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak dan Banten. 

Tentang kedudukan dan peranan para hakim pada masa 

ini, yaitu disamping sebagai tokoh masyarakat juga 

sebagai penasehat agama Islam dan Imam masjid (Zaini 

Ahmad Noeh, 1996: 72). 

       

       3. Periode Tauliyah Dari  Imam (penguasa) 

Periode berikutnya disebut Tauliyah Dar al-Imam. 

Periode ini dimulai ketika Islam datang dan diterima oleh 

raja-raja atau sultan,  seperti pada Kerajaan Mataram 

Islam. Dengan penerimaan agama Islam dalam kerajaan, 

para hakim pelaksana peradilan secara otomatis diangkat 

oleh sultan atau imam atau wali al-amr. Pada periode ini 



99 
 

hampir semua wilayah yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam di Indonesia, jabatan keagamaan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jabatan 

pemerintahan umum. Misalnya di tingkat desa ada jabatan 

agama yang disebut Kaum, Kayim, Lebe, Modin dan Amil. 

Di tingkat kecamatan ada yang disebut Penghulu Naib. Di 

tingkat kabupaten ada Penghulu Kabupaten, dan di tingkat 

pusat kerajaan disebut Penghulu Agung, dimana mereka 

berfungsi sebagai hakim atau qadhi yang dibantu 

beberapa penasihat, seperti yang terdapat pada Pengadilan 

Surambi yang ada di Kerajaan Mataram Islam (H.A. 

Basiq Djalil, 2000:34).  

Dalam hal sudah ada suatu pemerintahan negara, 

maka penyelenggaraan peradilan Islam menjadi 

tanggungjawab negara. Hakim (qadhi) diangkat oleh 

Kepala Negara. Hal tersebut disebut dengan istilah 

“tauliyah ulil amri dzu syaukah”, yakni pelimpahan 

kekuasaan mengadili dari pemerintah/penguasa yang 

mempunyai kekuasaan (Zaini Ahmad Noeh dan Abdul 

Basith Adnan, 1996: 29). Sehingga setelah terbentuknya 

Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan 

hakim dilaksanakan dengan cara tauliyah dari Imam atau 

penguasa wilayah. Atau pelimpahan  wewenang dari 

Sultan atau raja selaku Kepala Negara. Kepala Negara 

selaku wali al-amri mempunyai wewenang mengangkat 

orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk 

menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh 

Kepala Negara atau Sultan. Pemberlakuan tauliyah ini 

mulai diberlakukan pada tahun 1282 M sebelum 

Marcopolo singgah di Peurlak wilayah Aceh pada tahun 

1292 M. Dari sinilah akar ideologi tumbuhnya PA di 

Indonesia. Zaini Ahmad Noeh menyatakan bahwa 

Peradilan Syari’ah Islam ini telah ada sejak sebelum 

bangsa Portugis dan Belanda datang ke Nusantara (A. 
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Mukti Arto dalam   Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basith 

Adnan, 2012: 29).  

   Pada kerajaan-kerajaan Islam di Jawa terdapat 

perangkat hukum syar’i yang mempunyai kedudukan 

sebagai pemimpin masjid dengan gelar Imam dan sering 

juga disebut Penghulu. Dalam perkembangan lebih lanjut, 

jabatan penghulu ini mempunyai kedudukan yang penting 

di Kerajaan Pajang, kemudian menjelma dalam bentuk 

yang mapan di Kerajaan Mataram Islam. Menurut Gani 

Abdullah, pengertian penghulu pada kerajaan-kerajaan 

Islam di Nusantara mengandung pengertian sebagai 

seorang yang ahli dalam urusan agama Islam. Oleh karena 

itu, penghulu dipandang sebagai lambang agama Islam 

yang dibentuk oleh para penguasa. Penghulu dituntut 

memiliki kemampuan membaca kitab-kitab fiqh 

tradisional (kitab turats), cakap, dan memiliki kapabilitas 

sebagai syarat untuk duduk dalam lembaga hokum (A. 

Gani Abdullah, 1987:50).  Penghulu memiliki peran dan 

kedudukan yang strategis dan penting dalam masyarakat. 

Dia adalah tritunggal (selain raja atau bupati serta 

panglima angkatan bersenjata) yang sangat menentukan 

jalannya pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai penanggungjawab dalam bidang agama Islam 

dengan segala cabang-cabangnya, mereka sama 

keahliannya dengan para kyai yang memimpin pondok 

pesantren. Tetapi dalam kedudukannya sebagai pejabat 

negara, penghulu mempunyai predikat priyayi. Dengan 

demikian para penghulu adalah kyai di lingkungan 

priyayi, tetapi juga priyayi di lingkungan kyai (Abdul 

Manan, 2012:150).  

   Bersamaan dengan perkembangan masyarakat 

Islam ketika kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 

1605 M. Di Indonesia sudah berdiri sejumlah kerajaan 

Islam. Dengan penerimaan agama Islam dalam kerajaan, 

secara otomatis para hakim yang melaksanakan  peradilan 
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diangkat langsung oleh sultan atau imam. Pada periode ini 

kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sudah mempunyai 

pembantu jabatan agama dalam sistem pemerintahannya. 

Misalnya di tingkat desa sudah ada jabatan kaum, kayim, 

modin, amil. Di tingkat kecamatan disebut Penghulu Naib. 

Di tingkat kabupaten ada Penghulu kadipaten, dan di 

tingkat kerajaan disebut Penghulu Agung yang berfungsi 

sebagai hakim atau qadhi  yang dibantu oleh beberapa 

penasihat yang kemudian disebut dengan Pengadilan 

Surambi (Abdul Halim,2002:38).  

   Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya 

di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri 

sendiri dan mempunyai kedudukan yang kuat, baik pada 

tataran masyarakat maupun dalam perundang-undangan 

negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di 

Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah 

kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Samudera 

Pasai yang berdiri di Aceh pada  akhir abad ke-13 M, 

merupakan Kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti 

dengan berdirinya kerajaan  kerajaan Islam lainnya, 

seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan 

Banten. Di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan 

Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16 M 

berdiri sebuah dinasti baru, yakni Kerajaan Mataram 

Islam, yang memerintah di Jawa Tengah dan 

menaklukkan kerajaan kerajaan kecil di sekitarnya. 

Dengan masuk Islamnya  para penguasa Mataram, maka 

pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam 

hampir meliputi seluruh wilayah Nusantara (Oyo Sunaryo 

Mukhlas, 2011:129).   

   Seiring berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia. Maka wewenang yang selama ini dalam bentuk 

tahkim diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Untuk 

melengkapi sumber hukum pada abad ke 17 M, Nuruddin 

Ar-Raniri (w 1068H/1658 M) menulis kitab Hukum Islam 
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dengan judul Sirat Al-Mustaqim pada 1634 M yang selesai 

tahun 1644 M. Menurut Hamka kitab ini adalah kitab 

hukum Islam pertama yang disebarkan ke seluruh pelosok 

Nusantara. Tokoh lain yang juga berpengaruh di Aceh 

adalah Abdurrauf al-Sinkel (1064-1105 H). Beliau 

menghasilkan 22 karya (baik dalam bahasa Arab maupun 

bahasa Melayu) diantaranya yang terkenal dalam bidang 

hukum Islam yaitu Mir’at al-Thullab (Busthanul Arifin, 

1996: 40). 

   Memasuki abad ke 18 M, Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari menjadi Mufti di Banjarmasin, 

mensyarah kitab Sirath al-Mustaqim dengan uraian yang 

sangat panjang dengan nama Sabil al-Muhtadin. Kitab 

syarah ini selain memuat masalah fiqh, di sisi lain dalam 

batas tertentu tidak berangkat dari realitas masyarakat 

Banjar. Sebagai contoh dalam ijtihadnya beliau 

mengatakan bahwa sahnya pembagian waris berdasarkan 

adat berpantangan. Adat berpantangan dalam pembagian 

warisan sudah lama berlangsung dalam tradisi masyarakat 

Banjar. Dalam tradisi adat berpantangan ini, harta warisan  

terlebih dahulu dibagi dua antara  suami isteri, setelah itu 

hasil paroan tadi barulah dibagi kepada ahli waris.      

   Pada abad ke 19 M, Indonesia telah banyak 

melahirkan pemikir yang memiliki reputasi dunia, semisal 

Ahmad Rifai Kalisalak (1786-1876 M). Karyanya lebih 

kurang 53 buah kitab yang membahas hampir seluruh 

persoalan agama, mulai dari akidah, syari’ah dan tasawuf. 

Kitab hukum Islam beliau yang terkenal adalah Tarjuman, 

Tasyri’ al-Muhtaj. Tokoh selanjutnya adalah Nawawi al-

Bantani. Salah satu kitab fiqhnya yang terkenal adalah 

Uqud al-Luja’in (Alaidin Kotto, 2012: 198-199).  

Begitulah fenomena hukum Islam sebagai sebuah sistem 

hukum yang hidup dan dijalankan di tengah-tengah 

masyarakat dengan raja atau sultan sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi. Sebagai sebuah sistem hukum, 
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hukum Islam telah dijalankan dengan penuh kesadaran 

oleh pemeluknya sebagai refleksi atas penerimaan agama 

Islam  sebagai agama yang diyakini.  Periode Tauliyah ini 

muncul ketika kelompok masyarakat Islam telah 

berkembang menjadi kerajaan Islam, pengangkatan 

jabatan hakim (qadhi) dilakukan dengan pemberian 

tauliyah yakni pemberian atau pendelegasian kekuasaan 

dari penguasa (raja / sultan). Pada masa itu terdapat 

bermacam-macam sebutan atau nama untuk lembaga 

Peradilan Agama dan pejabat hakim PA, antara lain 

sebagai berikut : 

          a).Di Aceh dengan nama Mahkamah Syar’iyah .  

  Di Aceh, pelaksanaan hukum Islam menyatu 

dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. 

Tingkat pertama dipimpin oleh Keucik, sedangkan untuk 

perkara yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum 

Mukim. Tingkat banding diajukan ke Ulebalang, dan 

tingkat yang tertinggi dilakukan oleh Mahkamah Agung 

yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang 

Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raya Bandhara, dan 

Fakih (Ulama). 

          b).Di Sumatera Utara dengan nama Mahkamah Majelis 

Syura. 

    c).Di Sulawesi, Maluku dan Papua yang merupakan 

bekas wilayah kerajaan Islam,   disebut dengan istilah 

“hakim syara” atau “qadhi syara” untuk menyebut profesi 

hakim PA. 

         d).Di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena 

peran Syeh Arsyad Al-Banjari sebagai mufti Kerajaan 

Banjar, terdapat lembaga Kerapatan Qadhi untuk 

pengadilan tingkat pertama, dan Kerapatan Qadhi Besar 

untuk pengadilan tingkat banding (appel) (Ichtiyanto SA, 

tt, :9). 

 Di beberapa tempat seperti Kalimantan Selatan 

dan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan tempat-
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tempat lain, para hakim agama biasanya diangkat oleh 

penguasa setempat. Di daerah-daerah lain seperti di 

Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan 

tidak ada kedudukan bagi PA. Tetapi para pejabat agama 

langsung melaksanakan tugas-tugas peradilan. 

 e).Di Sumbawa, profesi sebagai hakim agama disebut 

dengan istilah Hakim Syara, di Sumatra Barat  istilah 

Peradilan Agama disebut dengan nama   Mahkamah Tuan 

Kadi atau Engku Kali; 

 f).Di Bima (NTB), istilah PA pada waktu itu disebut dengan 

nama Badan Hukum Syara’ (Abdul Gani Abdullah, 1989:1-

5).   

 g).Di Kerajaan Mataram Islam, PA disebut dengan 

Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat 

mengadili dan memutus perkara berada di serambi Masjid 

Agung. 

  Pada masa pemerintahan Sultan Agung di 

Mataram (1613 – 1645 M), Pengadilan Pradata diganti 

nama menjadi Pengadilan Surambi, yang dilaksanakan di 

Surambi Masjid Agung. Pemimpin pengadilan, meskipun 

prinsipnya masih tetap di tangan Sultan, telah beralih ke 

tangan penghulu yang didampingi beberapa orang ulama 

dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. 

Keputusan Pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasihat 

bagi Sultan dalam mengambil keputusan. Dengan 

pertimbangan keputusan tersebut, Sultan tidak pernah 

mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat 

Pengadilan Surambi (Afdhol, 2006:93). Ketika 

Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 

1645, Pengadilan Pradata dihidupkan kembali untuk 

mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan, dan raja 

sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya. Namun dalam 

perkembangan berikutnya, Pengadilan Serambi masih 

menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa 

penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang 
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terbatas. Menurut Snouck Hourgronje, Pengadilan 

tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan 

persengketaan yang berhubungan dengan hukum 

kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan. 

  Perkembangan Peradilan Agama  pada masa 

Kerajaan Mataram yang paling menonjol adalah pada 

masa Sultan Agung (1613-1645). Pada saat itu sebelum 

pengaruh Islam masuk dalam sistem peradilan, maka 

yang berkembang adalah ajaran Hindu yang 

mempengaruhi sistem peradilan. Ketika itu perkara 

dibagi menjadi dua bagian yaitu perara yang menjadi 

urusan raja (Pradata) dan perkara yang bukan urusan 

pengadilan raja (Padu). Bisa ditebak bahwa materi 

hukum dari hukum pradata berasal dari ajaran Hindu dan 

Padu berasal dari hukum adat atau kebiasaan masyarakat 

sekitarnya. Perkara-perkara yang berhubungan dengan 

pradata adalah perkara yang berhubungan  dengan 

stabilitas negara, seperti keamaan dan ketertiban umum, 

penganiayaan, perampokan, pencurian dan lain-lain. 

Perkara dan  pelanggaran dalam bentuk ini diproses dan 

diputuskan langsung oleh raja. Sementara perkara Padu 

ialah perkara yang berhubungan dengan masalah pribadi, 

seperti perselisihan antara rakyat yang tidak bisa 

didamaikan di lingkungannya masing-masing (Alaiddin 

Koto, 2011:200). 

Dengan munculnya Mataram sebagai Kerajaan 

Islam, di bawah kepemimpinan Sultan Agung mulai 

diadakan perubahan dalam sistem peradilan. Beliau 

memasukan unsur-unsur hukum dan ajaran agama Islam 

dalam peradilan Pradata dengan mengorbitkan orang-

orang yang berkompeten dalam bidang hukum Islam di 

lembaga peradilan. Sultan Agung tidak merombak 

lembaga peradilan yang telah ada atau membuat 

peradilan khusus menurut hukum Islam yang hanya 

mengenal Qadhi(Alaiddin Kotto, 2010:200) . Sultan 



106 
 

Agung mengambil kebijakan politik hukumnya dengan 

mengisi lembaga yang telah berkembang di tengah-

tengah masyarakat dengan prinsip keislaman. Namun, 

setelah kondisi masyarakat dipandang siap dan paham 

dengan kebijakan yang diambil Sultan Agung, maka 

Peradilan Pradata yang ada diubah menjadi Peradilan 

Surambi. Lembaga ini tidak secara langsung berada di 

bawah raja, tetapi dipimpin oleh ulama (Alaiddin Koto, 

2010:200). 

Dinamakan Peradilan Surambi karena 

diselenggarakan di serambi Masjid Agung (Cik Hasan 

Bisri,1997:36). Ketua pengadilan meskipun pada tataran 

kebijakan masih berada di tangan Sultan, tetapi dalam 

pelaksanaannya berada di tangan Penghulu yang 

didampingi beberapa ulama dari lingkungan pesantren 

sebagai anggota majlis. Keputusan Pengadilan Surambi 

berfungsi sebagai penasehat bagi Sultan dalam mengambil 

keputusan. Dalam kenyataannya sultan tidak pernah 

mengambil kebijakan yang bertentangan dengan 

keputusan Pengadilan Surambi (Alaiddin Koto, 

2010:202). 

Kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung yang 

dikenal sebagai raja yang alim dan menjunjung tinggi 

agama Islam melakukan perubahan dalam tata hukum. 

Peradilan Raja yang menangani perkara pradata diubah 

namanya menjadi Peradilan Surambi (Alaiddin Koto, 

2010:202).  Dalam sistem peradilan kerajaan, kekuasaan 

kehakiman tertinggi berada di tangan Sultan. Dalam 

kekuasaan kehakiman Kesultanan Yogyakarta terdapat 

empat macam badan peradilan, yaitu Pengadilan Pradoto, 

Pengadilan Bale Mangu, Al-Mahkamah Al- Kabirah, & 

Pengadilan Darah Dalem. 

1. Pengadilan Pradoto merupakan pengadilan sipil yang 

menangani perkara pidana maupun perdata.  
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2. Pengadilan Bale Mangu merupakan pengadilan khusus yg 

menangani tata urusan pertanahan & hubungan antar 

tingkat antara pegawai kerajaan.  

3. Pengadilan Al-Mahkamah Al-Kabirah atau yg sering 

disebut dengan Pengadilan Surambi ialah Pengadilan 

Syar’iyah yang berlandaskan pada Syariat [Hukum] 

Islam. Pengadilan ini merupakan konsekuensi dari bentuk 

Pemerintahan Yogyakarta sebagai sebuah Kesultanan 

Islam. Mulanya pengadilan ini menangani al-Ahwal al-

Syakhsiyyah [hukum keluarga muslim] seperti nikah & 

waris, serta jinayah [hukum pidana]. Dalam perjalanannya 

kemudian berubah hanya menangani al-Ahwal al-

syakhsiyah, nikah, talak, & waris.  

4. Pengadilan Darah Dalem atau Pengadilan Ponconiti 

merupakan pengadilan khusus [Forum Privilegatum] yang 

menangani urusan yang melibatkan anggota keluarga 

kerajaan. Pengadilan ini sebenarnya terdiri dari dua 

pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Keraton 

Darah Dalem & Pengadilan Kepatihan Darah Dalem 

(http://rintihanqolbi.blogspot.co.id 2012:20 Oktober 

2015). Perubahan bidang kehakiman yang cukup 

mendasar terjadi pada tahun 1831 ketika pemerintah 

Hindia Belanda setahap demi setahap mencampuri & 

mengambil alih kekuasaan kehakiman dari pemerintahan 

Kasultanan Yogyakarta. Mulai dari penunjukkan Residen 

Kerajaan Hindia Belanda untuk Kasultanan Yogyakarta 

sebagai ketua Pengadilan Pradoto sampai dengan 

pembentukan pengadilan Gubernemen [Landraad] di 

Yogyakarta. Akhirnya Pengadilan Pradoto & Bale Mangu 

dihapuskan masing-masing pada 1916 & 1917 serta 

kewenangannya dilimpahkan pada Landraad Yogyakarta 

(http://rintihanqolbi.blogspot.co.id 2012: 20 Oktober 

2015). 

Setelah Kasultanan Yogyakarta menyatakan 

sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia maka 

http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/
http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/
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sistem peradilan yang digunakan ialah sistem peradilan 

nasional. Pengadilan yang digunakan ialah Pengadilan 

Negeri sebagai ganti dari Landraad Yogyakarta. Pada 

tahun 1947 Pemerintah Pusat Indonesia menghapuskan 

pengadilan kerajaan yang terakhir, Pengadilan Darah 

Dalem. Dalam sistem hukum kerajaan pernah digunakan 

sebuah Kitab Undang-undang Hukum [KUH] Kesultanan 

yang disebut dengan nama Kitab Angger-angger yang 

disusun bersama oleh Kasultanan Yogyakarta & 

Kasunanan Surakarta pada 1817. 

Kitab Undang-undang Hukum ini terdiri dari lima 

/ enam buku [volume] yaitu Angger Aru-biru, Angger 

Sadoso, Angger Gunung, Angger Nawolo Pradoto Dalem, 

Angger Pradoto Akhir [khusus Yogyakarta], & Angger 

Ageng. Seiring dengan berdirinya Landraad Yogyakarta 

maka Kitab Undang-undang Hukum-pun diganti dengan 

Kitab Undang-undang Hukum Belanda seperti Burgerlijk 

Wetboek (BW) & Wetboek van 

Strafrecht(http://rintihanqolbi.blogspot.co.id 2012: 20 

Oktober 2015). 

Dalam susunan pemerintahan Kasunanan 

Surakarta Hadiningrat, Raja menempati kedudukan yang 

paling tinggi. Raja yang bertahta di Kasunanan Surakarta 

Hadiningrat menyandang gelar Sampeyan Dalem ingkang 

Sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Sri Paku Buwana 

Senapati ing Alaga Ngabdulrahman Sayidin Panatagama, 

disingkat Sri Susuhunan Pakubuwono. Gelar ini 

menempatkan raja pada kedudukan teratas: raja adalah 

pusat kekuasaan di dunia. Dengan kata lain, raja 

merupakan orang nomor satu dan orang yang paling 

dihormati di negaranya, raja merupakan pusat kehidupan 

masyarakat dan dunia, raja sebagai pemimpin tertinggi 

peradilan kerajaan, raja adalah kepala pemerintahan dan 

panglima tertinggi angkatan perang, sekaligus sebagai 

pemimpin keagamaan.  

http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/
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Semenjak masa pemerintahan Sri Susuhunan 

Pakubuwono III (1749-1788), penobatan raja Surakarta 

harus mendapat izin dari Belanda (VOC kemudian 

dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda). 

Bahkan pihak Belanda berhak menentukan calon yang 

akan diangkat menjadi Raja. Belanda pun berhak 

menurunkan Raja tersebut apabila dikehendaki. Selain itu, 

Raja terpilih harus menyepakati perjanjian atau kontrak 

politik yang dibuat oleh Belanda. Sebenarnya, hegemoni 

penjajah Belanda terhadap urusan internal kerajaan sudah 

terjadi sejak lama. Meskipun belum menekan terlalu 

dalam seperti yang terjadi sejak masa pemerintahan 

Pakubuwono III, akan tetapi sejak zaman Kesultanan 

Mataram Islam (http://rintihanqolbi.blogspot.co.id 2012: 

20Oktober 2015  ), Kasunanan Kartasura Hadiningrat, 

hingga Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Belanda selalu 

punya cara untuk turut campur dalam urusan 

ketatanegaraan kerajaan. Hegemoni kolonial terhadap 

urusan internal kerajaan ini berlaku juga di Kasultanan 

Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakulaman di 

Yogyakarta, serta Kadipaten Mangkunegaran di 

Surakarta. 

Raja atau Susuhunan dibantu oleh para abdi dalem 

dalam menjalankan pemerintahan. Para pembantu atau 

pegawai kerajaan, yang disebut juga kelompok birokrasi 

kerajaan, ini terbagi ke dalam beberapa jabatan 

pemerintahan. Pelaksanaan dan kekuatan dalam 

menjalankan pemerintahan kerajaan akan berpengaruh 

terhadap kewibawaan kerajaan di mata rakyat maupun 

dunia luar. Selaras dengan itu, kemampuan para abdi 

dalem, baik dalam hal loyalitas maupun kualitas sumber 

daya manusianya, juga akan menentukan tingkat 

kejayaan kerajaan tersebut. Untuk membantu tugas-tugas 

keseharian raja, terdapat posisi Panitera Dalem yang 

bertindak sebagai sekretaris kerajaan 

http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/
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(http://rintihanqolbi.blogspot.co.id 2012: 20Oktober 

2015). Selain itu, ada juga Pepatih Dalem yang bertugas 

selayaknya Perdana Menteri. Dengan kata lain, Pepatih 

Dalem merupakan tangan kanan Raja dalam menjalankan 

pemerintahan. Seorang Pepatih Dalem menyandang 

gelar Adipati. Gelar yang sama juga diberikan kepada 

orang-orang yang ditunjuk memimpin pemerintahan di 

daerah-daerah yang berada di luar ibukota 

(http://rintihanqolbi.blogspot.co.id 2012: 20Oktober 

2015).  

Pada era kepemimpinan Sri Susuhunan 

Pakubuwono X (1893-1939), terjadi perubahan dalam 

struktur pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, 

yaitu dipisahkannya pemerintahan di ibukota dengan di 

luar ibukota. Pemerintahan di dalam lingkup ibukota 

kerajaan ditangani oleh lembaga tinggi kerajaan bernama 

Reh Kasentanan yang dipimpin oleh Putra Sentono 

Dalem, sedangkan untuk pemerintahan di daerah-daerah 

yang ada di luar ibukota, disebut juga Pemerintahan 

Kerajaan Nagari, dilimpahkan kepada Patih yang 

membawahi Reh Kapatihan. Pemerintahan di dalam 

istana yang diampu oleh Putra Sentono Dalem 

mempunyai beberapa lembaga di bawahnya 

(http://rintihanqolbi.blogspot.co.id 2012: 20Oktober 

2015), antara lain:  

a. Lembaga yang mengurusi Raja, Permaisuri, Selir, dan 

putra-putri Raja, atau keluarga inti istana (tergabung 

dalam Reh Kasentanan), dipimpin oleh Pangeran Sentana.  

b. Lembaga yang membawahi para abdi dalem yang bekerja 

di dalam lingkungan istana (tergabung dalam Reh 

Kanayakan), dipimpin oleh Bupati Nayaka. Beberapa 

lembaga yang termasuk dalam Reh Kanayakan ini di 

antara adalah lembaga yang menangani pekerjaan istana, 

lembaga yang mengelola kebutuhan harian istana, 

lembaga yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan 

http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/
http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/
http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/
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sandang dan pangan istana, lembaga yang bertugas 

mengurusi siti dhusun, dan lain sebagainya. 

c. Lembaga yang bertugas mengelola keuangan istana 

(tergabung dalam Lembaga Kas  Keraton), dipimpin oleh 

Wedana Bupati Gedong.  

d. Lembaga yang menangani pengelolaan yayasan milik 

istana, rumah tangga istana, segala perlengkapan istana, 

dan kegiatan istana lainnya (tergabung dalam Reh 

Parentah), dipimpin oleh Wedana (Nayaka).  

e. Lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan usaha-

usaha perkebunan milik istana, dipimpin oleh Bupati 

Pangrembe. 

f. Lembaga yang mengurusi Tanah Pamijen Keraton serta 

bangunan-bangunan yang ada di lingkungan Istana 

(tergabung dalam Lembaga Harta Benda), dipimpin oleh 

Abdi Dalem Pangrembe. 

Sedangkan untuk mengatur pemerintahan di wilayah-

wilayah milik kerajaan di luar ibukota yang wewenangnya 

diserahkan kepada Patih dalam lembaga Reh Kapatihan 

terbagi dalam susunan lembaga atau golongan sebagai 

berikut (http://rintihanqolbi.blogspot.co.id 2012: 20Oktober 

2015).  

a. Golongan Sekretaris, yakni lembaga yang menangani 

masalah kegiatan kerajaan, kepangkatan, pengangkatan 

dan pemberhentian Abdi Dalem Patih (abdi dalem yang 

mengurusi kegiatan ekonomi kerajaan), serta memimpin 

Abdi Dalem Kantor Agraria.  

b. Golongan Pengelola Keuangan, yakni lembaga memiliki 

tugas dan wewenang antara lain menangani kegiatan 

administrasi keuangan kerajaan, mengelola yayasan-

yayasan milik kerajaan, serta mengangkat dan 

memberhentikan Abdi Dalem Keuangan dan Abdi Dalem 

Kartipradja.  

c. Golongan Pengadilan dan Pemerintahan, yakni lembaga 

yang bertugas mengurusi masalah ketenteraman, 

http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/
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kesehatan, pendidikan, ekonomi, perundang-undangan, 

serta bertanggungjawab atas pengangkatan dan 

pemberhentian Abdi Dalem Pangreh Praja dan Abdi 

Dalem Pengadilan.   

Secara khusus, lembaga pengadilan istana adalah 

institusi kerajaan yang bertugas menangani upaya-upaya 

penegakan hukum demi terciptanya ketertiban di seluruh 

wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. 

Selain itu, lembaga ini juga berfungsi sebagai pencegah 

terjadinya pelanggaran dan tindak kejahatan lainnya yang 

berpotensi membuat kedudukan Raja terancam. Sejak 

semakin menguatnya pengaruh Belanda dalam urusan tata 

negara kerajaan, sistem peradilan di Kasunanan Surakarta 

Hadiningrat pun sedikit banyak mengalami perubahan 

menurut apa yang dikehendaki oleh pihak Belanda 

meskipun hal itu dilaksanakan secara bertahap. Inilah 

yang membuat banyak kebijakan Raja yang terkena 

pengaruh dari kemauan Belanda kendati di bagi 

kebanyakan rakyat kerajaan, legitimasi atas kewibawaan 

Raja masih tetap terjaga. 

Tata cara mengenai hukum dan kebiasaan di 

Kasunanan Surakarta Hadiningrat, juga berlaku di 

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, diatur dalam 

kitab undang-undang kerajaan yang terdiri dari Nawala 

Pradata, Angger Sedoso, Angger Ageng, dan Angger 

Gunung. Aturan-aturan tersebut merupakan warisan dari 

sistem tata negara di Kesultanan Mataram Islam. Kitab 

undang-undang kerajaan itu diberlakukan hingga sekitar 

tahun 1847 bersama dengan Angger-angger Nagari yang 

dicetuskan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII (1830-

1858), Pada tahun 1847 itu, terjadi perjanjian antara 

Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan pihak pemerintah 

kolonial Hindia Belanda yang menghasilkan keputusan 

bahwa tata hukum lokal kerajaan dihapuskan dan diganti 

dengan tata hukum buatan kolonial 
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(http://rintihanqolbi.blogspot.co.id 2012: 20 Oktober 

2015). 

Kesamaan di Kerajaan Mataram Yogyakarta dan 

Surakarta, korps penghulu disebut Kawedanan 

Pametakan,  yang selalu berdampingan dengan Kadipaten 

Anom Suranata dalam menggiring penghulu mengikuti 

upacara kenegaraan. Pada tingkat pusat diangkat 

Penghulu Ageng, di tingkat kabupaten diangkat Penghulu 

Kabupaten, di tingkat kecamatan diangkat Penghulu 

Na’ib, di tingkat desa diangkat pejabat yang mengurusi 

bidang agama Islam disebut Kayim, Lebai, Modin, Amil 

atau Marbot. hanya Penghulu Ageng dan Penghulu 

Kabupaten saja yang diberi kedudukan sebagai hakim 

yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan 

perkara-perkara yang dijatuhkan di Pengadilan Serambi. 

Di samping itu, juga diberikan tugas-tugas negara lainnya 

sebagaimana yang dititahkan oleh sultan sebagai penguasa 

negara atau kerajaan (http://rintihanqolbi.blogspot.co.id 

2012: 20 Oktober 2015). 

      h). Di Banten dan Cirebon  

 Pengadilan di Banten disusun menurut versi Islam. 

Pada masa Sultan Hasanudin memegang kekuasaan, 

pengaruh hukum Hindu sudah tidak lagi berbekas, karena 

di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh 

qadhi sebagai hakim tunggal. Dan pengadilan disusun 

menurut syariat Islam. Pada masa Sultan Hasanuddin 

memegang kekuasaan di Banten hanya ada satu 

pengadilan yang dipimpin oleh Qadhi sebagai hakim 

tunggal. 

Pada saat Sultan Agung Tirtayasa berkuasa (1651-

1680), hukum Islam sudah diberlakukan secara sempurna. 

Hukum potong tangan bagi pencuri dengan memotong 

tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri  seterusnya bagi 

pencurian dengan nilai 1 gram emas. Sejarah Banten 

menyebutkan bahwa syaikh tertinggi bergelar Kyai Ali 

http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/
http://rintihanqolbi.blogspot.co.id/
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atau Ki Ali yang kemudian dikenal dengan istilah qadhi. 

Posisi qadhi ini pada awalnya dijabat oleh seorang ulama 

dari Makkah, tetapi mulai tahun 1650 dan awal tahun 

1651 para qadhi sudah mulai dijabat oleh para bangsawan 

Banten http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-

di-masa-kerajaan.html. Diunduh 20 Oktober 2015). 

         PA juga ada di Kerajaan Cirebon.  Meskipun 

Kesultanan Cirebon didirikan pada waktu yang hampir 

bersamaan dengan Kesultanan Banten, akan tetapi lapisan 

atas di Cirebon berasal dari Demak yang masih terikat 

kepada norma-norma hukum dan adat kebiasaan Jawa-

kuno. Perbedaan itu tampak dalam tata peradilan di dua 

kesultanan itu. Di Cirebon, pengadilan dilaksanakan oleh 

tujuh orang Menteri yang mewakili tiga Sultan, yaitu 

Sultan Sepuh, Sultan Anom dan Panembahan Cirebon. 

Semua aturan dan proses beracara dalam persidangan 

serta pengambilan sebuah keputusan merujuk kepada 

perundang-undangan dan hukum Jawa. Kitab hukum yang 

menjadi rujukan adalah Pepakem Cirebon. Kitab ini 

merupakan sebuah kompilasi dari hukum dan perundang-

undangan Jawa Kuno, memuat kitab hukum Raja Niscaya, 

Undang-undang Mataram, Jawa Lengkara, Kontra 

Menawa dan Adidullah. Namun, satu hal yang tidak dapat  

dipungkiri bahwa Papakem Cirebon dipengaruhi hukum 

Islam. Di samping Papakem Cirebon ada juga Kitab 

Muharrar yang terbit tahun 1768. 

        Di sisi lain, Cirebon merupakan Kerajaan Islam 

pertama di Jawa Barat. Tomo Peres menyebutkan bahwa 

Islam sudah ada di Cirebon sekitar tahun 1470-1475 M 

orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi 

sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah (Sunan 

Gunungjati) sebagai pengganti sekaligus keponakan dari 

Pangeran Walang Sungsang. Dialah pendiri kerajaan 

Cirebon (Tresna, 1978:17).  Di Cirebon atau Priangan 

terdapat tiga bentuk peradilan, yaitu Peradilan Agama, 

http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-masa-kerajaan.html.%20Diunduh%2020%20Oktober%202015
http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-masa-kerajaan.html.%20Diunduh%2020%20Oktober%202015
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Peradilan Drigama dan Peradilan Cilaga (Oyo Sunaryo 

Mukhlas, 2011:124). kompetensi Peradilan Agama adalah 

perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau 

hukum mati, yaitu yang menjadi kompetensi absolut 

Peradilan Pradata di Mataram. Perkara-perkara tidak lagi 

dikirim ke Mataram, karena belakangan kekuasaan 

Mataram semakin merosot. Kewenangan absolute 

Pengadilan Drigama adalah perkara-perkara perkawinan 

dan waris. Sedangkan pengadilan Cilaga khusus 

menangani sengketa perniagaan. Pengadilan ini dikenal 

dengan Pengadilan Wasit 

(http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-

masa-kerajaan.html). Istilah agama dan Drigama terdapat 

dalam Pepakem Cirebon yang digunakan untuk 

mengadakan pemisahan menurut sifatnya di antara 

perkara-perkara yang harus diadili. Penjelasan isi 

Pepakem Cirebon tersebut terdapat dalam kitab hukum 

adat, dimana setiap perkara harus diselesaikan 

berdasarkan hukum adat. Toya Gama adalah perkara-

perkara yang diselesaikan berdasarkan percobaan hukum 

yang berat 

(http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-

masa-kerajaan.html). 

Ketegasan hakim dinilai sebagai posisi sentral 

dalam menentukan nasib para pihak yang berselisih. Maka 

sebagai calon hakim, perlu memenuhi persyaratan ketat 

yang ditentukan dalam Panca Dharma Hakim, sebagai 

berikut: Kartika,  dilambangkan sebagai bintang. Artinya 

hakim harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Seorang hakim bertanggung jawab dalam memutuskan 

perkara dan kepada Tuhannya 

(http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-

masa-kerajaan.html). Cakra, dilambangkan sebagai 

senjata dewa, cakra.Artinya, hakim harus membasmi 

kezaliman.Ia harus berpihak pada kebenaran. Candra, 

http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-masa-kerajaan.html
http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-masa-kerajaan.html
http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-masa-kerajaan.html
http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-masa-kerajaan.html
http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-masa-kerajaan.html
http://dakwah13.blogspot.co.id/2013/09/peradilan-di-masa-kerajaan.html
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dilambangkan sebagai bulan. Artinya, hakim harus arif, 

berwibawa, dan bijaksana dalam memutuskan perkara. 

Sari, dilambangkan sebagai bunga. Artinya hakim harus 

dapat dicontoh, baik saat memutuskan perkara ataupun di 

luar kantor. Tirta, dilambangkan sebagai air.Artinya, 

hakim harus bersih dari gratifikasi (Oyo Sunaryo 

Mukhlas, 2011:127-128). 

Jauh sebelum Cirebon runtuh sebetulnya Banten 

yang menjadi kota penting dan bersejarah sejak sebelum 

Islam datang ke Indonesia, yaitu pada saat Banten berada 

dalam kekuasaan raja-raja Sunda, bahkan sebelumnya. 

Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang paling 

ketat melaksanakan hukum Islam dan tidak lagi 

dipengaruhi oleh hukum adat, Budha atau Hindu (Oyo 

Sunaryo Mukhlas, 2011:127-128). 

 Dengan berbagai ragam pengadilan tersebut, 

menunjukkan posisinya yang sama, yaitu sebagai salah 

satu pelaksanaan kekuasaan raja atau sultan. Pada 

dasarnya batasan wewenang Pengadilan Agama meliputi 

bidang hukum keluarga. Kedudukan Sultan sebagai 

penguasa tertinggi, dalam beberapa hal berfungsi sebagai 

pendamai apabila terjadi perselisihan hukum 

(Matullada,tt:236).  Di antara bentuk dan sistem 

pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia yang 

nampaknya meninggalkan ciri-ciri  pada sistem 

pemerintahan Republik Indonesia dewasa ini, adalah 

Kerajaan Mataram di Jawa, terutama ciri dalam 

menempatkan bidang agama sebagai bagian dari 

pemerintahan umum. Pada tingkat pemerintah pusat 

Kerajaan Mataram, baik untuk Surakarta maupun 

Yogyakarta, dijumpai jabatan Kanjeng Penghulu atau 

Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu 

Kabupaten berfungsi sebagai Hakim pada majelis 

Pengadilan Agama yang ada di masa itu (Zaini Ahmad 

Noeh, 1986: 3). 
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 3.2. Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan Belanda.  

 Munculnya imperialisme kuno dengan 

semboyannya god, glory dan gospel, ternyata juga 

berdampak terhadap kepulauan Nusantara yang saat itu 

telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Mula-mula ditandai 

oleh keberhasilan bangsa Portugis menguasai selat Malaka 

pada tahun 1511, yang kemudian berlanjut ke Maluku 

pada tahun 1513. Akan tetapi bangsa Eropa yang paling 

lama dan paling berpengaruh terhadap bangsa Indonesia 

adalah Belanda. Kedatangan Belanda pertama di 

Indonesia adalah di Banten yang dipimpin oleh Cornelis 

de Houtman. Melalui organisasi dagangnya VOC  

(Verenidge Ost-Indische Compagnie), Belanda berupaya 

untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di 

Nusantara. 

 VOC sebagai organisasi perdagangan yang 

didirikan pada tahun 1602 masuk ke Indonesia semula 

dengan tujuan berdagang rempah-rempah. Namun melihat 

potensi Indonesia sangat besar, maka muncul hasrat untuk 

menjajah Indonesia. Karena kondisi Indonesia yang pada 

waktu itu berupa kerajaan-kerajaan Islam yang jumlahnya 

cukup banyak, maka VOC menerapkan politik memecah 

belah dan menguasai (Devide at impera) atas wilayah 

kerajaan-kerajaan Islam  tersebut. Satu persatu, kerajaan-

kerajaan Islam tersebut ditaklukan dan dikuasai oleh 

VOC. Praktis segala potensi ekonomi yang ada dalam 

kerajaan tersebut juga dikuasainya. Sehingga pada tahap 

awal keuntungan VOC memang sangat besar. Akan tetapi 

karena banyak pejabat VOC yang korupsi, maka VOC 

mengalami kebangkrutan sehingga pada tanggal 31 

Desember 1799 VOC dibubarkan yang kemudian 
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didirikanlah Pemerintahan Hindia Belanda (Badri Yatim, 

2011: 234-236). 

 Pada waktu VOC diberi kekuasaan oleh 

Pemerintah Belanda untuk mendirikan benteng-benteng 

dan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di 

Kepulauan Nusantara, VOC membentuk badan-badang 

peradilan khusus pribumi di daerah kekuasaannya.  Dalam 

Statuta Batavia  tahun 1642 disebutkan, bahwa mengenai 

soal kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam 

harus dipergunakan hukum Islam. Sehubungan dengan hal 

ini VOC meminta D.W. Freijer menyusun suatu 

compendium yang berisi hukum perkawinan dan 

kewarisan  Islam. Compendium tersebut kemudian 

dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi 

antar umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai oleh 

VOC. Kitab hukum tersebut terkenal dengan nama 

Compendium Freijer (Achmad Rustandi dan Muchjidin 

Effendie, 1991: 1).  

 Terkait dengan PA pada bulan September  1808 

ada sebuah instruksi yang ditujukan kepada para bupati 

yang secara lengkap berbunyi (Mahadi, 1969:5): 

 

“Terhadap urusan-urusan agama orang Jawa tidak akan 

dilakukan  gangguan-gangguan, sedangkan kepala-kepala 

pendeta mereka dibiarkan untuk memutus perkara-perkara 

tertentu dalam bidang perkawinan, dan kewarisan, dengan 

syarat, bahwa tidak ada penyalahgunaan dan banding 

dapat dimintakan kepada hakim banding”. 

    

Lebih lanjut dalam instruksi tersebut disebutkan bahwa 

para Bupati bertugas untuk memperhatikan, supaya tidak 

ada gangguan-gangguan terhadap kebiasaan-kebiasaan 

orang Islam, yang didasarkan kepada agama; pendeta-

pendeta mereka boleh mengawinkan dan menyatakan 

cerai di masjid-masjid dan boleh memberikan keputusan 



119 
 

dalam perkara-perkara pembagian pusaka (Abdul Ghofur 

Nashori, 2007:7-18). 

 Mengenai kewajiban para Bupati tersebut di atas 

lebih tegas telah dituangkan dalam Pasal 13 Staatblad 

1820 Nomor 22, yang menyebutkan bahwa termasuk 

kepada kewajiban seorang Bupati untuk memperhatikan 

soal-soal agama Islam dan untuk menjaga, supaya para 

pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat 

kebiasaan orang Jawa, seperti soal perkawinan, 

pembagian harta dan yang sejenis itu (Abdul Ghofur 

Nashori, 2007:8). Dengan demikian dalam ketentuan ini 

tersirat akan adanya pengakuan terhadap Peradilan Agama 

yang dilakukan oleh pendeta-pendeta, hal mana 

disendikan kepada adat kebiasaan orang Jawa.  Karena 

terjadi perbedaan pendapat terhadap ketentuan Pasal 13 

Staatsblad 1820 Nomor 22 terkait dengan kewenangan 

mengadili, maka khusus Pasal 13 ini dengan resolusi 

tanggal 7 Desember 1835, pemerintah mengeluarkan 

penjelasan tentang Pasal 13 dari Staatsblad  1820 Nomor 

22 yang maksudnya disadur sebagai berikut : 

 

“Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu 

sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian 

harta, dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus 

diputus menurut hukum-hukum Islam maka para pendeta 

memberi keputusan, akan tetapi gugatan untuk 

mendapatkan pembayaran yang timbul dari keputusan 

para pendeta itu, harus dimajukan kepada pengadilan-

pengadilan biasa.” 

  

      Kemudian pada tahun 1848 lahir Grondwet 

(Undang-Undang Dasar) negeri Belanda, kemudian 

disusul dengan perundang-undangan tentang kebijakan 

untuk mengatur Tata Pemerintahan Daerah Jajahan 

(Regeringsreglement, tahun 1854). Atas dasar itulah 

pemerintahan Hindia Belanda akan memberlakukan 
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hukum Belanda di Indonesia, akan tetapi usaha tersebut 

gagal, karena mendapat reaksi keras dari masyarakat 

Islam. 

 Memasuki masa penjajahan, pada mulanya 

pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi 

Pengadilan Agama. Tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan 

penetapan Raja Belanda  atau yang lebih dikenal dengan 

Firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 

Januari 1882 nomor 24, Stb. 1881 – 152 dimana di 

dalamnya telah merubah susunan Peradilan Agama. 

Keputusan ini antara lain berisi, bahwa di samping tiap-

tiap Pengadilan Negeri diadakan Pengadilan Agama yang 

mempunyai daerah yang sama. Walaupun wewenang 

Pengadilan Agama baru yang disebut “priesterraad”  ini 

tetap dalam bidang perkawinan dan waris, sesungguhnya 

staatsblad ini merupakan pengakuan dan pengukuhan 

terhadap pengadilan yang telah ada sebelumnya (Achmad 

Roestandi dan Muchjidin Effendie, 1991: 32).  

 Dengan adanya ketetapan tersebut mendatangkan 

perubahan yang cukup penting dalam konfigurasi 

Peradilan Agama pada waktu itu, yaitu : 

1. Reorganisasi ini pada dasarnya mendatangkan 

perubahan yang cukup di samping Landraad 

(Pengadilan Negeri) dengan wilayah hukum yang 

sama, yaitu rata-rata seluas wilayah kabupaten. 

2.Pengadilan tersebut menetapkan perkara yang 

dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya. 

Perkara-perkara itu umumnya meliputi : pernikahan, 

segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan 

anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, shadaqah, 

dan baitul mal, yang semuanya erat dengan agama 

Islam (Notosusanto, 1963:7). 

 Reorganisasi  melalui Staatsblad 1882 Nomor 152 

ini ternyata telah meletakkan dasar  bagi otonomi yang 

lebih luas dan tumbuhnya  pandangan yang lebih luas di 
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kalangan pejabat agama sendiri. Daniel S. Lev 

menyimpulkan bahwa reorganisasi ini telah melahirkan 

dua landasan penting yang berkembang secara perlahan-

lahan, yaitu : tumbuhnya spesialisasi dalam pelaksanaan 

tugas Pengadilan Agama dan terbentuknya pengawasan 

nasional. Pada masa itu Pengadilan Agama tidak 

mempunyai daya paksa. Apabila salah satu pihak 

bersengketa tidak mau tunduk atas putusan, Pengadilan 

Agama, maka putusan itu baru dapat dijalankan dengan 

terlebih dahulu diberi kekuatan oleh ketua landraad 

(Pengadilan Negeri). Seringkali ketua landraad tidak 

bersedia memberi kekuatan atas putusan Pengadilan 

Agama, bahkan ia membuat keputusan baru yang berbeda 

dengan putusan Pengadilan Agama. 

 Secara historis memang Pemerintah Hindia 

Belanda membagi 3 (tiga) golongan masyarakat yang ada 

di Indonesia pada waktu itu, bersamaan dengan hukum 

yang berlaku bagi mereka. Pembagian tersebut yaitu (Pasal 

163 Juncto Pasal 131 Indische  Staatsregeling (IS): 

      1.Golongan Eropa, diberlakukan hukum Eropa / Belanda. 

      2.Golongan Timur Asing, diberlakukan hukum Eropa, 

kecuali hal-hal tertentu mereka menganut hukumnya 

sendiri; dan 

     3.Golongan Pribumi (Inlander) berlakulah hukum adat. 

 Dengan demikian khusus untuk golongan Pribumi 

berlakulah ketentuan hukum adat masing-masing. 

Mengingat pada waktu itu mayoritas masyarakat 

Indonesia memeluk agama Islam, maka sebenarnya 

hukum yang berlaku adalah hukum Islam, dengan tidak 

menutup kemungkinan masih diberlakukan hukum adat 

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

 Terkait mengenai keberlakuan hukum Islam di kalangan 

masyarakat Indonesia ini muncul berbagai teori, di mana 

yang satu dengan yang lain seringkali bertolak belakang. 

Adapun mengenai hal ini paling tidak terdapat tiga macam 
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teori, yaitu Teori Receptio in Complexu, Teori Receptie  

dan Teori Receptie a Contrario  (teori balik).  Melalui 

seorang ahli hukum yang bernama  Van den Berg lahirlah 

Teori  Receptio in Complexu yang menyatakan bahwa 

syari’at Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-

pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini, maka 

Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1882 

mendirikan PA yang ditujukan kepada warga masyarakat 

yang memeluk agama Islam (Abdul Manan, 2008:229-

240). 

 Daerah jajahan Belanda yaitu Hindia Belanda 

(Indonesia) dengan ibukotanya Batavia dalam hal 

kekuasaan administrasi pemerintahan dan peradilan, 

termasuk Peradilan Agama sepenuhnya di tangan Residen. 

Residen dengan aparat kepolisiannya berkuasa penuh 

menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang 

terjadi.  

 Kemudian Teori Receptio in Complexu ditentang 

oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai 

pencipta teori baru yaitu Teori Receptie yang menyatakan 

bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum adat. Jadi dengan demikian 

menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum 

Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh 

hukum adat. Oleh karenanya menurut teori tersebut seperti 

hukum kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan, karena 

belum diterima atau bertentangan dengan hukum adat.  

Teori Receptie ini berpangkal dari keinginan Snouck 

Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan 

sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada 

umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam 

dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh 

peradaban barat. Atas dasar itulah ia memberikan nasihat 

kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam 

di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi 
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(inlander) agar lebih mendekati kepada kebudayaan Eropa 

dan pemerintah Hindia Belanda dengan menempuh 

kebijaksanaan sebagai berikut  (Afdol, 2006:47) : 

      1.Dalam kegiatan agama dalam arti yang sebenarnya 

(agama dalam arti sempit). Pemerintah Hindia Belanda 

hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan 

secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam untuk 

melaksanakan ajaran agamanya. 

     2.Dalam bidang kemasyarakatan, Pemerintah Hindia 

Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan 

kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan 

yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan 

kepada suatu kemajuan dengan memberikan bantuan 

kepada mereka. 

    3.Di bidang ketatanegaraan mencegah tujuan yang dapat 

membawa atau menghubungkan ke arah gerakan Pan 

Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari 

kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi 

Pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat bangsa 

Timur. 

 Eksistensi Teori Receptie ini kemudian 

dikokohkan melalui Pasal 134 I.S. yang menyatakan 

bahwa bagi orang pribumi kalau mereka menghendaki, 

diberlakukan Hukum Islam, selama hukum itu telah 

diterima dapat mengeliminir kewenangan Peradilan 

Agama, sehingga perkara waris misalnya kemudian 

menjadi kewenangan pengadilan umum (landraad). 

Secara yuridis Teori Receptie  kemudian memasuki 

legislasi Belanda yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 

131 IS dan 163 IS yang intinya membeda-bedakan hukum 

yang berlaku bagi tiga golongan yang ada di masyarakat 

yang khusus untuk pribumi  (inlander) berlakulah hukum 

adat.  Pada tahun 1929 pemerintah Hindia Belanda 

mengeluarkan peraturan  yang tertuang dalam  Stbl. 1929: 

221 yang pada Pasal 134 (2) IS menentukan bahwa : 
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“Dalam hal terjadi  perkara perdata antara sesama orang 

Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila 

hukum adat mereka yang menghendakinya dan sejauh 

tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”. 

  

      Pengaruh dari Teori Receptie  ini dapat dijumpai 

dalam Staatblaad 1835 Nomor 58 yaitu bahwa : 

“Apabila terjadi sengketa antara orang Jawa satu sama 

lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta  dan 

sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus 

menurut Hukum Islam, maka para pemuka agama 

memberikan keputusan akan tetapi gugatan untuk 

mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para 

pemuka agama itu, harus dimajukan kepada pengadilan-

pengadilan biasa”.(Ropaun Rambe, 2001:4)  

 Sejalan dengan maksud tersebut, pada tahun 1882 

Pemerintah Kolonial Belanda membentuk sebuah komisi 

untuk meninjau kembali Priesterrad. Komisi ini 

menampung beberapa saran dari Snouck Hurgronje, yang 

antara lain mengusulkan adanya penggantian nama 

Priesterraad menjadi “Penghoeloegerecht”, pemberian 

gaji secara tetap kepada pegawai administrasi peradilan, 

dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi sebagai pengadilan 

banding bagi seluruh Pengadilan Agama di Jawa dan 

Madura. Sebagai imbalan komisi mengusulkan 

pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk 

mengadili perselisihan harta benda, dan menyerahkannya 

kepada Pengadilan Negeri. Laporan ini akhirnya menjadi 

dasar ordonantie Tahun 1931 tanggal 31 Januari 1931, 

Stb.  1931-153, yang mulai berlaku baru pada tahun 1937, 

yang kemudian mengalami perubahan melalui Stb. 1937-

116.(Erfaniah Zuhriah, 2014:61). 

 Pada pertengahan tahun 1937 pemerintah Hindia 

Belanda mengumumkan adanya peralihan kewenangan 

mengadili perkara waris Islam, dari Pengadilan Agama ke 
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Pengadilan Negeri. Apa yang menjadi kompetensi 

Pengadilan Agama sejak 1882 dialihkan kepada 

Pengadilan Negeri. Berdasarkan Stbl 1937: 116 secara 

resmi kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadili 

perkara waris dicabut. (Ismail Sunny, 1987:5). 

 Berlakunya Stb. 1937 – 116 telah mengurangi 

kompetensi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam 

bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah 

wakaf dan waris harus diserahkan kepada Pengadilan 

Negeri. Diserahkannya wewenang Pengadilan Agama 

untuk mengadili perkara waris kepada Pengadilan Negeri 

menimbulkan kemarahan umat Islam dan dianggap suatu 

penolakan terhadap kenyataan yang ada dan sudah 

berlangsung lama. Dari sudut pandang Islam lahirnya 

Staatsblad ini merupakan langkah surut ke arah 

kemunduran.   Penggerak di belakang usaha-usaha 

perubahan terhadap wewenang Pengadilan Agama melalui 

Staatsblad 1937-116 ini adalah pendukung hukum adat 

yang dipelopori oleh Ter Haar. Mereka berdalih, bahwa 

dalam kenyataannya Islam tidak mendalam pengaruhnya 

pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga di Jawa dan 

di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.   Mereka 

secara tegas menyebutkan bahwa hukum Islam dalam 

kewarisan sedikit sekali hubungannya dengan rasa 

keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia. Pendukung 

hukum adat ini secara mutlak menuntut, bahwa bagi 

daerah etnologis Jawa harus ada pembagian yang sama 

antara laki-laki dan perempuan. Mereka beranggapan 

bahwa hukum Islam dalam kewarisan belum sepenuhnya 

diterima dalam adat Jawa dan tidak sepatutnya wewenang 

untuk mengadili berada dalam Pengadilan Agama, 

melainkan harus diserahkan kepada Pengadilan Negeri 

yang akan memutuskan dan menetapkan hukum adat yang 

serasi.  Dengan demikian jelaslah, bahwa pengaruh-

pengaruh inilah yang mengakibatkan wewenang 
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Pengadilan Agama dalam bidang waris diserahkan kepada 

Pengadilan Negeri. 

 Upaya sistemik yang kemudian ditempuh oleh 

Pemerintah Hindia Belanda sebagai realisasi Teori 

Receptie ini ialah dengan berusaha melumpuhkan dan 

menghambat pelaksanaan Hukum Islam dengan cara  

(Afdol, 2007:47-48). 

   1.Sama sekali tidak memasukkan hudud dan qishash  

dalam bidang Hukum Pidana. Mengenai Hukum 

Pidana ini telah diunifikasi dengan Wetboek van  

Strafrecht yang mulai berlaku sejak Januari 1919 

(Staatsblad 1915 No. 732) 

     2.Di bidang tata negara, ajaran Islam yang 

mengenai   hal tersebut dihancurkan sama sekali. 

Segala bentuk kajian yang berhubungan dengan 

politik ketatanegaraan (siyasah) dilarang keras.                                          

3.Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang 

menyangkut hukum perkawinan dan hukum 

kewarisan. Bahkan khusus untuk hukum kewarisan 

Islam diupayakan tidak berlaku, yang ditandai oleh 

adanya upaya dari Pemerintah Hindia-Belanda 

untuk meninggalkan wewenang Peradilan Agama di 

bidang kewarisan pada Pengadilan Agama di Jawa, 

Madura, dan Kalimantan Selatan kemudian 

kewenangan di bidang kewarisan ini diserahkan 

kepada  Landraad. Di samping itu juga terdapat 

larangan penyelesaian dengan Hukum Islam jika di 

tempat terjadinya perkara tidak diketahui bagaimana 

bunyi hukum adatnya. 

 Teori lain berkaitan dengan berlakunya hukum 

Islam di Indonesia, menurut Ichtijanto terdiri dari enam 

macam yaitu (Ichtianto, 1985:72): 

1.Teori ajaran Islam tentang penaatan kepada hukum. 

Merupakan teori yang mendasarkan berlakunya 

hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. 
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2.Teori Penerimaan Autoritas Hukum. 

    Merupakan teori yang telah dianut oleh semua imam 

mazhab. Hukum Islam menyatakan bahwa siapapun  

yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang 

Muslim, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, 

ia terikat untuk patuh  dan taat kepada hukum dan 

ajaran Islam. 

3.Theorie Receptio in Complexu, dikemukakan oleh Van   

Den Berg. 

   4.Theorie Receptie, dikemukakan oleh Van Vollenhaven 

dan Snouck Hurgronje, serta Ter Haar. 

5.Theorie Receptie Exit, dikemukakan oleh Hazairin. 

Inti dari teori ini menyatakan bahwa Theorie Receptie  

harus keluar dari Teori Hukum Nasional karena 

bertentangan pula dengan Al-Qur’an dan Sunnah. 

   6.Theorie Receptie a Contrario, dikemukakan oleh 

Sajut Thalib. 

    Theori ini merupakan pengembangan dari teori 

Hazairin, yang intinya menyatakan bahwa Hukum 

yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. 

Dengan demikian Hukum Adat hanya berlaku kalau 

tidak bertentangan  dengan Hukum Islam. Hal ini 

sejalan dengan konsep urf (Hukum Adat)  yang 

dikenal dalam Islam. 

        Dengan demikian pada waktu itu setiap pencari 

keadilan (justiciabel) mengenai hukum yang berlaku bagi 

mereka beraneka ragam, sehingga terjadilah apa yang 

dikenal dengan pluralisme hukum (illegal pluralism). 

Artinya secara bersamaan berlaku hukum sipil (hukum 

Belanda), hukum adat, dan hukum Islam. 

         Menurut Bustanul Arifin pada waktu itu terjadi 

konflik antara tiga sistem hukum tersebut yang diawali 

oleh adanya rencana pemerintah Belanda untuk 

memberlakukan bulat-bulat hukum sipil Belanda bagi 

penduduk asli Indonesia, sebagaimana di bidang hukum 
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pidana yang telah berhasil mereka lakukan. Adanya hal ini 

menyebabkan terjadinya perlawanan terhadap kebijakan 

pemerintah yang dipelopori oleh C. Von Vollenhaven dan 

Snouck Hurgronje (Busthanul Arifin, 1996:36).  Kedua 

tokoh tersebut adalah pakar hukum adat berkebangsaan 

Belanda yang berpendapat bahwa hukum Barat (Belanda) 

dipaksakan berlaku bagi  pribumi Indonesia, maka yang 

akan mengambil keuntungan adalah hukum Islam. Hal itu 

disebabkan hukum sipil Barat (Belanda) tumbuh dan 

berkembang dari asas-asas moral dan etika agama Kristen 

(Busthanul Arifin, 1996:36).  Sehingga mereka justru 

mengusulkan bahwa hukum yang berlaku bagi golongan 

pribumi yang paling tepat adalah hukum adat. Hukum 

adat dinilai merupakan hukum yang sesuai dengan 

kebijakan kolonial Belanda dan di dalamnya tidak 

terdapat ketentuan-ketentuan yang membahayakan 

eksistensi dari Pemerintah Kolonial Belanda. Seperti 

ketentuan-ketentuan tentang Jihad (Perang Sabil), yaitu 

perang membela agama.  Dengan demikian secara singkat 

dapat dikatakan bahwa lembaga peradilan yang ada pada 

zaman  kolonial adalah Peradilan Negeri (landraad) dan 

Peradilan Agama (priesterraad), yang mana diantara 

keduanya mengalami perubahan dan pasang surut 

khususnya terkait dengan kewenangan mengadili 

sengketa-sengketa yang dialami oleh umat Islam. 

       Peradilan Agama di Jawa dan Madura dikenal 

dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi 

sebagaimana diatur dalam Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 

1937 No. 116 dan 610. Sementara itu untuk Kalimantan 

Selatan terdapat lembaga peradilan yang disebut dengan 

Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar, yang 

pengaturannya terdapat pada Stbl. 1937 No. 638 dan 639. 

       Kemudian mengenai kewenangan mutlak atau 

kompetensi absolut Peradilan Agama pada zaman kolonial 
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dapat disebutkan sebagai berikut: (Muhaimin Nur, 

1981:6-7).  

1.Raad-Agama semata-mata hanya berkuasa memeriksa 

perselisihan-perselisihan antara suami istri yang 

beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang 

nikah, talaq, rujuk  dan perceraian antara orang-orang 

beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim 

agama dan berkuasa memutuskan perceraian dan 

menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang 

digantungkan sudah ada; akan tetapi dalam 

perselisihan dan perkara-perkara tersebut semua 

tuntutan pembayaran uang dan pemberian benda-

benda atau barang-barang yang tertentu, harus 

diperiksa dan diputus oleh hakim biasa, kecuali 

tuntutan tentang maskawin (mahar) dan tuntutan 

tentang keperluan kehidupan isteri yang menjadi 

tanggungjawab suami (nafaqah) yang segenapnya 

diperiksa dan diputus oleh Raad-Agama. (Stb. 1937 

No. 116-610 Pasal  2a (1)]. 

2.Kerapatan Qadli itu semata-mata berkuasa memeriksa 

perselisihan-perselisihan antara suami istri yang 

beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang 

nikah, talaq,  rujuk dan perceraian antara orang-orang 

beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim 

agama, dan berkuasa memutuskan perceraian antara 

orang-orang beragama Islam yang memerlukan 

perantaraan hakim agama, dan berkuasa memutuskan 

perceraian antara orang-orang beragama Islam yang 

memerlukan perantaraan hakim agama dan berkuasa 

memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa 

syarat untuk jatuhnya talaq yang digantungkan sudah 

ada; akan tetapi dalam perselisihan-perselisihan dan 

perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran 

uang dan pemberian benda-benda atau barang-barang 

yang tertentu, harus diperiksa dan diputus oleh hakim 
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biasa, kecuali tuntutan tentang mas kawin (mahar) 

dan tentang keperluan kehidupan istri yang menjadi 

tanggungan suami yang segenapnya diperiksa dan 

diputus  oleh Kerapatan Qadli. [Stb. 1937 No. 638-

639, Pasal 3 ayat (1 )]. 

          3.Kerapatan Qadli hanya boleh mengambil keputusan 

atau ketetapan kalau anggota-anggota penasehat yang 

hadir sekurang-kurangnya ada dua orang dan mereka 

itu telah memberi nasihatnya (Stb. 1937 No. 638-639; 

Pasal 6). 

   4.Kerapatan Qadli tidak berkuasa memeriksa perkara-

perkara yang tersebut dalam ayat di atas, jika untuk 

perkara-perkara itu berlaku Buku Undang-Undang 

Perdata untuk golongan Eropa di Indonesia 

(Burgerlijk Wetboek). (Stb. 1937 No. 628-639 Pasal 3 

(2)) 

  5.Kalau terjadi perselisihan tentang kekuasaan antara 

Raad Agama dan pengadilan lain, maka Raad Agama 

dan pengadilan itu atau salah seorang dari yang 

berkepentingan, memasukkan surat kepada Gubernur 

Jenderal, yang memutus-setelah mendengarkan 

pertimbangan Hooggerechthof (Mahkamah Agung / 

MA)  dan dengan permufakatan Raad Van 

Nederlandsch-Indie dengan menghapuskan keputusan 

yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak berkuasa serta 

akibat-akibatnya, (Stb. 1937 No. 116-610 Pasal  7a) 

sebagai berikut: 

1. Pada pertengahan tahun 1937 pemerintah Hindia 

Belanda mengumumkan adanya peralihan 

kewenangan mengadili perkara waris Islam, dari 

Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri. Apa yang 

menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak 1882 

dialihkan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan 

Stbl. 1937 Pasal 116 secara resmi kompetensi 



131 
 

Pengadilan Agama untuk mengadili perkara waris 

dicabut (Ismail Sunny, 1987:5). 

2. Berlakunya Stbl. 1937 Pasal 116 telah mengurangi 

kompetensi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura 

dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti 

masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada 

Pengadilan Negeri. Diserahkannya wewenang 

Pengadilan Agama untuk mengadili perkara waris 

kepada Pengadilan Negeri menimbulkan kemarahan 

umat Islam dan dianggap suatu penolakan terhadap 

kenyataan yang ada dan sudah berlangsung lama. 

Dari sudut pandang Islam lahirnya Staatsblad ini 

merupakan langkah surut ke masa kemunduran. 

3. Penggerak di belakang usaha-usaha perubahan 

terhadap wewenang Pengadilan Agama melalui 

Staatsblad 1937 Pasal 116 ini adalah pendukung 

Hukum Adat yang dipelopori oleh Ter Haar. Mereka 

berdalih, bahwa dalam kenyataannya Islam tidak 

mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan 

kewarisan dalam keluarga di Jawa dan di tempat-

tempat lain di seluruh Indonesia. 

4. Para pendukung Hukum Adat secara tegas 

menyebutkan bahwa hukum Islam dalam kewarisan 

sedikit sekali hubungannya dengan rasa keadilan 

hukum bagi masyarakat Indonesia. Pendukung 

Hukum Adat ini secara mutlak meanuntut, bahwa 

bagi daerah etnologis Jawa harus ada pembagian 

yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mereka 

beranggapan bahwa hukum Islam dalam kewarisan 

belum sepenuhnya diterima dalam adat Jawa dan 

tidak sepatutnya wewenang untuk mengadili berada 

dalam Pengadilan Agama, melainkan harus 

diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang akan 

memutuskan dan menetapkan hukum adat yang 

serasi. 
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5. Dengan demikian jelaslah, bahwa pengaruh-

pengaruh inilah yang mengakibatkan wewenang 

Pengadilan Agama dalam bidang waris diserahkan 

kepada Pengadilan Negeri. 

6. Upaya sistemik yang kemudian ditempuh oleh 

Pemerintah Hindia Belanda sebagai realisasi Teori 

Receptie ini ialah dengan berusaha melumpuhkan 

dan menghambat pelaksanaan Hukum Islam dengan 

cara (Afdol, 2006: 47-48): 

   a. Sama sekali tidak memasukkan hudud dan qishash  

dalam bidang Hukum Pidana. Mengenai Hukum 

Pidana ini telah diunifikasi dengan Wetboek van  

Strafrecht yang mulai berlaku sejak Januari 1919 

(Staatsblad 1915 No. 732) 

          b. Di bidang tata negara, ajaran Islam yang mengenai 

hal tersebut dihancurkan sama sekali. Segala 

bentuk kajian yang berhubungan dengan politik 

ketatanegaraan (siyasah) dilarang keras. 

          c. Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang 

menyangkut hukum perkawinan dan hukum 

kewarisan. Bahkan khusus untuk hukum kewarisan 

Islam diupayakan tidak berlaku, yang ditandai oleh 

adanya upaya dari Pemerinta Hindia-Belanda 

untuk meninggalkan wewenang Peradilan Agama 

di bidang kewarisan pada Pengadilan Agama di 

Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan kemudian 

kewenangan di bidang kewarisan ini diserahkan 

kepada  Landraad. Di samping itu juga terdapat 

larangan penyelesaian dengan Hukum Islam jika di 

tempat terjadinya perkara tidak diketahui 

bagaimana bunyi Hukum Adatnya. 

  Demikian kondisi keberadaan PA pada masa 

Penjajahan Belanda, yang mana di dalamnya sangat 

terpengaruh pada pemerintahan yang sedang berkuasa 

pada saat itu. 
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3.3.Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan Jepang. 

Masa pemerintahan Penjajahan Jepang di Indonesia 

dimulai pada 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jendral Ter 

Poorten. Untuk sementara Jepang mengeluarkan Undang-

undang Balatentara Jepang  No.1 tanggal 8 Maret 1942, yang 

menyatakan bahwa segala undang-undang dan peraturan-

peraturan dari pemerintah Hindia-Belanda dulu terus berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan 

Balatentara Jepang (Taufiq Hamami, 2012:44-45).  

     Pemerintahan Militer Jepang juga membagi Indonesia 

dalam dua lingkungan    kekuasaan, yaitu: 

1.Sumatera, Jawa  dan Madura dikuasai oleh Angkatan 

Darat. 

2.Indonesia Bagian Timur dan Kalimantan dikuasai oleh 

Angkatan Laut. 

Dalam masa ini banyak anggota tentara atau militer 

bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan 

bagi bangsa Belanda sebelumnya. Pusat tentara di Jakarta 

dinamakan keisatsu bu dan kepalanya disebut keisatsu elucho. 

Markas militer untuk Jawa dan Madura berkedudukan di 

Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, untuk 

Indonesia Bagian Timur berkedudukan di Makasar dan 

Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor 

militer di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat 

militer  bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh 

pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik 

lebih berkuasa dari kepala militer (Taufiq Hamami, 2012:44-

45). 

Untuk proses peradilan, Jepang menetapkan UU No. 14 

Tahun 1942 tentang Peraturan Pengadilan Pemerintah Bala 

Tentara Dai-Nippon, dimana dengan UU ini didirikan 

pengadilan-pengadilan yang sebenarnya merupakan lanjutan 

dari pengadilan–pengadilan yang sudah ada: 
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 Gun Hooin: Pengadilan Kawedanan, merupakan lanjutan dari   

Districtsgerecht. 

Ken Hooin: Pengadilan Kabupaten, merupakan lanjutan dari     

Regenschapsgerecht. 

    Keizai Hooin: Pengadilan Kepolisian, merupakan lanjutan dati 

Landgerecht. 

    Tihoo Hooin:Pengadilan Negeri, merupakan lanjutan dari 

Landraad.  

    Kooto Hooin:Pengadilan Tinggi, merupakan lanjutan dari 

Raad Van Justisie.  

    Saikoo Hooin: Mahkamah Agung, merupakan lanjutan dari 

Hooggerechtshof (Notosusanto, 1962:52-58). 

    Gunsei Hooin: Pengadilan Pemerintah Bala Tentara berlaku 

untuk semua penduduk Hindia Belanda. 

Akan tetapi di dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 1942 

ditentukan bahwa banding (appel) untuk sementara waktu 

tidak diperkenankan (A. Mukti Arto, 2012:50). 

    Masa pemerintahan Jepang ini menghapuskan 

dualisme di dalam peradilan dengan didasarkan pada Osamu 

Seirei Tahun 1944 No.2  yang menetapkan bahwa Tihoo 

Hooin merupakan pengadilan untuk segala golongan 

penduduk, dengan menggunakan Hukum Acara (HIR) 

(Kamsi,2008:158). Pada masa ini kedudukan Pengadilan 

Agama pernah terancam, yaitu tatkala pada akhir Januari 

1945 Pemerintah Bala Tentara Jepang (guiseikanbu) 

mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung 

(Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu) dalam rangka maksud 

Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa 

Indonesia, yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan 

penghulu dan cara mengurus masjid, dalam hubungannya 

dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka 

kelak. Pada tanggal 14 April 1945 Dewan memberikan 

jawaban sebagai berikut terkait urusan Peradilan Agama 

(Tim Ditbinbapera, 2000: 76). 
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“Dengan negara baru yang memisahkan urusan negara 

dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Peradilan 

Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili 

urusan seseorang yang bersangkut paut dengan agamanya, 

cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa 

yang dapat diminta pertimbangan seorang ahli agama atau 

dapat dirinci sebagai berikut: 

 

Menurut pendapat Sanyo Kaigi soal termaksud tidak dapat 

dipisahkan dari soal hubungan antara negara dan agama di 

kemudian hari. Tentang hal ini Sanyo Kaigi berpendapat, 

bahwa urusan negara harus terlepas dari urusan agama.  

Adapun alasan-alasannya seperti tertera di bawah ini: 

1.Negara Indonesia harus bersendi atas dasar 

perikemanusiaan dan kebangsaan, dan akan menjadi 

anggota dari negara-negara Asia Timur Raya. Umum 

mengetahui bahwa rakyat Indonesia terdiri atas beberapa 

golongan penduduk asli, peranakan Tionghoá dan lain-

lain, yang satu sama lain di waktu ying lampau terpisah   

karena politik penjajahan Belanda. Untuk meìaksanakan 

citi-cita tadi rakyat Indonesia sangat membutuhkan 

persatuan yang kokoh antara golongan-golongan tersebut. 

Maka Dewan Sanyo berpendapat, bahwa persatuan ini 

hanya dapat  tercapai Jika urusan negara harus terpisah 

dari•agama. 

2.Dalam susunan Dasar Negara yang memisahkan urusan 

negara, ajan0menjamin ëemerddkaan tiap-tiap warga 

negara untuk Bebagama Apapu. juga. Agamanya 

seseorang |idak akan mempengaruhi kedudukannya 

sebagai warga negara. 

3.Dengan dasar demikian, dalam Negara Indonesia tidak 

akan timbul soal-soal adanya golongan agama yang 

karena tidak banyak penganutnya terdesak (religieuse 

minderhenden) dan juga tidak akan Ada warga negara 

bertigkat-tingkat, berhubungan dengan agama yang 

dipeluknya (Taufiq Hamami, 2013:79-85).   
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Sebegitu jauh tidak ada perubahan penting yang terjadi 

dalam lembaga-lembaga keislaman selama masa pendudukan 

Jepang, perkecualian terhadap terbentuknya Partai Masyumi. 

Anderson menegaskan, bahwa seperti halnya Belanda, pihak  

Jepang pun menyadari akan perlunya kalangan priyayi untuk  

menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia (Benedict 

R.O.G. Anderson, 1960). Soal-soal ini niscaya akan menjadi 

rintangan besar untuk mempersatukan seluruh bangsa 

Indonesia. 

        Termaktub dalam jawaban pertama terhadap susunan 

Penghulu dan Pengelola Kas Masjid  Dewan Sanyo sebagai 

berikut: 

1.Imam Masjid 

2.Kepala Pegawai Pencatat nikah di daerahnya 

3.Wali hakim 

4.Penasehat Kenhoo (Bupati) delam urusan Agáma 

5.Penasehat Tihoo Hooin dalam urusan(Agama) 

6.Hakim`Pengadilan Agama  (Soryoo Hoin) 

Sebagai penasehat Tihoo Hooin, penghulu mendapat gaji 

dari pemerintah (Guzeinkan Sihoobu) sebagai pegawai 

bantuan (Ishokuin), namun dari jabatan-jabatan lain Penghulu 

tidak mendapat gaji dari Kas Negara (Zaini Ahmad Noeh dan 

Abduh Basit Adnan, 1980: 41-46). 

 

1.Urusan Masjid 

        Oleh karena urusan negara terpisah dari urusan agama,   

maka negara harus tidak mencampuri urusan masjid, 

misalnya masjid harus diserahkan kepada umat Islam. Akan 

tetapi oleh karena negara harus menjamin ketentraman 

umum, maka pegangkatan Penghulu  oleh Umat Islam harus 

diberitahukan kepada negara. 

        Pengurus Kas Masjid harus diserahkan kepada umat 

Islam, misalnya di tempat mafa akan diadakan kas masjid, 

susunan pengurus dan cara menggunakan. Kas  itu. Segalanya 
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(arus diserahkan oleh umat Islam. Berhubungan dengan 

kewajiban  negara sebagai penjamin ketentraman umum, maka 

kas masjid, aturan tata usahanyá, pengangkatan pengurusnya 

dan Sebagainya harus diberitahukan kepada negara. 

• 

 

2. Urusan Nikah, Talak dan Rujuk. 

        Oleh  karena nikah, talak dan rujuk mempunyai akibat 

dalam urusan negara, maka untuk kepentingan ketentuan 

hukum, Penghulu Kepala menunjuk seorang ahli agama 

sebagai pengawas pernikahan talak  dan rujuk di dalam 

daerahnya dan memberitahukannya kepada negara. Agar 

terjamin kebaikan dalam pekerjaan-pekerjaan para pengawas 

nikah termaksud, hendaknya segala  pembayaran nikah, talak 

dan rujuk dimasukkan dalam kas masjid. Dari kas`mesjid akan 

dibayar gaji kepada pengawas nikah.  

• 

 

3.Jabatan Wali Hakim 

 Jabatan Wali Hakim hendaknya diserahkan 

kepada Penghulu Kepala oleh karena Penghulu Hakim tidak 

akan diadakan lagi. Jabatan Penghulu sebagai Kenchoo dalam 

Urusan agama Islam tidak perlu dipertahankan  

nasehat tentang hal itu sewaktu-waktu dapat dimintakan 

siapapun  dari Umat Islam. Jabatan Penghulu sebagai 

penasehat Tihoo Hooin tidak perlu dipertahankan. Tihoo  

Hooin memutuskan menurut (ukum tertulis atau tidak tertulis. 

Jika dianggap perlu meminta pendapat seorang ahli dapat 

dipanggil dalam soal apapun juga. 

 

•4. Urusan Pengadilan Agama 

4. Urusan Pengadilan Agama 

     Dalam`negara baru yáng memisahkan urusan negara 

dari urusan agama tidak perìu mengadakan  Pengadilan  

Agama sebagai pengadilan istimewa untuk mengadili urusan 
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orang  muslim yang bersangkut-paut (dengan agamanya, 

cukuplah segala perkara diserahkan kepada Pengadilan biasa 

yang dapat pertimbangan seorang ahli agama. Segala apa 

yang diuraikan di atas terhadap agama Islam pada hakikatnya 

berlaku pula terhadap agama-açama lainnùá  (Zaini Ahmad 

Noeh dan Abdul Basit Adnan, 1983:46-49). 

   Dengán penyerahan kedaulatan pemerintah penjajahan 

Jepáng dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan  pada 

tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangan Dewan 

Pertimbangan Agung bikinan Jepang itu mati sebelum  lahir 

dan PA tetap eksis di samping peradilan-peradilan yang lain 

(Basiq Djalil, 2006: 60-61) 

   PAda masa Penjajahan Jepang, Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura tetap berlaku 

dan tetap dipertahankan berdasarkan Peraturan  Peralihan  

pasal, 3 Undáng-Undang Bala Tentara  Jepang (osamu saaire) 

Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942. Pengadilan Agama dianggap 

sama seperti Lembaga pengadilan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah Belanda. Untuk memudahkan pembinaan dan 

pengawasan,  lembaga Peradilan Agama dimasukkan  ke 

dalam Urusan Gunseikanbun yang merupakan Kementerian  

Kehakiman  Jepang  (Abdul Manan, 2007: 212). 

Ketika Jepang berkuasa, penguasa Jepang secara 

keseluruhan mengubah politik yang merendahkan Umat Islam 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Belanda. 

Jepang memberikan penghargaan kepada umat Islam dengan 

harapan Umat Islam bersedia mendukung perjuangan 

kemakmuran Asia Timur Raya. Sebagai tindak lanjut dari 

politik penguasa Jepang tersebut, maka dibentuk Kantor 

Agama Pusat yang diberi nama Sumubu dan untuk Kantor 

Agama Daerah (tingkat keresidenan) diberi nama Shuumuka. 

Sejalan dengan adanya usaha Pemerintah Jepang membentuk 

PETA (Pembela Tanah Air), maka kantor-kantor agama ini 

merupakan tempat latihan militer dan persiapan diri 

Penyelenggaraan Birokrasi keagamaan di kemudian hari, 



139 
 

dimana tokoh-tokoh Islam, seperti K.H.Abdul Wahid  Hasyim 

dan K.H.Abdul Kahar Muzakkir banyak berperan. Kedua 

tokoh ini mewakili tugas K.H. Hasyim Asy’ari yang disebut 

Shuumubucho pada akhir pemerintahan Jepang  (H.Z.A., 

Noeh, 1995:35). 

Meskipun Pemerintah Jepang secara lahir memberikan 

penghargaan kepada umat Islam di bekas jajahan Belanda, tapi 

khusus tentang kedudukan korp penghulu yang dibentuk pada 

zaman Belanda tetap tidak dianggap sebagai Pegawai Negeri 

oleh Pemerintah Jepang dan tetap tidak diberi gaji, serta 

dibiarkan hidup tanpa ada pembinaan sama sekali. Jepang 

tetap menganggap penghulu sebagai lembaga bantuan dari 

Pengadilan Negeri. Sebenarnya anggapan itu sangatlah keliru, 

sebab waktu itu penghulu sudah memiliki kedudukan sebagai 

Kepala Kantor Pencatat Nikah, Imam Masjid, Penasihat 

Bupati, Ketua Pengadilan Agama yang seharusnya diberi gaji 

sebagaimana Pegawai Negeri lainnya  (Abdul Manan, 

2007:213). 

 

  5.Bentuk PA 

   PA pada masa pendudukan Jepang tidak dapat 

dilepaskan dari kebijakan-kebijakan Belanda sebelumnya. 

Lebih jauh Daniel S. Lev mengatakan bahwa pendudukan 

Jepang hanya membawa kemajuan dan memperkuat 

kedudukan Pengadilan Agama yang ada dalam satu atau dua 

daerah di luar Jawa saja, itupun setelah Jepang melihat 

keuntungan yang akan diraih. Lebih jauh Anderson 

menyatakan bahwa pengelolaan negara jajahan baik yang 

dilakukan Jepang ataupun Belanda tidak ada bedanya (Kamsi, 

2008: 157). 

    Dalam rangka niat Jepang untuk memberikan 

kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kelak kemudian hari 

dalam lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya, maka oleh 

Gunseikanbu pada akhir bulan Januari 1945 telah disampaikan 

sebuah pertanyaan kepada Dewan Sanyo atau Sanyo Kaigi 
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Jimushitsu  (Dewan Pertimbangan Agung) tentang bagaimana 

pendirian Dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara 

mengurus kas masjid dalam hubungannya dengan kedudukan 

agama dalam negara Indonesia merdeka kelak. 

     Berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada 

masa pendudukan Jepang dalam susunan peradilan di 

Indonesia, Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dapat 

dinyatakan bahwa Stb. 1882 No. 152 yang diubah dan 

ditambah terakhir dengan Stb. 1937 No. 116 dan 160 selama 

pendudukan Jepang itu tetap berlaku berdasarkan Peraturan 

Peralihan Pasal 3 Undang-Undang Balatentara Jepang 

(Osamura Sairei) tanggal  7 Maret 1942 No.1. Sedangkan 

menurut Bustanul Arifin, pelembagaan Peradilan Agama di 

Indonesia adalah berdasarkan Keputusan Raja (Belanda) No. 

24 tanggal 19 Januari 1882 yang diundangkan dalam 

Staatsblad (Stb) 1882 No. 152, merupakan akhir intervensi 

politik terhadap hukum agama Islam karena ia membahayakan 

praktik hukum kolonial Belanda yang sangat jelas 

bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana diketahui 

bahwa Belanda memang tidak netral terhadap urusan agama 

terutama terhadap Islam. Hal ini bisa difahami dari kombinasi 

kontradiktif Belanda dimana di satu sisi Belanda sangat takut 

terhadap ancaman pemberontakan kaum Muslim fanatik 

fundamentalis dan juga adanya harapan yang sangat 

berlebihan, dimana Belanda sangat optimistis akan 

keberhasilan upaya kristenisasi yang diharapkan akan segera 

menyelesaikan persoalan yang ada (Taufiq Hamami, 2013: 

100). 

     Sementara itu disisi lain menurut Anderson 

pelembagaan peradilan bisa dikatakan merupakan sebuah 

simbol dari kekuasaan hukum Islam meskipun rapuh, dimana 

golongan ningrat telah lama berusaha untuk 

menghapuskannya. Di lain pihak Belanda menganggap bahwa 

pelembagaan Peradilan Agama ini merupakan jasa baiknya 
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untuk meluruskan praktik peradilan yang saat itu berjalan tidak 

lain untuk memelihara stabilitas kekuasan politik Belanda. 

    Sebagaimana diketahui bahwa sebelum adanya Stb. 

1882 No. 152, praktik peradilan berjalan dalam bentuk dan 

wadah yang sangat sederhana atau tradisisional. Persidangan 

dilaksanakan menurut keperluan warga setempat. 

Pelaksanaannya juga hanya dilakukan oleh orang-orang yang 

dianggap mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Ini berarti bahwa 

pada saat itu untuk menjadi hakim yang dilegitimasi oleh 

warga, hanya diperlukan keahlian di bidang keagamaan. 

Pengangkatannyapun tidak memerlukan prosedur adminitratif 

dan datang dari atasan, dimana dengan sendirinya kontrol 

terhadap hasil keputusan para hakim sulit untuk dilaksanakan, 

padahal memungkinkan terjadinya perbedaan dalam 

penyelesaian terhadap masalah yang serupa. Konsekuensi 

negatifnya adalah timbul ketidakpuasan dalam menerima 

putusan yang kemudian berlanjut dengan sengketa atau bahkan 

mengabaikan keputusan hakim (Kementerian  Agama, 1982: 

76). 

     Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa 

Peradilan Agama dengan evolusinya  merupakan implementasi 

politik semenjak dikeluarkannya Stb.1882 No. 152, sampai 

proses diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1989. 

Stb. 1882-152 itu sendiri belum memenuhi struktur 

masyarakat Indonesia pada saat itu. Para pejabat PA pada saat 

itu tidak lebih dari beamte, yakni petugas yang kepadanya 

dibebankan tugas-tugas yang bentuknya kurang jelas akan 

tetapi mempunyai kedudukan yang terhormat dalam 

pertanggung jawabannya, disamping karena kurang terdidik 

dan terlatihnya mereka dalam penanganan PA. PA sampai 

Jepang meninggalkan Indonesia sejak adanya reorganisasi 

dengan Stb. 1882 No. 152 secara organisatoris tidak berubah. 

Ia tidak berdiri sejajar dengan Peradilan Umum (negeri). 

Putusan PA tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya fiat 
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eksekusi (pengukuhan) dari badan peradilan umum (Daniel S. 

Lev, 1986:100).  

 

6.Kebijakan  Jepang  Terhadap  PA  

     Hanya sekitar empat puluh bulan lebih dari Maret 1942 

sampai Agustus 1945, bekas jajahan Hindia Belanda hidup di 

bawah penguasaan Jepang. Meski dengan waktu yang sangat 

singkat, sejarah mencatat bahwa penguasaan Jepang 

merupakan masa-masa traumatik yang secara mendasar 

mempengaruhi banyak aspek kehidupan bangsa Indonesia. 

     Walau karena sudah kodratnya setiap penjajah mengisap 

habis-habisan wilayah jajahannya, namun harus diakui bahwa 

pada tahap-tahap akhir dari pendudukan Jepang, ketika posisi 

militer Jepang semakin memburuk, politik Jepang perlahan-

lahan bergeser untuk memberikan konsesi-konsesi politik yang 

lebih besar kepada tuntutan Indonesia. Jepang tampaknya 

membentuk politik kolonial yang luwes, terutama dengan 

pertimbangan-perimbangan militer dan strategis jangka 

pendek (Erfaniah Zuhriah, 2009:97-99).  

      Jepang secara mengejutkan mampu membuktikan 

pemahamannya yang baik terhadap posisi dan pengaruh 

kelompok-kelompok elite yang bersaingan, dan dengan sangat 

mahir memanipulasikan kelompok-kelompok ini demi 

kepentingan kekuatan pendudukan. Tentu saja untuk sampai 

pada kesimpulan ini harus dilihat bahwa Jepang pada mulanya 

beranjak dari konservatisme dasar yang melekat dalam kontrol 

kolonial Belanda. Dengan demikian pada dasarnya kaitannya 

dengan PA yang diganti namanya dengan Sooryo Hooin tidak 

ada perubahan yang cukup berarti, sampai dibentuknya  

Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 sebagai 

bukti langsung bahwa Indonesia bukan negara Islam dan 

bentukan dari kompromi antara kalangan priyayi nasionalis di 

satu pihak dengan Islam nasionalis di pihak lain (Erfaniah 

Zuhriah, 2009:97-99).    Bahkan dilihat sebagai lanjutan dari 

cepatnya, perubahan politik dan sikap mentolerirnya Jepang, 
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pertentangan-pertentangan politik pada saat itu semakin tajam, 

paling tidak pada saat itu telah terbentuk secara organisatoris 

keinginan untuk menghapuskan Peradilan Agama dan 

melimpahkan wewenang mengadilinya pada Pengadilan 

Umum. Puncak pertentangan ini tampak semakin jelas ketika 

proses pembentukan dasar negara Republik Indonesia. 

Pertentangan-pertentangan seperti ini, selain memang telah 

ada sebelum Jepang datang, sebenarnya hasil maksimal dari 

proses devide et impera yang dilakukan Jepang untuk 

memperkuat kedudukannya. Walau pada akhirnya Jepang 

harus merelakan sistem check and balance berakhir sebagai 

akibat dari tumbuh suburnya rasa kebangsaan Indonesia pada 

umumnya dan pemberian fasilitas yang berbeda terhadap 

golongan elite Indonesia. Namun sekali lagi karena Islam telah 

begitu lama berada di Indonesia dan harapan semakin kuatnya 

pendudukan dengan merangkul golongan Islam  terutama 

dengan memperhatikan penduduk pedesaan. Jepang 

memberikan perluasan bagi Islam sepanjang kesemuanya itu 

menguntungkan Jepang. Sebagai contoh Masyumi, yang 

berdiri  pada bulan November 1943, tidak ayal lagi merupakan 

kemenangan politik Jepang terhadap Islam. Memang benar 

secara resmi Masyumi sebagaimana pendahulunya, diminta 

untuk menarik diri dari politik jenis manapun. Namun di 

tempat pertama, orang Jepang sendiri meningkatkan 

perwakilan Islam di dalam organ-organ kuasa politik yang 

didirikannya.  

     Yang tidak kalah penting,  tugas-tugas yang diberikan 

pada organisasi  yang baru itu terutama yang dipercayakan 

kepada anggota-anggota secara pribadi, ribuan kyai dan ulama, 

di tingkat desa sampai batas-batas yang jauh merupakan usaha 

politik  par excellence. Dalam kenyataannya dia menjamin 

kekuatan muslim yang tidak ada taranya dan berlangsung lama 

di dalam arena politik Indonesia.  

     Masyumi diberi tempat utama di dalam, mekanisme 

pusat Djawa Hokokai (Organisasi Pelayanan Rakyat di Jawa 
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atau Himpunan Kebaktian Rakyat). Tanpa kehilangan 

kebebasan organisasinya oleh karena itu ketua Masyumi 

Hasyim Asy’ari dan Ir. Soekarno diangkat sebagai penasehat 

Indonesia Utama (Komon) bagi Gunseikan (Kepala 

Pemerintah Militer) yang mempelajari Hokokai, sedang Mas 

Mansur bersama Moehammad Hatta bertanggungjawab 

terhadap masalah dalam negeri umum di pusat. Dengan kata 

lain, Masyumi sebenarnya menjadi bagian dari pemerintahan 

Jepang. 

      Perkembangan selanjutnya sepanjang menyangkut 

agama Islam tampaknya menjadi isu sentral sampai menjelang  

deklarasi  proklamasi. Di samping, semakin tajamnya 

pertentangan politik, dan memang seperti ditulis oleh Benda, 

proses pemenuhan “janji-janji” yang diberikan Jepang 

tampakknya dipenuhi masalah krusial  yaitu pertentangan 

politik antar golongan elite Indonesia, yang masing-masing 

merasa berhak untuk memutuskan. 

     Secara khusus kajian tentang Peradilan Agama pada 

masa pendudukan Jepang tidak bisa dideskripsikan  dengan 

sangat jelas. Sebab pada dasarnya baik organisatoris maupun 

kelayakan administrasi masih memberlakukan peraturan 

peninggalan kolonial Belanda tanpa modifikasi berarti. Namun 

demikian, jika  memandang dari kacamata perubahan sosial-

keagamaan, dapat dilihat beberapa kemajuan menyolok, 

tentunya untuk umat Islam, dibanding pada jaman Belanda. 

Jepang tidak ragu-ragu meningkatkan posisi agama Islam dan 

memberikan prestise sosial dan secara implisit prestise politik 

kepada juru bicaranya di Jawa dan di daerah-daerah lainnya di 

Indonesia. Perhatian dari Jepang yang intensif  dan dukungan 

bagi umat Islam seperti di atas, menurut Benda merupakan 

perbedaan utama ketiga dari praktik-praktik politik Jepang 

dengan Belanda. Dua perbedaan lainnya adalah: pertama, 

menyangkut korps priyayi yang menjadi penguasa 

administratif dengan sekian hak privelesenya pada masa 

Belanda, telah menjadi berkurang pada masa pendudukan 
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Jepang. Kedua, berkaitan dengan para pemimpin gerakan 

nasionalis Indonesia. Sesudah bertahun-tahun mengalami 

penindasan parsial oleh pemerintahan Belanda, termasuk 

pembuangan  para pemimpinnya yang terkemuka, maka elite 

nasional “sekuler” yang berpendidikan Barat sejak awal sekali 

telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Jepang, diangkat ke 

pos-pos pemerintahan militer, dan di atas segalanya 

memperoleh prestis sosial (Erfaniah Zuhriah, 2014:61-65). 

     Disadari ataupun tidak, pada tahap-tahap akhir 

penjajahan, ketika kekuatan militer semakin memburuk, 

politik Jepang perlahan memberikan konsesi-konsesi yang 

lebih besar kepada Indonesia. Jepang tampaknya membentuk 

poltitik kolonial yang luwes, terutama dengan pertimbangan-

pertimbangan dan strategi jangka pendek. Para pemimpin 

Islam pada saat itu melihat adanya kesempatan memperoleh 

hak-hak yang pernah hilang pada tahun 1920 dan 1930 dan 

bahkan mungkin lebih dari itu (Akbaruddin,2010).  Jepang 

secara mengejutkan dapat membuktikan pemahamannya yang 

baik terhadap posisi dan pengaruh kelompok-kelompok elit 

yang saling bersaing satu sama lain, dan dengan sangat mahir 

memanipulasikan kelompok-kelompok ini demi 

kepentingannya. Sampai pada kesimpulan ini harus dilihat 

bahwa Jepang pada mulanya beranjak dari konservatisme yang 

melekat dalam kontrol kolonial Jepang. Dengan demikian pada 

dasarnya dalam kaitannya dengan Peradilan Agama tidak ada 

yang cukup berarti sampai dibentuknya Kementerian  Agama 

pada tanggal 3 Januari 1946 sebagai bukti bahwa Indonesia 

bukanlah Negara Islam dan bentuk dari kompromi antara 

kalangan Priyayi Nasionalis di satu pihak dan Islam Nasionalis 

di pihak lain (Kementerian Agama, 1982:6).    Bahkan dilihat  

sebagai lanjutan dari cepatnya perubahan politik dan sikap 

mentolerirnya Jepang,  pertentangan-pertentangan politik pada 

saat itu semakin tajam, paling tidak, saat itu telah terbentuk 

secara organisatoris keinginan untuk menghapuskan Peradilan 

Agama dan melimpahkan wewenang mengadilinya pada 
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Peradilan Umum.  Puncak pertentangan ini tampak semakin 

jelas ketika proses pembentukan Dasar Negara Republik 

Indonesia. Pertentangan-pertentangn semacam ini selain 

memang telah ada sebelum Jepang datang, sebenarnya 

merupakan hasil maksimal dari proses politik Devide et 

Impera yang dilakukan Jepang untuk memperkuat 

kedudukanya, walaupun akhirnya Jepang harus merelakan 

sistem Chek and Balance berakhir sebagai akibat dari bentuk 

tumbuh suburnya rasa kebangsaan Indonesia pada umumnya 

dan pemberian fasilitas yang berbeda terhadap golongan elit 

Indonesia. Namun sekali lagi karena Islam telah begitu lama 

berada di Indonesia dan harapan semakin kuatnya pendudukan 

dengan merangkul golongan Islam terutama dengan 

memperhatikan masyarakat pedesaan. Jepang memberikan 

perluasan bagi Islam sepanjang kesemuanya itu 

menguntungkan Jepang  (Kementerian Agama, 1982:7). 

     

    3.4.Peradilan Agama pada Awal Kemerdekaan dan Orde 

Lama  (1945 – 1966) 

Melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan 

pemberlakuan  UUD 1945 pada tanggal 17 dan 18 Agustus 

1945, kedudukan hukum Islam secara umum tidak diubah dan 

masih berfungsi sebagai sistem hukum khusus bagi orang 

Islam di bidang tertentu. Kedudukan tersebut diwujudkan 

dalam ketentuan bahwa Republik Indonesia adalah negara 

berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut 

dinyatakan dalam Pembukaan dan Pasal 29 Ayat (1) UUD 

1945, yang secara maknawiyah sesuai dengan isi Piagam 

Jakarta 22 Juni 1945. Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 diikuti 

dengan Ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaanya itu”. Pandangan tersebut searah dengan Teori 

Receptio a Contrario (Sayuti Thalib, 2006:58-63). 
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  Menurut Hazairin sebagaimana dikutip oleh Ahmad 

Azhar Basyir (Ahmad Azhar Basyir, 1993:9), sejak 

diproklamasikannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia, 

dengan Pancasila sebagai dasar falsafahnya, maka Teori 

Resepsi telah runtuh dengan sendirinya dan hukum agama 

yang diyakini para penganutnya memperoleh legalitas secara 

konstitusional yuridik, atas dasar sila  Ketuhanan Yang Maha 

Esa, yang dijabarkan dalam UUD 1945 Pasal 29. Menurut 

Notonagoro, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tata 

hukum Indonesia mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat dan 

hukum susila.  

Pada awal tahun 1946, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, 

dibentuklah Kementerian Agama yang dibentuk melalui 

Keputusan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946. Selanjutnya 

Kementerian Agama melakukan konsolidasi atas seluruh 

adminitrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang 

bersifat nasional.  Berdasarkan pertimbangan bahwa Peraturan 

Nikah, Talak dan Rujuk seperti yang diatur dalam 

Huwelijksordonantie Stb. 1929 No. 348 Jo. Stb. 1931 No. 467, 

Vorszenlandsche Hueelijksordonantie Buitengwesten Stb. 

1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan, sedangkan 

pembuatan peraturan baru mengenai hal tersebut tidak 

mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat, maka sambil 

menunggu peraturan baru untuk memenuhi keperluan yang 

sangat mendesak, maka pada tanggal 21 November 1946 

disahkan dan diundangkanlah Undang-Undang No. 22 Tahun 

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-

undang ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura.  

       Dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1946 tersebut, 

maka segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan 

urusan Pendaftaran Nikah, Talak, dan Rujuk dari Pengadilan 

Agama. Penghulu Kepala yang tadinya merangkap  Ketua 

Pengadilan Agama, kemudian tidak lagi mencampuri urusan 

pengadilan dan oleh sebab itu terbentuklah Penghulu 

Kabupaten, yang diserahi urusan kepenghuluan disamping 
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Penghulu Hakim yang khususnya menangani Pengadilan 

Agama saja dengan mendapat gaji dan pangkat  serta 

kedudukan sebagai Penghulu Kepala. Seluruh biaya tata usaha 

pengadilan menjadi tanggungan negara, sedangkan pegawai-

pegawai serta panitera dibayar dengan gaji tetap dan ongkos 

perkara harus disetor ke Kas Negara  (Oyo Sunaryo Mukhlas, 

2011:137). Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 

menunjukkan dengan jelas adanya maksud untuk 

mempersatukan administrasi nikah, talak  dan rujuk di seluruh 

Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama sendiri. 

Undang-undang ini sekaligus menjelaskan alasan dan 

kepentingannya maupun luas dan beragamnya tujuan yang 

ingin dicapai. Dalam banyak hal undang-undang ini 

menyimpulkan gambaran tentang bagaimana sebenarnya 

perubahan hukum bagi umat Islam di Indonesia. 

 Pertama, Kementerian Agama telah menempatkan diri 

sebagai pengawas tunggal bagi administrasi pencatatan nikah 

secara islami. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 

memungkinkan adanya kesatuan administrasi bagi hukum 

perkawinan Islam di seluruh Indonesia. Ketiga, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1946 mematahkan dan melemahkan 

susunan kekuasaan adat di daerah dan mengarah kepada 

kekuasaan nasional. Keempat, Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1946 mengarah kepada perbaikan kedudukan pejabat-

pejabat agama. Kelima, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1946 memberikan kepastian dan jaminan hukum pada tingkat 

tertentu bagi perkawinan Islam, yaitu dengan pencatatan yang 

diwajibkan. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada awalnya 

hanya berlaku bagi Pulau Jawa dan Madura. Namun demikian 

baru pada tahun 1954 pihak Kementerian Agama berhasil 

memperoleh persetujuan parlemen untuk memberlakukan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 di semua daerah di 

luar Jawa dan Madura. 
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Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau 

Mahkamah Islam Tinggi yang telah ada tetap berlaku 

berdasarkan Aturan Peralihan. Selang tiga bulan setelah 

berdirinya Kementerian Agama, pemerintah mengeluarkan 

Penetapan No. 5/SD tanggal 25 Maret 1946 yang 

memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam 

Tinggi dari Kementerian  Kehakiman kepada Kementerian 

Agama. Sejak saat itulah Peradilan Agama menjadi bagian 

penting dari Kementerian Agama (Mubarok, Makalah, 7 

September 2006).    Setelah Pengadilan Agama diserahkan dari 

Kementerian Kehakiman pada Kementerian Agama masih ada 

sementara pihak tertentu yang berusaha menghapuskan 

keberadaan PA. Usaha pertama dilakukan melalui Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1948. Usaha kedua melalui Undang-

undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan 

Kekuasaan Peradilan Sipil. Usaha-usaha yang mengarah 

kepada penghapusan Pengadilan Agama selanjutnya 

menempatkan PA di bawah tanggung jawab  Jawatan Urusan 

Agama. Pada masa kolonial Belanda tidak ada pegawai 

Peradilan Agama yang mendapat gaji tetap atau honorarium 

dari pemerintah, Ketua Pengadilan Penghulu atau Penghulu 

Kepala yang dibayar oleh pemerintah Hindia-Belanda, bukan 

dalam kapasitas  sebagai Ketua Pengadilan Agama, akan tetapi 

dalam kedudukannya sebagai Islamitisch Adviseur pada 

Landraad. Adapun setelah kemerdekaan anggaran belanja 

Peradilan Agama disediakan oleh pemerintah (Alaidin Koto, 

2010:242).  

Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan 

Agama tercantum dalam Verordering tanggal 8 November 

1946 dari C.C.O.A.M.A.C.A.B. (Chief  Commanding Officier 

Alied Militeri Administration Civil Affairs Branch) yang 

berlaku untuk Jawa dan Madura. Dengan Verodering tersebut  

ditetapkan adanya Pengadilan Penghulu (Penghoeloe Gerecht) 

yang terdiri dari ahli  hukum Islam sebagai ketua yang dibantu 

oleh 2 (dua) orang anggota dengan seorang Panitera, 
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sedangkan kekuasaanya adalah sama dengan “Priesteraad” 

dahulu, seperti yang tercantum pada Pasal 2a Ayat (1) dari Stb 

1882No. 152 yang kemudian diubah dengan  Stb. 1937 

No.116. Pelaksanaan (executoirverklaring) dari putusan 

Penghoeloegerecht dilakukan oleh hakim sehari-hari yaitu 

Landgerecht gaya baru (Notosusanto, 1962:30).  

Untuk daerah Jawa Barat Verordering tanggal 8 

November 1946 ditarik kembali oleh Recomba (Regerings 

comissaris voorBestuurs Angelegenheden) Jawa Barat dengan 

putusannya tanggal 26 Februari 1948, dan dengan itu pula 

ditetapkan “ Verordering Tot herzieniny van degotsding tige 

rechtpraad in west Java, akan tetapi vorordering ini belum 

diumumkan untuk Jawa dan Madura, pada tanggal 21 Juli 

1948 baru ditetapkan oleh Wali Negara “ Wijzigingsregeling 

der godsdienstige rechtpraad in de Staat Madura” (Abdul 

Ghafur Anshari, 2007:17). Peradilan Agama di Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan 

yang lama (Stb 1937 No. 610), sedangkan Mahkamah Islam 

Tinggi hanya berperan memberi fatwa dan nasihat saja pada 

para pihak yang berperkara (A. Basiq Djalil,2006:63). 

 Untuk mencapai kesatuan dalam hukum, pada akhir 

tahun 1947 pemerintah RI menghapus pengadilan yang selama 

ini khusus berlaku di keluarga Keraton Solo (Surakarta) dan 

Yogyakarta. Sebagaimana diketahui sebelum itu bagi keluarga 

Keraton Solo dan Yogyakarta dalam urusan agama diadakan 

pengadilan sendiri. Untuk urusan agama Islam diadakan 

Pengadilan (Raad) Surambi dan untuk banding ada pula 

Pengadilan Pradoto Gede. Dengan penghapusan kedua 

pengadilan itu, maka sejak akhir tahun 1947 Pengadilan 

Agama berwenang mengadili perkara bagi keluarga keraton 

(Oyo Sunaryo Mukhlas, 2012:125). 
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1.Lahirnya Undang-Undang No. 19 tahun 1948  

       Sejalan dengan usaha perombakan susunan peradilan 

kolonial, Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1948 

telah mengeluarkan suatu Undang-undang tentang 

Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan 

Kejaksaan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1948, yang bermaksud menyusun badan peradilan secara 

integral, Peradilan Agama dijadikan salah satu bagian 

Peradilan Umum, yang diatur pada Pasal 35 Ayat (2), 

Pasal 75 dan Pasal 33. Undang-undang ini merupakan 

peraturan yang penting tentang peradilan dalam masa 

Pemerintahan RI di Yogyakarta.  Undang-undang ini 

bermaksud mengatur mengenai peradilan dan sekaligus 

mencabut serta menyempurnakan isi Undang-Undang No. 

7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekusaan Mahkamah 

Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku pada tanggal 3 

Maret 1947. Sehubungan dengan lingkungan peradilan, 

undang-undang ini menetapkan 3 (tiga) lingkungan 

peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha 

Negara, dan Peradilan Ketentaraan. Ternyata undang-

undang tersebut menghendaki dihapuskannya Peradilan 

Agama sebagai suatu lembaga peradilan yang berdiri 

sendiri.  Dan selanjutnya, untuk menangani perkara-

perkara yang selama ini ditangani oleh Peradilan Agama, 

ditampung oleh Pengadilan Negeri secara istimewa 

dengan bentuk penanganan perkaranya diketuai oleh 

seorang Hakim yang beragama Islam dan didampingi oleh 

seorang Hakim ahli agama Islam sebagai Hakim anggota 

yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama 

dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Zaini Ahmad  

Noeh dan Abdul Basit,1980:54-55). 
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2.Reaksi terhadap Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1948   

Pada tahun 1948 lahir Undang-Undang No. 19 

tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan 

Kejaksaan. Dalam undang-undang ini kewenangan 

Peradilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum 

secara istimewa, yang diatur pada Pasal 35 Ayat (2), Pasal 

175, dan Pasal 33. Undang-Undang ini merupakan 

peraturan yang penting tentang peradilan dalam masa 

Pemerintahan RI di Yogyakarta. Undang-Undang ini 

bermaksud mengatur mengenai peradilan dan sekaligus 

mencabut serta menyempurnakan isi Undang-Undang No. 

7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah 

Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku pada tanggal 3 

Maret 1947 (UU No. 19 Tahun 1948 Tentang Susunan 

dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan). 

       Sehubungan dengan lingkungan peradilan, undang-

undang itu menetapkan 3 (tiga) lingkungan peradilan 

yaitu: 

a.Peradilan Umum. 

b.Peradilan Tata Usaha Negara; dan 

c.Peradilan Ketentaraan. 

   Berdasarkan ketentuan di atas ternyata tidak ada 

lingkungan tersendiri dari Peradilan Agama. Lalu 

bagaimana dengan Peradilan Agama yang pada waktu itu 

telah ada? Tidak ada ketentuan yang secara tegas 

menghapuskan keberadaan  Peradilan Agama. Dalam Pasal 

35 Ayat (2) dinyatakan bahwa perkara perdata antara orang 

Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan 

diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh 

Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang Hakim yang 

beragama Islam, sebagai ketua dan 2 (dua) orang hakim 

ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh 

Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan 

Menteri Kehakiman (Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 
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tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan 

Kejaksaan). 

 UU No.  7 Tahun 1947 pada Pasal 53 dan Pasal 75 

menentukan bahwa dalam Peradilan Negeri, Peradilan 

Tinggi dan Mahkamah Agung, ada satu bagian yang 

memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang 

sebelumnya diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan 

Negeri dalam Peradilan Tingkat Pertama, Pengadilan 

Tinggi dalam Peradilan Tingkat Banding, dan Mahkamah 

Agung dalam Peradilan Kasasi. Perbedaan antara bagian 

Islam dari pengadilan ini dan bagian lain ialah bahwa 

bagian Islam, juga dalam peradilan tingkat pertama 

(Pengadilan Negeri) memutuskan dengan 3 (tiga) hakim 

dan dalam semua tingkatan peradilan dengan seorang 

Hakim Ahli Agama Islam sebagai anggota yang diangkat 

oleh Presiden atau usul Menteri Agama dengan persetujuan 

Menteri Kehakiman  (Abdul  Ghafur Anshori, 2007:20). 

 

       3.Masa Republik Indonesia Serikat dan UUDS Tahun 

1950 

 Mengenai peradilan dalam Konstitusi Republik 

Indonesia Serikat diatur dalam Bab 4 Bagian III (Pasal 144-

163). Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 

Pengadilan Agama tetap diakui eksistensinya sesuai dengan 

Staatsblad 1882 No. 152. Pada tanggal 1 Agustus Tahun 

1950, Wali Negara Sumatera Timur mengeluarkan 

Penetapan No. 350 tahun 1950, yang menetapkan pendirian 

Peradilan Agama di Negara Sumatera Timur yang disebut 

Majelis Agama Islam (Warta Resmi Negara Sumatera 

Timur No. 78 Tahun 1950). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1950 

yang diganti oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1950. Dan 

selanjutnya, Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 

610 maka kedudukannya sebagai aturan yang mengatur 
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Peradilan Agama di Indonesia dianggap tetap berlaku  

(Noto Susanto, 1962:14-25). 

 

4.Lahirnya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951  

         Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan 

diadakan perubahan penting dengan diundangkannya 

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang 

Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan 

Kesatuan Susunan dan Acara Pengadilan  Sipil, yang 

berhubungan dengan peradilan. Dalam undang-undang ini 

mengandung muatan empat hal yang penting, yaitu : 

    a.Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai 

dengan suasana negara kesatuan; 

    b.Penghapusan secara berangsur-angsur Pengadilan 

Swapraja di beberapa daerah tertentu dari semua 

Pengadilan Adat; 

   c.Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa; dan 

   d.Pembentukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan di 

tempat-tempat dimana dihapuskan Lardgrecht atau 

Pengadilan Negeri, serta pembentukan Pengadilan Tinggi 

Makasar dan pemindahan tempat kedudukan Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta dan Bukittinggi masing-masing ke 

Surabaya dan Medan  (Ditbinbapera Depag RI,  1976:68). 

          Pada tahun 1951, melalui Penetapan Menteri 

Agama, No. 1 Tahun 1951 diadakan penataan terhadap 

nasib para Pegawai Peradilan Agama, berupa 

pengangkatan para pegawainya menjadi Pegawai Negeri. 

Sehingga dengan demikian, mereka yang pada waktu 

zaman penjajahan tidak mendapat gaji, maka dengan 

ketentuan tersebut  mendapatkannya secara tetap dari 

negara. Selain itu, pengangkatan atas jabatan Ketua 

Pengadilan Agama beserta pegawai-pegawainya dan 

pemberhentiannya menjadi wewenang Menteri Agama, 

tidak lagi merupakan wewenang Bupati atau Residen 
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seperti halnya pada waktu zaman penjajahan  (Taufiq 

Hamami, 2003:26-27). 

         Selanjutnya dalam rangka usaha ke arah kesatuan 

dalam bidang peradilan secara menyeluruh, Pemerintah 

Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang 

Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara 

Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan 

dan Acara pada Pengadilan Sipil. Berdasarkan Undang-

undang ini, Pengadilan Adat dan Swapraja dihapuskan. 

Akibatnya, peradilan-peradilan di luar Jawa dan Madura 

serta sebagian daerah Kalimantan Selatan, merasa kurang 

mempunyai landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, 

jalan keluarnya berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (4) 

Undang-undang tersebut, bagi Pengadilan Agama yang 

berada dalam lingkungan Peradilan Adat dan Swapraja, 

jika ia merupakan bagian tersendiri dari badan peradilan 

tersebut (Adat dan Swapraja) tidak turut terhapus, dan 

sebagai kelanjutannya akan diatur oleh Peraturan 

Pemerintah (Taufiq Hamami, 2013:26-27). 

          Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 

Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur Lembaga 

Peradilan Agama dinyatakan masih berlaku sepanjang 

belum diatur dengan suatu peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan bahwa, negara berdasarkan atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1), negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing (Pasal 2); ditegaskan bahwa 

berlakunya Hukum Islam di Indonesia didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang dibuatkan untuk itu. 

Pandangan ini disebut Receptio Contrario (Sayuti Thalib, 

tt.,:58).   
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5.Lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 1954 

       Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 hanya berlaku 

untuk wilayah Jawa dan Madura, maka untuk wilayah luar 

Jawa dan Madura masih berlaku Huwerijksordonatie 

Buitengewesten tahun  1932 No. 4 dan Peraturan tentang 

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku di 

daerah-daerah Swapraja serta peraturan-peraturan lainnya. 

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan RI dirasakan perlu 

diadakan satu macam undang-undang yang mengatur 

Pencatatan Nikah, Talak  dan Rujuk. Pada tanggal 26 

Oktober 1954 disahkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 

1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang RI 

tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura 

(A. Mukti Arto, 2012: 101). 

 

      6.Lahirnya PP No. 29 Tahun 1957 

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 1957, maka di Aceh dibentuk sebuah Mahkamah 

Syari’ah yang megadili perkara-perkara yang bertalian 

dengan agama Islam. Kemudian dengan dihapusnya 

Provinsi Aceh karena berdirinya NKRI pada tanggal 15 

Agustus 1950, maka adanya Mahkamah Syar’iyyah tidak 

mempunyai dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu 

diadakanlah Mahkamah Syari’ah dengan PP No. 29 Tahun 

1957. Dengan keluarnya PP No. 29 Tahun 1957 ini keadaan 

dasar hukum Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura 

sangat beragam. Karena keadaan tersebut, maka untuk 

daerah luar Jawa-Madura (kecuali sebagian daerah 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur diadakan PP 

No. 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan 

Pengadilan Agama (PA) yang isinya sama dengan PP No. 

27 Tahun 1957. Menurut PP No. 29 Tahun 1957, 

wewenang Pengadilan Agama meliputi (Alaiddin Koto, 

2010:242) : 



157 
 

     a.Perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam 

Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus 

menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, 

talak dan rujuk, fasakh serta hadhanah. 

     b.Perkara waris, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal dan lain-lain 

berhubungan dengan itu. 

     c.Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak 

sudah berlaku. 

 

7.Lahirnya  PP No.  45 tahun 1957   

          Untuk memenuhi kehendak Pasal 1 ayat (2) dan (4) 

Undang-undang No 32 Tahun 1954, dalam rangka 

memberikan landasan hukum yang kuat bagi Peradilan 

Agama di daerah-daerah luar Jawa dan Madura serta 

sebagian Kalimantan Selatan, diajukan sebuah rancangan 

Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Pengadilan 

Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk daerah Aceh yang 

segera mendapat pengesahan dari Dewan Menteri dan 

akhirnya keluarlah Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 

1957. Peraturan Pemerintah tersebut, ternyata tidak dapat 

memberikan penyelesaian bagi daerah-daerah lainnya 

secara integral. Akhirnya, Peraturan Pemerintah tersebut 

dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 45 

Tahun 1957, tentang Pembentukan Pengadilan Agama / 

Mahkamah Syari’ah di daerah luar Jawa dan Madura serta 

bagian Kalimantan Selatan, yang mulai berlaku tanggal 9 

Oktober 1957 (Alaidin Koto, 2010:102). 

           Berdasarkan Peraturan Pemerintah (disingkat PP) 

tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Penetapan No. 58 

Tahun 1957 tentang pembentukan 54 Pengadilan Agama / 

Mahkamah Syari’ah dan 4 Pengadilan Agama/  

Mahkamah Syari’ah di Indonesia Bagian Timur dengan 

Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar’iah Propinsi 

di Banjarmasin dan Ujung Pandang (Makasar). Untuk 

melaksanakan PP tersebut, diatur pembentukan 
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Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah terutama di 

daerah Sumatera (Alaidin Koto: 2010:102).  

Setelah berlakunya PP. No. 45 Tahun 1957, maka 

struktur organisasi PA adalah sebagai berikut : 

a.Jawa dan Madura  

Dalam Stbl. 1882 No.152 jo. Stbl. 1937 No. 610 Stbl. 1937 

No. 116, Priesterraad disebut dengan Pengadilan Agama 

sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Islam 

Tinggi (Propinsi) sebagai Pengadilan Tingkat Banding. 

b.Kalimantan Selatan dan Timur. 

   Dalam Stbl. 1937 No. 638 dan No. 639  Kerapatan Kadi 

sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Kerapatan Kadi 

Besar sebagai Pengadilan Tingkat Banding. 

c.Luar Jawa dan Madura serta luar Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Timur, Diberlakukan PP No. 45 Tahun 1957, 

dengan penyebutan Mahkamah Syar’iyah untuk Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi untuk 

Pengadilan Tingkat Banding (Oyo Sunaryo Mukhlas, 

2011:141-142). 

Menurut ketentuan Pasal 1, “Di tempat-tempat yang ada 

Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama / 

Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya sama dengan 

daerah hukum Pengadilan Negeri”. Sedangkan menurut 

ketentuan Pasal 11, “Apabila tidak ada ketentuan lain, di 

ibukota Provinsi diadakan Pengadilan Agama / Mahkamah 

Syar’iyah Propinsi yang wilayahnya meliputi satu, atau 

lebih, daerah, propinsi yang ditetapkan oleh Menteri 

Agama”. 

     Adapun kekuasaan Pengadilan Agama / Mahkamah 

Syar’iyah, menurut ketetapan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

tersebut, adalah sebagai berikut:  

“Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah memeriksa dan 

memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama 

Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup 

diputus menurut hukum Agama Islam yang berkenaan 
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dengan nikah, thalaq, ruju’, fasakh, nafaqah, maskawin 

(mahr), tempat kediaman (maskan), mut’ah, dan 

sebagainya; hadhanah, perkara waris mal-waris, wakaf, 

hibah, shadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan 

dengan itu, demikian pula memutuskan perkara perceraian 

dan pengesahan bahwa syarat ta’lik thalaq sudah berlaku”. 

  a.Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tidak berhak 

memeriksa perkara tersebut dalam ayat (1), jika untuk 

perkara itu berlaku lain daripada hukum agama Islam. 

Apabila dibandingkan antara kekuasaan Pengadilan 

Agama / Mahkamah Syar’iyah dengan kekuasaan 

Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, menunjukkan 

bahwa ada perkara-perkara yang tidak masuk di dalam 

kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu 

hadhanah, waris mal-waris, wakaf, hibah, shadaqah, baitul 

mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu. 

Kelihatannya kekuasaan Mahkamah Syar’iyah lebih luas 

dari pada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan 

Madura. Namun demikian, karena di dalam Pasal 4 ayat 

(1) itu disebutkan: “….. perkara yang menurut hukum 

yang hidup diputus menurut hukum agama Islam ….”, 

maka kekuasaan tersebut bisa jadi lebih sempit daripada 

kekuasaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dalam 

rumusan itu terlihat bahwa Teori Receptie memiliki akses  

 b.dalam perumusan kebijakan, khususnya tentang alokasi 

kekuasaan PA (Akhyar Ari Gayo, 2003:50). 

         Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah 

Syar’iah di lur Jawa dan Madura. Wewenang Pengadilan 

Agama di Luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, 

meliputi : 

a.Nikah. b.Talak. c.Rujuk. d.Fasakh. e.Nafkah. f.Maskawin 

(Mahar). g.Tempat Kediaman (Maskan). h.Mut'ah. 

i.Hadanah. j.Perkara waris. k.Wakaf. l.Hibah. m.Sedekah. 

n.Baitul mal.  
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Yang apabila dirinci wewenang PA pada waktu itu meliputi : 

a.Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam; 

(Akhyar Ari Gayo, 2003:50)  

b.Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus 

menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan 

nikah, talak dan rujuk, fasakh, serta hadanah; (Akhyar Ari 

Gayo, 2003:50).  

c.Perkara mawaris, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal, dan 

lain-lain berhubungan dengan itu dan   

d.Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak 

sudah berlaku   (Akhyar Ari Gayo, 2003:15).  

      Pada tahun 1957 nama Pengadilan Agama di wilayah 

Aceh adalah Mahkamah Syar’iyah, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No.29 tahun 1957 (LN 73) di Aceh dibentuk 

suatu Mahkamah Syar’iyah (Pengadilan Agama) yang 

mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan agama 

Islam. Mahkamah Syar’iyah ini sesungguhnya sudah ada 

sejak tanggal 1 Agustus 1946 di daerah Aceh, bahkan tidak 

di daerah Aceh saja, tetapi juga di beberapa daerah Sumatera 

lainnya, yaitu di Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, 

Palembang dan Lampung (TLN 1441). 

   Pada masa sebelumnya, tepatnya tanggal 1 Agustus 

1946 sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan sesuai 

dengan hasrat masyarakat, maka di Aceh atas tuntutan rakyat 

dibentuklah Mahkamah Syar’iyah (Pengadilan Agama) yang 

diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat di Pematang Siantar 

(TLN 1358). Sejak terbentukya hingga pemulihan kedaulatan 

pada tanggal 27 Desember 1949 Mahkamah Syar’iyah di 

Aceh berjalan lancar. Akan tetapi Kementerian Agama dan 

Perdana Menteri Pemerintah Darurat pada waktu itu 

meninggalkan Aceh, maka Mahkamah Syar’iyah tidak ada 

lagi yang mengaturnya, sehingga statusnya terombang-

ambing dalam ketidakjelasan, karena Pemerintah RI belum 

berkesempatan membuat undang-undangnya. Dengan 

dihapuskannya  Provinsi Aceh (dijadikannya Karesidenan 
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yang masuk Provinsi Sumatera Utara), karena berdirinya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 

Agustus 1950, maka adanya Mahkamah Syar’iyah tidak 

mempunyai dasar hukum yang kuat. Mengingat bahwa 

keinginan rakyat Aceh akan adanya suatu Pengadilan 

Agama, sehingga keadaan-keadaan seperti tersebut di atas 

menyebabkan suasana di Aceh bertambah hangat, maka 

untuk memenuhi hasrat tersebut serta untuk meredakan 

suasana diadakanlah Mahkamah Syar’iyah dengan PP No. 29 

tahun 1957 (Sudikno Mertokusumo,1983:150). Jadi di Aceh, 

di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri disana ada 

sebuah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri atas 

seorang Ketua dan sekurang-kurangnya dua anggota dan 

maksimal adalah delapan orang anggota. 

         Dengan keluarnya PP No. 29 Tahun 1957 ini keadaan 

dasar hukum PA di luar Jawa dan Madura sangat beragam, 

yang meliputi:  

a.Di Aceh berdasarkan PP No. 29 Tahun 1957. 

b.Di bekas Propoinsi Sumatera Timur yang disebut Majelis 

Agama Islam didasarkan pada ketetapan Wali Negara 

Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 350 yang 

telah diaktivisir dengan Peraturan Menteri Agama No.2 

Tahun 1953; 

c.Di Palembang berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 

15 Tahun 1952 (  A.Basiq Djalil, 2006:75). 

    Menurut PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah 

di luar Jawa dan Madura, kekuasaan PA menurut 

Ketetapan Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

           1.Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan 

perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan 

semua perkara yang menurut hukum agama Islam 

yang berkenaan dengan nikah, thalaq, ruju’ fasakh, nafaqah, 

mahar ,tempat kediaman, mut’ah dan sebagainya; hadhanah, 
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perkara waris, wakaf, hibah, shadaqah, baitul mal , dan lainnya 

yang berhubungan dengan itu. Demikian pula 

memutuskan perceraian dan menegaskan bahwa syarat 

ta’liq thalaq sudah berlaku. 

           2.Pengadilan Agama tidak berhak memeriksa perkara-

perkara tersebut dalam ayat (1) jika untuk perkara itu 

berlaku lain daripada hukum agama Islam. 

       Pada masa awal Pasca-Kemerdekaan Indonesia (Orde 

Lama), Teori Receptie ternyata masih menguasai alam 

pikiran dari para sarjana hukum Indonesia, khususnya yang 

ada di legislatif maupun yang ada di yudikatif. Hal ini 

nampak dengan berlakunya hukum adat dalam kerangka 

hukum nasional, yakni berlakunya hak-hak masyarakat adat 

(hak ulayat) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA). Pada kenyataannya masih tampak nyata bahwa 

seolah-olah hukum Islam yang berlaku di masyarakat baru 

berlaku jika hukum adat telah menerimanya. 

     Perlu diketahui pula bahwa mulai tahun 1958 

dibentuklah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 

Agama di berbagai tempat yang memerlukan. Pada tahun 

1961 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 

1961, dibentuklah suatu panitia untuk mempersiapkan 

Rancangan Undang-undang Peradilan Agama. Kerja panitia 

ini masih bersifat intern.Tiga tahun kemudian keluar 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai 

pelaksanaan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang diberlakukan 

kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Undang-

undang tersebut secara tegas mengatakan Peradilan Agama 

sebagai salah satu lingkungan peradilan di Indonesia yang 

bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman 

disamping Peradilan Umum, PeradilanMiliter dan Peradilan 

Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut 

secara teknis berpuncak kepada Mahkamah Agung dan 
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secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di 

bawah tanggungjawab departemen yang bersangkutan. 

 

8.Pembentukan Biro Peradilan Agama Pada  

Kementerian Agama  

   Pengaruh dari Teori Receptie ternyata masih ada di 

Zaman Kemerdekaan termasuk pula didalamnya 

mempengaruhi para pembuat peraturan perundang-

undangan (legislator) pada waktu itu. Walaupun pada 

waktu itu sebenarnya Teori Receptie telah mendapatkan 

bantahan teori yang dikemukakan oleh Hazairin, yang 

menyatakan bahwa dasar berlakunya hukum agama 

(Islam) bukanlah hukum adat, melainkan melalui 

peraturan perundang-undangan atau yang lebih dikenal 

dengan positivisasi hukum Islam. Seperti halnya 

berlakunya hukum adat dalam kerangka hukum nasional, 

yakni berlakunya hak-hak masyarakat adat (hak ulayat) 

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada kenyataannya 

masih tampak nyata bahwa seolah-olah bahwa memang 

hukum Islam yang berlaku di masyarakat baru berlaku 

jika hukum adat telah menerimanya. Hal ini masih 

menguasai alam pikiran dari para sarjana hukum 

Indonesia, khususnya yang berada di legislatif maupun 

yang ada di yudikatif. 

      Pada tahun 1952, di lingkungan Kementerian 

Agama dibentuk Biro Peradilan Agama disamping  Biro 

Urusan Agama, Pendidikan dan Penerangan. Sejak itu 

Biro Peradilan Agama yang kemudian menjadi Direktorat 

Badan Pembinaan Peradilan Agama mengusahakan 

pembentukan Pengadilan-Pengadilan Agama di luar Jawa 

dan Madura dan berusaha mempertahankannya  dari 

serangan-serangan dari luar dan melakukan hal-hal 



164 
 

lainnya yang diperlukan untuk mengurus pelaksanaan 

peradilan. Dengan adanya biro ini, maka PA memperoleh 

perlindungan yang lebih kuat sebagai aparat penegak 

hukum nasional (Erfaniah Zuhriah,  2014:66-73). 

       Sementara itu di sisi lain ahli hukum nasionalis 

selalu menggunakan setiap kesempatan untuk 

menghapuskan Pengadilan Agama (Islam). Kegagalan 

mereka untuk itu tidaklah karena kurang berusaha. 

Sebagai contohnya dapat dilihat bahwa pada akhir masa 

pendudukan Jepang,  Supomo dan lain-lainnya 

mengisyaratkan bahwa merupakan satu pikiran yang  baik 

sekali untuk melenyapkan PA. Percobaan untuk 

menghapuskan keberadaan PA tidaklah berakhir di situ, 

karena sesudah PA diserahkan dari Kementerian 

Kehakiman kepada Kementerian Agama, para pejabat 

yang berfaham  nasionalis dalam Kementerian Kehakiman 

masih membuat undang-undang sebagai usaha untuk 

menghapuskan Peradilan Agama dari eksistensinya, 

namun usaha tersebut gagal  pula (Daniel S. 

Lev,1986:86). 

  Usaha untuk meniadakan eksistensi PA diantaranya 

adalah dengan adanya pengundangan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1948 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang jelas sekali mencerminkan cita-cita para ahli hukum 

dan pemimpin-pemimpin nasionalis, yang menginginkan 

adanya integrasi penuh dalam susunan pengadilan sipil 

dan menghapuskan PA. Dalam ketentuan itu tidak disebut 

sama sekali adanya kedudukan khusus Pengadilan Agama,  

tetapi menampung akibat penghapusannya. Dinyatakan 

bahwa:  

 “perkara perdata antara orang-orang Islam yang menurut 

hukum yang hidup harus diperiksa dan diputuskan 

menurut hukum agamanya harus diperiksa dan diputuskan 

menurut hukum agamanya harus diperiksa oleh badan-
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badan peradilan umum. (UU No. 19 Tahun 1948 Pasal 35 

& 45) 

Usaha lainnya di bidang legislasi untuk 

menghapuskan PA bersifat tidak langsung dan lebih hati-

hati. Hal ini dapat dilihat Undang-Undang Darurat Nomor 

1 Tahun 1951 tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara 

Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang kembali mengatur 

tentang kesatuan Peradilan Sipil dan penghapusan 

Pengadilan Agama secara berangsur-angsur. Walaupun 

undang-undang itu mengisyaratkan adanya pembatasan 

Pengadilan Agama, tetapi sebaliknya mengakui 

eksistensinya yang terpisah. Penyusunannya (dalam 

Kementerian Kehakiman) mengharapkan, pemerintah 

akan membicarakannya dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat apakah tidak seharusnya menyerahkan urusan 

perkara perdata yang sekarang harus diputuskan menurut 

hukum Syari’at Islam kepada Pengadilan Negeri (Daniel 

S. Lev, 1986:87). 

      Penempatan PA di dalam lingkungan Kementerian 

Agama merupakan langkah yang menguntungkan 

sekaligus sebagai langkah pengamanan, karena meskipun 

Indonesia telah merdeka, pengaruh Teori Receptie yang 

dibawa oleh Cristian  Snouck Hurgronje (1857-1936) 

masih tetap hidup dan upaya menghapuskan Pengadilan 

Agama masih dilakukan. Hal ini terbukti dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang menyatakan 

bahwa Peradilan Agama akan dimasukkan secara 

istimewa dalam susunan Peradilan Umum, yaitu bahwa 

perkara-perkara antara orang Islam yang menurut hukum 

yang hidup (living law) harus diputus menurut hukum 

Islam, harus diperiksa oleh badan Peradilan Umum dalam 

semua tingkatan peradilan, terdiri dari seorang hakim 

yang beragama Islam sebagai ketua dan dua hakim ahli 

agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh 
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Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan 

Menteri Kehakiman (Alaiddin Koto, 2010:243-244).  

      Tahun 1957 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 

45, Lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang PA / 

Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. 

Kewenangan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura 

ini meliputi perkara-perkara : nikah, rujuk, fasakh, 

nafaqah, maskawin (mahar), tempat kediaman, mut’ah, 

hadonah, perkara waris, wakaf, hibah, shadaqah, dan 

baitul maal (Alaiddin Koto, 2010:243-244). 

       Pada saat itu terdapat tiga bentuk peraturan 

perundang-undangan yang mengatur PA di Indonesia, 

yaitu : 

a. Stb. 1882 Nomor 152 Jo. Stb 1937 Nomor 116 dan 610 

yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura. 

b. Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Peradilan 

Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang 

mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Timur. 

Pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno, tepatnya 

pada saat diterapkannya sistem demokrasi terpimpin, sejarah 

mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut 

perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik yang 

bersifat administratif  maupun yang sifatnya teknis justicial. 

Independensi kekuasaan kehakiman pernah dikesampingkan 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964  

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam 

ketentuan Pasal 19 undang-undang tersebut disebutkan 

bahwa: 

 “demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa 

atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden 

dapat  turut campur dalam soal-soal pengadilan”.   
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Dalam penjelasan Pasal 19 tersebut ditegaskan bahwa 

pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan 

eksekutif dan kekuasaan pembentuk undang-undang. Adanya 

penyelewengan dan intervensi  kekuasaan lain pada institusi 

kekuasaan kehakiman tersebut secara sadar ataupun tidak 

telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistemik atas 

kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini pada akhirnya 

akan sangat berpengaruh pada terganggunya sistem peradilan 

secara keseluruhan dan semuanya itu merupakan penyebab 

perusakan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan 

bertanggungjawab (Muladi,2002:207). 

  Adanya intervensi dan ketidakpercayaan masyarakat 

pada lembaga peradilan, adanya sorotan negatif dari sebagian 

pihak mengenai integritas sebagian hakim dan Hakim Agung, 

kualitas beberapa putusan lembaga Kekuasaan Kehakiman 

(peradilan) yang banyak dikritik karena argumentatif, 

inkonsisten dan lain sebagainya hanya menambah jauhnya 

jarak Kekuasaan Kehakiman dari kondisi ideal yang 

diharapkan masyarakat (Abdul Bari Azed,7 September 2006). 

  Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1964, Lembaran Negara nomor 107 tahun 1964 tentang 

Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku 

tanggal 31 Oktober 1964, menyebutkan bahwa Peradilan 

Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan 

hukum yang mempunyai fungsi  Pengayoman, yang 

dilaksanakan dalam lingkungan : 

a.Peradilan Umum 

b.Peradilan Agama 

c.Peradilan Militer 

d.Peradilan Tata Usaha Negara 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Lembaran 

Negara Nomor 107 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman dianggap tidak sesuai lagi dengan 

keadaan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
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Kehakiman dan mulai berlaku tanggal 17 Desember 1970 

yang menegaskan Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan 

yang Merdeka  (Anonim. 15 September 2006  ). 

 

   9.Persiapan penyusunan RUU PA tahun 1961  

   Masa 10 tahun untuk persiapan  intern RUU PA terdapat 

peristiwa penting, yaitu keluarnya UU No. 19 tahun 1964 

tentang Ketetuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 dan 25 UUD 1945, di sana 

dinyatakan bahwa Peradilan Agama adalah sebagai salah satu 

lingkungan peradilan di Indonesia. Keempat lingkungan 

peradilan tersebut yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang 

secara teknis berpuncak pada Mahkamah Agung dan secara 

organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah 

departemen yang bersangkutan. Untuk lingkungan Peradilan 

Umum ditetapkan UU No. 13 tahun 1965.  

    Pada periode ini usaha mempersiapkan RUU PA 

terhambat peristiwa G. 30.S/PKI, juga karena perhatian 

Departemen Agama terpusat pada RUU Pernikahan Umat 

Islam yang disampaikan ke DPR Gotong Royong (DPR GR). 

Pada periode ini pula  Departemen Agama menghasilkan dua 

buah draft RUU, yaitu: 

     a.RUU tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman PA 

     b.RUU tentang Acara PA. 

 

10.Lahirnya UU No. 19 Tahun 1964  

 Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang.-

Undang Dasar 1945, pada tahun 1964 keluarlah Undang-

Undang No.19 Tahun 1964, tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian diganti dan 

disempurnakan dengan PP No.14 Tahun 1970, tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Erfaniah 

Zuhriah,2009:119). Pasal 10 PP No.14 Tahun 1970 
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menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 

4 Lingkungan peradilan yaitu : 

1. Peradilan Umum 

2. Peradilan Agama 

3. Peradilan Militer 

4. Peradilan Tata Usaha Negara 

 Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, 

tidak menutup adanya pengkhususan 

(diferensi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, 

misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan 

pengkhususan dengan Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan 

Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan 

undang-undang. Artinya bahwa empat lingkungan 

peradilan, masing-masing mempunyai lingkungan 

kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu atau 

mengenai golongan tertentu, sedangkan Pengadilan 

Umum adalah peradilan untuk semua warga negara baik 

perdata mauun pidana. Dengan adanya Undang-Undang 

Peradilan Khusus, yakni Peradilan Agama, Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus 

diambil kewenangan- kewenangan itu dari Peradilan 

Umum. Oleh sebab itu, dalam menentukan kewenangan 

Peradilan Agama harus ditentukan secara jelas sehingga 

tidak ada lagi kemungkinan yurisdiche gechil antara 

peradilan umum dan peradilan khusus dengan cara seperti 

Undang-Undang Pengadilan Ekonomi (Tim 

Ditbinbapera,1999:30).  Dari paparan tersebut di atas ada 

empat hal yang menonjol dalam rentang waktu 1957-1964 

yakni : 

            a.Lahirnya PP No. 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah di Provinsi 

Aceh. 

            b.Lahirnya PP No.45 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa 
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dan Madura dan dinyatakan pelaksanaannya oleh 

Menteri Agama. 

          c.Lahirnya UU No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian 

diganti dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang 

menyatakan keberadaan empat lingkungan peradilan yang 

meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.  

         d.Pada masa ini pembentukan Kantor PA dan Mahkamah 

Syar’iyah sangat gencar dilakukan.  

            Setelah berlakunya PP No. 45 Tahun 1957, maka struktur 

organisasi PA adalah sebagai berikut : 

       

Tabel III.1. 

Struktur Organisasi PA  

 

Peraturan Jawa dan 

Madura Stbl. 

1882 No. 1520 

Jo. Stbl. 1937 

No 610 

Stbl. 1937 No. 

116 

Kalimantan 

Selatan 

dan Timur 

Stbl. 1937 No. 

638 

Dan No. 639 

Luar Jawa dan 

Madura PP 

No. 45 Tahun 

1957 

 

 

 

Struktur 

Mahkamah 

Islam 

Tinggi 

(Provinsi) 

 

 

Priesteraad 

Pengadilan 

Agama 

Kerapatan 

Kadi 

Besar 

 

 

Kerapatan 

Kadi 

Mahkamah  

Syar’iyah  

Provinsi 

 

 

Mahkamah  

Syar’iyah 
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Dalam Pasal 4 ayat 1 PP No. 45 Tahun 1957 disebutkan 

wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah adalah 

memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang 

beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang 

hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan 

dengan nikah, thalaq, ruju’, fasakh, nafaqah, mas kawin 

(mahar), tempat kediaman (maskan) mut’ah (pemberian dari 

suami kepada isteri)  dan sebagainya, hadhanah, perkara waris 

mal waris, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal dan lain-lain yang 

berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara 

perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik sudah berlaku. 

Dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa, Pengadilan Agama/ 

Mahkamah Syar’iyah tidak berhak memeriksa perkara-perkara 

yang tersebut dalam ayat 1, kalau untuk perkara-perkara itu 

berlaku lain dari hukum agama Islam.  

 

3.5. Peradilan Agama Pada Masa Orde Baru.  

     Sesudah memasuki masa  Orde Baru, Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 1964 diganti dengan Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, 

dan eksistensi Peradilan Agama tetap dipertahankan serta 

disejajarkan dengan ketiga lingkungan peradilan yang lain. 

Mendahului lahirnya Undang-undang Peradilan Agama, pada 

tahun 1974 lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Pasal 63 ayat (1) undang-undang ini memberikan 

kewenangan lebih besar kepada Peradilan Agama untuk 

menyelesaikan kasus-kasus perkawinan.  Melihat kenyataan 

tersebut, atas desakan Menteri Sekretaris Negara akhirnya 

Menteri Kehakiman memberikan pertimbangan sehubungan 

dengan dua draft tentang Rancangan Undang-undang Peradilan 

Agama yang diajukan oleh Menteri Agama M. Dahlan dan H. 

A. Mukti Ali kepada Presiden. Dalam pertimbangannya, 

Menteri Kehakiman menyatakan bahwa proses pernyiapan 

RUU-PA sebaiknya dilakukan setelah proses penyiapan RUU 

tentang Peradilan Umum dan RUU tentang Mahkamah Agung 
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selesai. Apabila prinsip-prinsip kedua RUU itu telah diterima 

oleh DPR-RI, maka akan mudah diterapkan pada Peradilan 

Agama (Amrullah Ahmad,1996:6). 

  Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 

terdapat rechtsvacuum (kekosongan hukum) mengenai 

wewenang tingkat kasasi di lingkungan PA. Oleh karena itu, 

Menteri Agama RI mengeluarkan Surat  Keputusan No. 10 

Tahun 1963 yang memberi wewenang dan kewajiban kepada 

Jawatan Peradilan Agama untuk melaksanakan PA di tingkat 

kasasi. Setelah berlaku Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, 

Surat Keputusan  Menteri Agama tersebut dicabut dengan SK 

Menteri Agama No. 28 Tahun 1972.     Dengan adanya jaminan 

yuridis Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, keberadaan PA 

tampak semakin kuat. Pada tahun 1972 berdasarkan keputusan 

Menteri Agama Tahun 1972 terbentuk empat Kantor Peradilan 

Agama dan enam cabang Pengadilan Agama di dalam Provinsi 

Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara (Taufiq Hamami, 

2013:110). 

   Sampai dengan tahun 1972, menurut catatan Direktorat 

Pembinaan Badan Peradilan Agama dalam suratnya tanggal 15 

Desember 1972 No. DV/70/ED/1972 secara kuantitas jumlah 

Kantor Peradilan Agama di seluruh Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

a.Pengadilan Agama di Jawa Madura 96 buah. 

b.Pengadilan Agama di Luar Jawa Madura 152 buah. 

c.Kerapatan Kadi di Kalimantan 10 buah. 

d.Pengadilan Agama Tingkat Banding untuk luar Jawa Madura  

6 buah. 

      e.Mahkamah Islam Tinggi / Peradilan Agama Tingkat Banding 

untuk Jawa 1 buah. 

f.Kerapatan Kadi Besar di Kalimantan 1 buah. 

g.Badan administrasi yaitu jawatan (Inspeksi) Peradilan 

Agama 11 buah. 
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      1.Kekuasaan Peradilan Agama pada Masa Orde Baru 

Pada masa Orde Baru konsep pembangunan hukum 

diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, di mana 

hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas rakyat 

Indonesia tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai 

hukum yang berlaku. Beberapa hukum Islam untuk diangkat 

menjadi materi hukum membutuhkan kerja keras dari umat 

Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan 

bagi pemeluknya. Hukum Islam sekalipun merupakan the 

living law yang secara konsep ilmu hukum seharusnya 

diterapkan, namun oleh Pemerintah Orde Baru, hukum Islam 

dilihat sebagai ajaran agama yang tidak mengakar ke bumi, 

karena cukup dipahami bukan untuk diterapkan (Abdul Latif 

dan Hasbi Ali, 2011:158-161). 

      Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam 

sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, 

fungsi kekuasaan yang ketiga ini seringkali disebut cabang 

kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda judicatief. Dalam 

bahasa Inggris, dipakai istilah judicial, judiciary, ataupun 

judicature (Jaenal Aripin, 2008:251-255). 

   Pada masa awal Pemerintahan Orde Baru, tindakan 

pertama-tama yang dilakukan dalam rangka penataan 

pelaksanaan Kekuasan Kehakiman secara murni berdasarkan 

kehendak Undang-undang Dasar 1945, dan sesuai dengan 

ketentuan Ketetapan Majelis Permusywaratan Rakyat 

Sementara (MPRS) Nomor: XIX/MPRS/1966 jo. Nomor: 

XXXIX/MPRS/1968, maka Pemerintah Orde Baru bersama-

sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

(DPRGR) mengadakan peninjauan terhadap Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 1964 dengan Undang-undang Nomor 6 

tahun 1969 yang menghendaki adanya suatu undang-undang 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Untuk merealisasikannya, pada tanggal 17 Desember 1970 

disahkan dan diundangkanlah Undang-undang tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yakni 
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dengan disahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, eksistensi 

Peradilan Agama di Indonesia semakin kokoh sebagai salah 

satu lembaga pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Negara 

Republik Indonesia. Bahkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat 

(1) Undang-undang ini, kedudukan Badan Peradilan Agama 

setara dan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, seperti; 

Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 

Negara (Taufiq hamami, 2013:49). 

     Kekokohan Badan Peradilan Agama semakin menonjol 

khususnya dalam kompetensinya, setelah disahkan dan 

diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dan 

diundangkannya aturan pelaksananya pada tanggal 1 April 

1975 dengan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku efektif 

pada tanggal 1 Oktober 1975. Kemudian disusul dengan 

diundangkannya Peratuarn Pemerintah Nomor 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Hak Milik beserta Peraturan 

Pelaksanaannya. Dengan diundangkannya peraturan 

perundang-undangan tersebut di atas, selain memperkokokh 

eksistensi Badan Peradilan Agama, sekaligus memperluas 

beban tugasnya dan kewenangannya (absolute competence). 

Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan 

tersebut semakin jelas dan kokoh peran dan fungsi Badan 

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 

Realitasnya kepercayaan para pihak pencari keadilan 

semakin meningkat dan perkara-perkara yang masuk setiap 

tahunnya naik. Sebagai bandingan, pada tahun 1974 

sebanyak 28.650, tahun 1975 sebanyak 48.000 dan pada 

tahun 1976 sebanyak 142.069 perkara (Taufiq Hamami, 

2013:18). 

    Relevan dengan meningkatnya pengetahuan dan 

kesadaran hukum umat Islam di Indonesia, maka kasasi atas 
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perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama mulai 

masuk ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sementara 

hukum acara yang harus dimilikinya tentang hal itu sesuai 

ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

belum ada. Oleh karena adanya kekosongan hukum, untuk 

mengatasinya Mahkamah Agung RI pada tanggal 26 

November 1977 mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 

1977 tentang Jalan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Kasasi 

dalam Perkara Perdata dan Perkara Pidana oleh Pengadilan 

Agama dan Pengadilan Militer, disertai Surat Edarannya 

Nomor: MA/Pemb./0921/1977. 

     Sejalan dengan kenyatan-kenyataan di atas, untuk 

dapat memantapkan serta memegang teguh tugas dan fungsi 

Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan 

dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia, 

pada tanggal 27 Maret 1982 Presiden Republik Indonesia 

mengangkat seorang Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan 

Lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian berarti 

tugas  pembinaan teknis yustisial terhadap Peradilan Agama 

yang selama ini dilakukan langsung oleh Kementerian  

Agama, telah menjadi wewenang  

Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai kehendak 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (Taufiq Hamami, 

2013:19). 

    Pada tahun 1982 Pemerintah melalui Keputusan 

Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982, membentuk 

beberapa Cabang Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan 

Ágama untuk Indonesia Tengah dan Timur, seperti Nusa 

Tenggara`Timur, Timor Timur, Sulawesi, Maluku  dan Irian  

Jaya. Kemudian disusul daerah-daerah lainnya dan 

selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama (Mahkamah Islam 

Tinggi) di Surakarta dipindahkan kembali ke Jakarta, dan 

untuk Pengadilan Tinggi bagi Propinsi Jawa Tengah, 

didirikanlah Cabang Pengadilan Tinggi Agama di Semarang, 

dan akhirnya sebagai puncak dari kekokohan dan kemapanan  



176 
 

Badan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Negara di 

Indonesia, adalah dengan disahkan dan diundangkannya 

UndangUndang` Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama pada tanggal 27 Desember 1989 termasuk di 

dalamnya memuat aturan tentang Susunan Kekuasaan dan 

Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan Agama. Dengan 

disahkan dan diundangkannya Undang-undang ini 

terpenuhilah sudah kehendak Pasal 10 ayat (1) Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kesetaraan dan 

kesejajaran PA dengan Pengadilan Negara lainnya. Karena 

dalam Undang-undang ini Pengadilan Agama sudah tidak 

lagi harus menggantungkan kepada Pengadilan Negeri dalam 

hal melaksanakan putusannya (eksekusi), dan tidak lagi 

memerlukan pengukuhan atas putusan-putusan Pengadilan 

Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

sebelum dijalankan oleh para pihak pencari keadilan (Taufiq 

Hamami, 2013:20). 

       Pada tahun 1980 dengan munculnya Keputusan Menteri 

Agama No. 6 Tahun 1980, nama lembaga Peradilan Agama 

yang sebelumnya berbeda-beda untuk seluruh Indonesia, 

diseragamkan dengan sebutan atau istilah Pengadilan Agama 

untuk pengadilan tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi 

Agama untuk pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia 

(Erfaniah Zuhriah, 2014:82-89).  

 

2. Dinamika Politik pada saat Pelembagaan Peradilan Agama  

    Pelembagaan Peradilan Agama Islam di Indonesia 

terjadi pada masa Orde Baru. Pada tahun 1980-an, telah terjadi 

perubahan-perubahan drastis dalam bidang sosial, agama dan 

khususnya politik di Indonesia. Umat Islam dalam 

menyalurkan aspirasi politiknya tidak lagi terjebak pada 

bentuk-bentuk formalisme dengan kecenderungan 

eksklusivitas yang tinggi seperti tuntutan berdirinya negara 

Islam. Pada tahun ini, pendekatan politik yang mereka lakukan 

lebih substantif dan integratif. Perjuangan umat lebih 
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mengarah pada sikap-sikap inklusif dan menghindarkan diri 

dari pemisahan-pemisahan kateogoris. Inklusivitas itu 

ditunjukkan dengan pengembangan dan sosialisasi wacana 

bahwa umat Islam juga adalah bagian dari kategori sosial yang 

lebih luas yaitu bangsa Indonesia.  

 Tahun-tahun panjang di masa awal pemerintahan Orde 

Baru pun, paling tidak hingga pertengahan atau akhir 1970-an, 

politik Islam merupakan sesuatu yang oleh negara dianggap 

ancaman. Oleh karena itu, apapun langgam dan format yang 

dimunculkan para aktivis politik Islam, ditanggapi oleh negara 

dengan kebijakan domestikasi. Melihat hubungan kontra 

antagonistik seperti itulah, maka sejak awal dasawarsa 1970-

an mulai muncul pemikiran baru. Nada dasar intelektualisme 

baru itu dibentuk dan dipengaruhi oleh situasi politik yang 

tidak menguntungkan Islam serta akibat negatifnya yang 

dirasakan oleh pemikir dan aktivisnya. Kondisi yang tidak 

mengenakkan itu muncul antara lain, disebabkan oleh 

hubungan yang kurang harmonis dan integratif antara Islam 

dan negara. Karena itu perlu dibuka jalan agar hubungan Islam 

dan negara menjadi harmonis. Gerakan pemikiran ini didorong 

oleh generasi pemikir dan aktivis muslim baru yang sejak 

1970-an, berusaha untuk mengembangkan format politik Islam 

yang lebih memperhatikan isi (substance), daripada bentuk 

(form). Dengan kecenderungan semacam itu, mereka berharap 

agar soal keislaman dan keindonesiaan dapat disintesiskan dan 

diintegrasikan dengan baik (Nurcholish Madjid: 1986). Dan 

mereka kemudian mencoba menawarkan konsep baru melalui 

tiga garapan utama. Pertama, berhubungan dengan 

pembaharuan pemikiran keagamaan. Kedua, berkaitan dengan 

masalah pembaruan politik dan birokrasi. Ketiga, menyangkut 

isu transformasi sosial (Bachtiar Effendy,2001:10).  

 Perkembangan intelektualisme Islam baru pada tiga 

bidang garapan itu telah membawa berbagai implikasi. Khusus 

bagi perkembangan diskursus pemikiran dan praktik politik 

Islam, pola ini akhirnya memunculkan dasar-dasar teologis 
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baru, aspirasi-aspirasi baru serta pendekatan baru dalam 

berpolitik. Pada masa-masa itu, “politik keummatan” kalau 

istilah ini bisa digunakan sebagai padanan dari politik Islam, 

diarahkan untuk mengembangkan dimensi substantif politik 

Islam. Sementara nuansa-nuansa simbolik ideologis yang tidak 

saja pernah ditolak tetapi juga dijadikan sumber untuk 

mengembangkan antagonisme politik terhadap Islam- 

dijauhkan. Inilah yang mengubah pola politik Islam lama, baik 

dari segi pemikiran (cita-cita dan aspirasi) dan praktik (cara, 

alat dan instrumen untuk merealisasikan aspirasi) (Bosco 

Carvallo dan Dasrizal, 1983:45). Dalam konteks 

keindonesiaan, munculnya pemikiran baru itu dapat dilihat 

sebagai panacea untuk menciptakan sebuah sintesis yang 

secara sosiologis-keagamaan lebih memungkinkan. Sejauh ini, 

upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan 

pemikiran-pemikiran keagamaan dan aktivisme politik yang 

dianggap sesuai dengan situasi sosial keagamaan masyarakat 

Indonesia yang heterogen. Gerakan pemikiran ini berusaha 

untuk mengembangkan format politik Islam yang lebih 

memperhatikan isi (substance), daripada bentuk (form). 

Dengan model dasar semacam itu, mereka berharap agar soal 

keislaman dan keindonesiaan dapat disintesiskan dan 

diintegrasikan dengan baik. Langkah-langkah ini dalam 

banyak hal, telah mencairkan hubungan ideologis dan politis 

antara Islam dan negara yang selama ini tegang, saling curiga 

dan bersifat antagonistis. Demikianlah, sejak pertengahan 

dasawarsa 1980-an telah terjadi perubahan besar-besaran atas 

politik Islam. Hal itu ditandai dengan dirumuskannya sejumlah 

kebijakan yang dinilai sejalan dengan preferensi sosial budaya, 

ekonomi dan politik komunitas Muslim. Meskipun lahirnya 

sejumlah aturan yang sejalan dengan preferensi ajaran Islam 

tersebut tidak semata-mata disebabkan satu aspek, tetapi dari 

sisi politik harus diakui bahwa diakomodasinya kepentingan 

komunitas Islam itu untuk sebagiannya disebabkan karena 

semakin mencairnya hubungan antara Islam dan negara. 
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Karena hubungan yang cair itulah, maka semakin terbuka 

akses bagi kalangan Muslim kekekuasaan yang ditandai 

dengan duduknya banyak aktivis Islam di pemerintahan dan 

lembaga legislatif. Pandangan seperti itu semakin argumentatif 

jika dikaitkan dengan akibat-akibat positif yang dihasilkannya. 

Apa yang dulu pernah dikenal dengan istilah “Islamisasi 

birokrasi” dan “ijo royo-royo” merupakan indikasi dari 

keberhasilan pendekatan “integratif” di atas yang sulit untuk 

dibantah (Bachtiar Effendy, 2001:35). Sejak terbangunnya 

hubungan yang simbiosis-mutualis antara Islam dan negara, 

maka secara bertahap kecenderungan-kecenderungan 

pemikiran di kalangan umat Islam juga mengalami pergeseran 

paradigma. Jika sebelumnya, pemikiran dan agenda politik 

umat selalu dibangun dalam konteks yang legal-formal dan 

eksklusif, kini umat Islam semakin terbuka dengan pandangan-

pandangan baru yang lebih inklusif dan substansialistik. 

Kegagalan yang berulang dalam kancah politik, pembangunan 

bidang agama yang secara faktual bermanfaat bagi umat Islam, 

politik agama yang lebih akomodatif terhadap aspirasi umat 

Islam dan sebagainya, adalah faktor-faktor yang ikut 

mendorong terjadinya pergeseran pemikiran di kalangan umat 

Islam. Dengan kata lain, karena situasinya yang sudah 

sedemikian jauh berbeda, maka umat Islam mulai 

meredefinisikan dan memformulasikan kembali keberadaan 

dan posisi politiknya, menghadapi perkembangan-

perkembangan baru yang dirasakannya sudah berbeda dengan 

masa-masa sebelumnya. 

 

3.Konfigurasi Politik 

     Untuk menjelaskan konfigurasi politik hukum 

pemerintah dalam pelembagaan Peradilan Agama di Indonesia 

pada era Orde Baru, maka secara kronologis perlu 

diungkapkan proses lahirnya lembaga Peradilan Agama 

tersebut, mulai dari ide dasarnya, persiapannya, penyusunan 

sampai finalisasi produk hukumnya. Pada tanggal 3 Desember 
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1988, Presiden Soeharto, dengan amanat Presiden Nomor 

R.06/PN/XII/1988, mengajukan sebuah draft Rancangan 

Undang-undang tentang Peradilan Agama ke DPR. Dari sisi 

rentang waktu, pengajuan RUU tersebut tentulah sangat 

terlambat, karena terhitung sejak dikeluarkannya UU No. 

14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10 ayat 1 

Undang-undang itu, eksistensi lembaga Peradilan Agama 

sudah digariskan. Artinya dibutuhkan waktu sekitar 18 tahun 

sebelum pemerintah menindaklanjuti amanah dalam UU 

14/1970 itu (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2012:144-149).  

    Dari sisi proses perjuangan, pengajuan draft RUUPA 

oleh pemerintah tersebut sebenarnya merupakan realisasi dan 

kelanjutan dari apa yang telah dirintis oleh kementerian agama 

tujuh belas tahun sebelumnya. Pada tahun 1971, di tengah 

kegusaran akan banyaknya pihak yang secara politik berupaya 

menghapuskan Peradilan Agama sebagaimana dimanatkan 

dalam UU 14/1970 itu, Menteri Agama K.H. Moeh. Dahlan 

berinisiatif mengajukan izin prakarsa kepada Presiden untuk 

menyusun RUU Peradilan Agama (Lahaji, Jurnal Ar-Risalah, 

2013:9). Tetapi dengan kondisi politik dan posisi umat Islam 

secara politik ketika itu, dapat dimengerti jika kemudian 

Presiden tidak merespons usul Menteri Agama itu. Presiden 

bahkan menyerahkan persoalannya kepada Menteri 

Kehakiman. Mengingat hubungan antara Kementerian  Agama 

dan Kementerian Kehakiman yang didominasi oleh PNI yang 

ketika itu kurang baik, maka penyerahan persoalan oleh 

Presiden kepada Menteri Kehakiman ditanggapi dengan sikap 

skeptis dan bahkan curiga, mengingat selama ini Departemen 

Kehakiman yang menjadi basis kekuatan nasionalis sekuler 

selalu berseberangan pendapat dengan Kementerian  Agama 

yang merupakan basis golongan Islam. Pengalaman tahun 

1958 dan 1967 menjadi trauma yang tidak mudah dilupakan 

oleh Kementerian  Agama. Pada tahun-tahun itu, Kementerian  

Agama selalu gagal memperjuangkan Undang-undang 



181 
 

Perkawinan umat Islam di perlemen karena selalu ditentang 

oleh Kementerian Kehakiman.  

     Kekhawatiran pihak Kementerian Agama menjadi 

kenyataan, ketika pada tanggal 16 Desember 1974 Menteri 

Kehakiman dengan nomor surat SM/K/XII/1974 melayangkan 

surat jawaban kepada Menteri Agama yang berisi penolakan 

atas izin prakarsa seperti yang diajukan Menteri Agama. 

Alasannya, karena Peradilan Umum belum memiliki Undang-

undang yang mengaturnya. Dengan kata lain, RUU Peradilan 

Agama tidak boleh mendahului RUU Peradilan Umum (A. 

Mukti Arto, 2012:106-109). Meskipun tidak tampak di 

permukaan, penolakan itu semakin menunjukkan rivalitas 

antara Kementerian Agama dengan Kementerian  Kehakiman. 

Bagi Kementerian Agama sendiri, tidak ada relevansi antara 

penolakan dengan alasan yang dikemukakan. Bahkan 

persoalannya bukan terletak pada penolakan itu, tetapi pada 

alasan mengapa harus menunggu Peradilan Umum. Sikap-

sikap seperti itulah yang sebagiannya menunjukkan bahwa 

sejak lama posisi PA hanya dianggap subordinasi Peradilan 

Umum.  Pengalaman-pengalaman seperti ini pula yang dapat 

menjelaskan mengapa kerjasama antara Kementerian  Agama 

dan Kementerian Kehakiman pada masa-masa selanjutnya 

sangat minim, kalaupun ada lebih banyak didasari pada unsur-

unsur formalitas belaka.  

    Mencairnya hubungan pusat kekuasaan dengan politik 

Islam pada tahun 80-an juga berdampak pada mencairnya 

hubungan antara kedua departemen tersebut. Setidaknya hal 

itu terefleksi dari keluarnya Surat Menteri Kehakiman 

tertanggal 30 Juli 1983 untuk mengajukan izin prakarsa 

penyusunan RUU tentang hukum acara Peradilan Agama 

kepada Presiden. Pemerintah melalui suratnya tertanggal 12 

September 1983 No. B-2736/M.Sesneg/9/1983 menyetujui 

prakarsa tersebut. Dua hari sebelum turunnya persetujuan 

Presiden itu, Menteri Kehakiman bahkan juga telah 

mengajukan izin prakarsa RUU dan RPP tentang susunan dan 
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kekuasaan badan-badan Peradilan Agama. Untuk 

menyelesaikan proyek ini, Kementerian Agama dan 

Kementerian Kehakiman melakukan kontak dan konsultasi 

yang lebih intens. Sehingga pada tanggal 22 Desember 1986, 

Panglima ABRI dengan suratnya No.R/773-16/01/09 

menyampaikan beberapa masukan menyangkut RUUPA. 

Dalam surat itu, panglima memandang perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap kekurangan maupun kelemahan 

sebelum diajukan ke DPR. Selain itu, Panglima juga 

mengharapkan agar RUU itu tidak diajukan sebelum 

berakhirnya masa sidang DPR, mengingat Pemilu 1987 sudah 

semakin dekat. Mengingat sensitifnya isu ini, maka 

mempertimbangkan saran dari Panglima ABRI, dilakukanlah 

penyempurnaan-penyempurnaan melalui pembahasan bersama 

Menteri Kehakiman, Menteri Agama, Ketua Mahkamah 

Agung dan Menteri Sekretaris Negara. Hasil dari 

penyempurnaan itu adalah bahwa hukum acara yang berlaku 

pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum juga 

berlaku untuk lingkungan Peradilan Agama sebagai wujud dari 

asas lex generalis. Tetapi yang menyangkut asas-asas hukum 

Islam secara spesifik dianggap lex spesialis, seperti persoalan 

talak dan li’an (Lahaji, Jurnal Ar-Risalah, 2013:9).  

    Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 2 Inpres 

No. 15 tahun 1970, setiap RUU yang akan diajukan ke 

Presiden, terlebih dahulu diajukan kepada Menteri Kehakiman, 

maka proses selanjutnya lebih bersifat formalitas. Wakil 

Sekretaris Kabinet mengirim draft RUU yang telah 

disempurnakan itu ke Menteri Kehakiman dengan surat No. 

B.588/Waseskab/10/88 tertangal 16 Oktober 1989. Dua hari 

setelahnya, Menteri Kehakiman menyampaikan 

persetujuannya melalui suratnya bernomor M.U.M.01.06.81.  

Di masyarakat, pengajuan RUU itu mendapat respon yang 

beragam. Secara sederhana reaksi masyarakat itu dapat 

dikategorikan dalam dua kelompok, yakni reaksi yang 

mendukung dan yang menolak. Dalam penilaian Mahfud, 
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sejumlah kritik dan reaksi khususnya dari pihak-pihak yang 

tidak setuju lebih sarat muatan politisnya ketimbang 

hukumnya. Dalam penilaiannya, masyarakat lebih 

mendahulukan kegaduhan-kegaduhan yang berbau politis, dan 

sebaliknya menenggelamkan logika yuridis yang seharusnya 

dikedepankan (Moh. Mahfud MD., 1999:355). 

    Sebagai kelompok yang setuju, Mahfud berpandangan 

bahwa paling tidak ada tiga landasan kosntitusional pengajuan 

RUU ini, yakni Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan 

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam pandangannya, 

Mahfud menilai bahwa tidak saja sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa cukup menjadi dasar berlakunya hukum-hukum agama di 

Indonesia, tetapi sekaligus meruntuhkan teori resepsi yang 

dulu dicetuskan Belanda. Demikian pula halnya dengan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959. Point penting yang terkandung dalam 

Dekrit itu adalah kembali ke UUD 1945. UUD 1945 yang 

dimaksud oleh Dekrit adalah UUD 1945 yang disahkan oleh 

PPKI pada 18 Agustus 1945. Dengan demikian, pengajuan 

RUU itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Piagam 

Jakarta, sebagaimana dituduhkan oleh pihak Kristen. 

Demikian pula pasal II aturan peralihan menyebutkan bahwa 

lembaga dan peraturan yang ada sebelum Indonesia merdeka 

masih tetap berlaku selama belum dibuat lembaga dan aturan 

yang baru. Sejak Indonesia merdeka, Peradilan Agama tidak 

pernah dihapuskan, artinya tidak ada peraturan baru yang 

menggantikan peraturan lama menyangkut Peradilan Agama. 

Bahkan setelah Indonesia merdeka, keberadaan Peradilan 

Agama diakui oleh Undang-undang, misalnya Undang-undang 

Darurat No. 1 Tahun 1951, UU No. 19 tahun 1964 dan UU 

No. 14 tahun 1970. Berdasarkan Undang-undang itu saja, 

demikian kata Mahfud, sudah cukup menjadi dasar 

pengesahan RUU itu menjadi Undang-undang (Moh. Mahfud 

MD, 1999:355).  

   Lain halnya dengan para penentangnya yang tidak 

melihat alasan-alasan yuridis diberlakukannya, tetapi 
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mengembangkan wacana perdebatan yang politis dan 

emosional. S. Wijoyo misalnya, dalam tulisannya yang dimuat 

dalam Mingguan Katolik, Hidup, Wijoyo menyerang bahwa 

RUU Peradilan Agama itu dibuat atas kesepakatan pemerintah 

dengan golongan ekstrim kanan yakni Islam. Dengan 

mengutip tembang Macapat, Agama Ageming Aji, Wijoyo 

menilai bahwa pemerintah sedang melegitimasi konsep 

dominasi mayoritas dalam hal pemelukan agama dan 

pemberlakuan hukum. Indonesia, dalam pandangannya sedang 

bergerak ke arah theokrasi yang sudah dimulai sejak 

pemberlakuan Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Dalam 

analisisnya, sama dengan Rancangan Undang-Undang 

Perkawinan, Undang Undang Peradilan Agama juga 

mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam  (S. Wijoyo, 

dalam Buletin Hidup Nomor 7, 12 Februari 1989:15). 

    Frans Magnis Suseno juga menolak RUUPA. Dia 

beranggapan bahwa RUU itu menyalahi Pancasila. Secara 

konsepsional filosofis, dengan RUU itu berarti akan terjadi 

penyerahan sebagian wewenang negara (dalam hal ini 

peradilan negara) ke Peradilan Agama. Dia keberatan atas 

penyerahan itu karena memandang bahwa Peradilan Agama 

adalah badan non-negara. Dia juga khawatir jika sebuah 

Undang-undang hanya didasarkan penafsirannya pada suatu 

agama tertentu saja, maka kewibawaan, kedaulatan dan 

kekuasaan negara di mata penganut agama tersebut akan 

pudar. Sekali mereka diberi kesempatan untuk itu, maka 

mereka akan menuntut untuk bidang yang lain. Karena itu, 

negara harus mencegah terjadinya loyalitas terhadap negara 

dan loyalitas terhadap agama sekaligus, apalagi sampai timbul 

anggapan bahwa negara adalah sub-unsur administratif sebuah 

agama. (Lahaji, Jurnal Ar-Risalah, 2013:12).   

    Kelompok Kristen juga menolak RUUPA itu secara 

kelembagaan. Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dalam 

suratnya ke DPR tanggal 10 Mei 1989 menyatakan 

keprihatiannya sehubungan dengan RUUPA itu. Dalam 
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pandangan PGI, RUUPA berpotensi mengganggu ideologi 

Pancasila sebagai konsensus nasional. Sikap dan pandangan 

politiknya itu merupakan hasil dari persidangan tahunan MPL 

(Majelis Pekerja Lengkap) yang diikuti oleh 60 Gereja anggota 

dari 24-29 April 1989 di Bogor. Dalam acara dengar pendapat 

dengan fraksi Golongan Karya, pada 7 Juli 1989, PGI meminta 

agar dilakukan peninjauan kembali secara keseluruhan 

terhadap RUUPA. Sementara itu, Konferensi Wali Gereja 

Indonesia (KWI) dalam acara dengar pendapat dengan DPR 

berpendapat bahwa seharusnya urusan agama dipisahkan dari 

urusan negara. Menurut Ketua I KWI Mgr. Leo Soekoto SJ, 

keabsahan hukum agama mestinya tidak didasarkan pada 

kewenangan negara. Agama ada bukan karena negara, begitu 

pula sebaliknya, negara ada bukan karena agama. (Lahaji, 

Jurnal Ar-Risalah, 2013:12).  

    Dengan derajat intensitas penolakan yang agak ringan, 

kalangan Hindu dan Budha, tidak banyak mengeluarkan 

pernyataan maupun reaksi. Kompas 4 Juli 1989 misalnya 

memberitakan bahwa Parisada Hindu Darma pusat 

menginginkan agar RUUPA dipertegas, khususnya 

menyangkut nama. Nama Peradilan Agama mestinya untuk 

semua agama, tetapi pada kenyataannya hanya dimaksudkan 

untuk agama Islam. Pada hari yang sama, Media Indonesia 

melaporkan bahwa penganut Hindu juga meminta Undang-

undang Peradilan Agama Hindu. Sedangkan umat Budha, 

menurut wakil Ketua Umum Walubi (Wali Umat Budha 

Indonesia) Agi Cece, umat Budha tertekan dengan kata agama 

dalam RUUPA (Lahaji, Jurnal Ar-Risalah, 2013:13). 

    Penentangan juga datang dari sebagian masyarakat 

Muslim sendiri. R. Suprapto misalnya, mantan Gubernur DKI 

dan Wakil Ketua MPR ketika itu, mengatakan bahwa 

pengertian Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 adalah negara sebatas 

menjamin, bukan mengatur kemerdekaan beragama. Demikian 

pula GBHN hanya menginginkan satu sistem hukum yang 

berlaku. R. Suprapto lebih jauh mengusulkan agar UU No. 14 
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Tahun 1970 yang dijadikan dasar yuridis pengajuan RUU, 

ditinjau kembali (Lahaji, Jurnal Ar-Risalah, 2013:13). Dengan 

nada yang kurang lebih sama, Amir Mahmud juga berpendapat 

demikian. Menurut mantan Menteri Dalam Negeri itu, hukum 

Islam tidak dapat dimasukkan ke dalam hukum nasional, 

karena yang dimaksud hukum nasional adalah hukum 

Pancasila (Lahaji, Jurnal Ar-Risalah, 2013:13). Sejalan 

dengan perdebatan politik yang berlangsung di parlemen 

maupun para tokoh, terjadi pula pragmentasi pada media. 

Kompas, Suara Pembaharuan, Mingguan Katolik Hidup pada 

barisan yang menolak, sementara Pelita, Panji Masyarakat, 

Merdeka, Suara Karya pada barisan yang mendukung. Di 

antara media tersebut, Suara Pembaharuan-lah yang paling 

gigih menentang RUUPA. Tidak kurang dari 18 tulisannya 

dalam tajuk rencana menyuarakan aspirasi penentangannya. 

Berikut adalah beberapa pandangan Suara Pembaharuan. 

Misalnya: RUUPA dianggap bertentangan dengan Wawasan 

Nusantara (17 Maret 1989); di Indonesia hanya boleh ada satu 

hukum nasional (28 Maret 1989); RUUPA diadakan 

berdasarkan pendekatan “ad hoc” yang dapat menimbulkan 

kekacauan (17 April 1989); RUUPA tidak sesuai dengan UUD 

1945 (24 Juli 1989); RUUPA tidak melaksanakan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 (11 Juli 1989); dan lain-lain. Menarik 

untuk dicatat, bahwa hampir semua argumentasi yang diajukan 

oleh kelompok yang menolak RUUPA, tidak berhubungan 

dengan materi yang terkandung dalam RUUPA tersebut. 

Argumentasi-argumentasi yang diajukan justru lebih 

mempersoalkan mengapa RUUPA itu harus diajukan. Dengan 

melihat respons yang diberikan, dapat dikatakan bahwa 

keberadaan Peradilan Agama di Indonesia masih dianggap 

bermasalah, khususnya oleh golongan Kristen. Jika 

disederhanakan, argumen mereka bermuara pada dua isu besar 

yakni unifikasi hukum dan pemisahan negara dari agama.  

    Isu tersebut kemudian disanggah secara akademis oleh 

Yoesoef Sou’yb. Diingatkannya bahwa BW (Burgelijk 
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Wetboek) yang sering dianggap sebagai kesatuan hukum 

(unifikatif) adalah warisan Belanda yang proses pembuatannya 

tidak lepas dari ajaran Kristen. Yoesoef mencatat bahwa BW 

sebelumnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang beragama 

Kristen, “Burgelijk stand voor Indonesische Christenen S. 64-

142; 85-185. Sedangkan keberlakuannya di Hindia Belanda 

didasarkan pada Staatsblad 1847 No. 23 tanggal 1 Mei 1848. 

Itu berlaku untuk: (1) orang-orang Eropa, (2) pribumi turunan 

Eropa, dan (3) pribumi yang memeluk agama Kristen. Untuk 

selain ketiga kategori di atas (sering disebut golongan 

bumiputera), berlaku agama dan kebiasannya berdasarkan IS 

(Indische Staatstregeling) Pasal 131 ayat (2-b), Staatsblaad 

1925 N0. 415 jo. No. 557. Syou‟yb menjelaskan bahwa BW 

yang berlaku di Hindia Belanda itu adalah BW yang sudah 

dikonkordansikan dengan BW yang berlaku di Netherland. 

Jika ditelusuri, jelas sekali bahwa BW itu merupakan 

pengadopsian dari Code Civil Napoleon yang tidak dapat 

dikatakan netral dari ajaran Kristen. Karena itu, menurut 

Yoesoef, jika BW diberlakukan di Indonesia, itu berarti 

pemberlakuan hukum minoritas terhadap mayoritas. Karena 

itu, tanyanya, atas dasar apa orang-orang Kristen keberatan 

terhadap pemberlakuan hukum Islam untuk umat Islam sendiri 

(Yoesoef Sou‟yb. Waspada, 3 Agustus 1989:5).  

   Kelemahan lain yang sering dikemukakan adalah ide 

pemisahan urusan negara dari urusan agama. Bagi kalangan 

Islam, persoalan itu harus didudukkan dalam konteksnya. 

Dalam konteks Indonesia, pemisahan itu tidak mungkin 

dilakukan, karena persoalannya harus dikaitkan dengan 

bagaimana kontrak atau perjanjian sosial yang terjadi ketika 

bangsa ini hendak didirikan. Dahlan Ranuwihardjo merupakan 

salah satu tokoh yang tampil menjernihkan isu ini (Dahlan 

Ranuwiharjo, 21 Juni 1989:17). Point penting yang ingin 

disampaikan Dahlan Ranuwihardjo adalah bahwa bukan hanya 

pemisahan antara negara dan agama yang memiliki landasan 

falsafi, tetapi juga penyatuan negara dan agama. Karena itu, 
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menyalahkan penyatuan agama dan negara, tidak sepenuhnya 

juga benar. Apalagi dalam konteks Indonesia, munculnya 

negara berawal dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut 

Ranuwihardjo, Proklamasi itu hanyalah salah satu mata rantai 

dari sejumlah mata rantai yang terbangun sebelumnya. Dengan 

demikian, Proklamasi tidaklah berdiri sendiri. Tidak hanya 

Ranuwihardjo yang memberi komentar terhadap pikiran-

pikiran Magnis Suseno dan kawan-kawan yang menolak 

RUUPA, Yusril Ihza Mahendra, HM. Rasyidi, Alamsyah Ratu 

Prawiranegara  dan lain-lain juga ikut aktif dalam perdebatan 

itu. Yusril misalnya, ia menilai pendapat Magnis berspekulasi 

terlalu jauh, sehingga kehilangan pijakan empirisnya (realitas 

sosiologis maupun normatif) (Yuzril Ihza Mahendra, Pelita, 27 

Juni 1989:10). Rasyidi bahkan berani mengklaim Magnis 

Suseno tidak mengerti bahwa Peradilan Agama adalah 

peradilan negara. Karena ia dibentuk atas dasar undang-

undang, maka salah jika Suseno menganggap PA sebagai 

peradilan swasta yang “bukan negara” (H.M. Rasyidi, Panji 

Masyarakat, Nomor 616,  19 Juni 1986:35).   Kelemahan lain 

dari argumentasi Magnis, menurut Yusril, adalah bahwa dia 

tidak dapat membedakan antara hukum formil dan hukum 

materiil. Apa yang diusulkan dalam RUUPA itu adalah hukum 

formil yang mengatur susunan, kekuasaan dan wewenang PA. 

Hukum materiil yang menjadi dasar dalam penyelesaian 

perkara sama sekali tidak dibicarakan dalam RUU ini, karena 

memang telah ada.   

    Di luar perdebatan kalangan media dan tokoh-tokoh 

secara perseorangan, perdebatan juga terjadi di kalangan 

partai. PPP sudah pasti setuju RUUPA, tetapi kalangan Golkar 

apalagi PDI menunjukkan sikap yang berbeda.    Khusus di 

kalangan partai Golkar, pergumulan internal juga terjadi dalam 

menyikapi RUUPA ini. Kordinator Polkam Golkar sampai 

menyebarkan tulisan setebal 17 halaman yang isinya 

menentang keras RUUPA. Terbelahlah Golkar ke dalam dua 

kubu, yang setuju dan yang tidak setuju. Persaingan antara 
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kelompok Muslim dan non-Muslim di kalangan partai 

akhirnya mengemuka, sebelum akhirnya persoalannya diambil 

alih oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam rapat yang 

dipimpin oleh Wahono, pernyataan setebal 17 halaman tadi 

akhirnya dinyatakan tidak pernah ada. Dalam keseluruhan 

perdebatan di parlemen, hanya fraksi PDI yang 

mempertanyakan dan menilai mengapa RUU itu diajukan. 

Garis-garis persoalan yang disampaikan kurang lebih sama 

dengan yang disampaikan oleh para penentang RUUPA, 

khususnya kalangan Gereja dan Harian Suara Pembaharuan.  

   Melalui juru bicaranya, tanggapan fraksi PDI itu 

dijawab oleh pemerintah pada tanggal 19 Juni 1989 dalam 

Sidang Paripurna. Menteri Agama Munawir Sjadzali mewakili 

pemerintah mengatakan bahwa perlu ada usaha pelurusan 

kembali terhadap berbagai pandangan yang mengatakan 

bahwa RUUPA tidak memiliki landasan konstitusional. 

Pemerintah menegaskan bahwa landasan konstitusional 

RUUPA adalah Pasal 24, 25, 27, 28, 29 dan 30 UUD 1945. 

Pasal-pasal ini menurut pemerintah adalah rujukan 

konstitusional pengajuan RUUPA. Dalam pandangan 

pemerintah, jika RUUPA akan berlaku khusus untuk umat 

Islam, maka itu tidak bertentangan dengan Pasal 27 UUD 

1945. Sebagai konsekuensi pangakuan negara terhadap 

kehidupan beragama, pemerintah merasa perlu untuk 

memfasilitasinya. Bahkan diungkapkan juga bahwa hukum 

negara tidak boleh bertentangan dengan hukum agama, begitu 

juga sebaliknya. Memang, Munawir melanjutkan, Pasal 29 

UUD 1945 mengatakan bahwa “negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan 

kepercayaannya itu,” tetapi kata jaminan di sini dalam 

pandangan pemerintah tidak boleh diartikan semata-mata 

menjamin saja. Artinya pemerintah tidak boleh lepas tangan 

dari pengaturan segala kebutuhan keagamaan masyarakat.  

Kalau itu terjadi, berarti sama artinya dengan negara sekuler. 
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Dalam negara sekuler, kata Munawir, pemerintah dilarang 

mendirikan atau membantu tempat-tempat ibadah. Anak-anak 

sekolah di sekolah-sekolah negeri tidak diperbolehkan berdoa 

dan sebagainya. Justru yang demikian itu, tegas Munawir, 

bertentangan dengan Pancasila (Munawir Sjadzali, 1993:81). 

Pemerintah memandang bahwa pengertian satu hukum 

nasional dalam wawasan nasional adalah sistem hukum 

nasional.  

   Sistem hukum nasional inilah yang mewadahi hukum-

hukum nasional yang berlakunya bisa untuk golongan-

golongan tertentu. Menteri Agama memberi contoh bahwa di 

Indonesia telah berlaku hukum keprotokoleran yang hanya 

berlaku khusus untuk pejabat negara dan tokoh masyarakat 

tertentu. Ada pula hukum militer yang keberlakuannya khusus 

untuk anggota militer. Hukum adat Batak untuk masyarakat 

Batak. Hukum adat Jawa untuk masyarakat Jawa, dan 

seterusnya. Hukum-hukum khusus itu tetap dalam kerangka 

sistem hukum nasional. Jadi, satu hukum nasional tidak dapat 

diartikan sebagai “satu-satunya” hukum. Karena kalau begitu 

pengertiannya, justru ketidakadilan yang tercipta, bukan 

keadilan, karena akan terjadi pemaksaan-pemaksaan. 

Pemerintah juga menolak argumentasi fraksi PDI yang 

memandang RUUPA itu akan mengarah pada pembentukan 

negara Islam. Pemerintah berargumen bahwa Peradilan Agama 

telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Sejak itu sampai hari 

ini, keberadaannya pun dilindungi oleh Undang-undang. 

Terakhir, diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970. 

Meski demikian, Indonesia tidak pernah disebut sebagai 

negara Islam. Sebab kalau hanya gara-gara ada Peradilan 

Agama kemudian Indonesia disebut negara Islam atau akan 

berimplikasi pada pendirian negara Islam, maka logikanya 

sejak zaman Hindia Belanda hingga kini, Indonesia adalah 

negara Islam. Tetapi ternyata tidak demikian. Munawir 

menambahkan:  
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“kalau Peradilan Agama terkait dengan Piagam Jakarta, maka 

tidak mungkin UU No.14 Tahun 1970 dan Repelita IV 

memuat ketentuan-ketentuan tentang Peradilan Agama itu, dan 

tidak mungkin pula ada UU No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung.” (Munawir Sadzali, 1993:81)  

   Pergumulan yang terjadi dalam gedung DPR memang 

tidak seramai yang terjadi di luar. Meski demikian, tidak 

diragukan bahwa pada tataran tertentu semua perdebatan yang 

terjadi di luar gedung parlemen itu tidak dapat dipisahkan dari 

wujud ekspresi mereka yang ada di dalam gedung parlemen. 

Apalagi jika itu dipandang dari konstalasi kekuatan politik saat 

itu, dimana posisi Presiden sangatlah dominan, melebihi 

kekuatan-kekuatan partai-partai politik di parlemen. Apa yang 

sudah diputuskan oleh presiden, biasanya parlemen tinggal 

mengiyakan (William Liddle,1996:18).  Terlepas dari segala 

macam interpretasi baik legal maupun politik yang telah dan 

mungkin masih akan muncul serta sejumlah ketidakpuasan 

pihak-pihak tertentu, disahkannya UU No. 7/1989 tentang PA 

merupakan lompatan besar dalam dinamisasi hukum Islam di 

Indonesia. Dengan UU itu, wewenang peradilan tidak saja 

dipulihkan kembali, tetapi juga segala putusan Pengadilan 

Agama dapat dilaksanakan sendiri tanpa harus meminta 

pengukuhan dari Pengadilan Negeri. Dalam keadaannya yang 

demikian, maka dari sisi politik hukum, pelembagaan hukum 

Islam dalam bentuk PA telah mengalami reposisi, dari apa 

yang diistilahkan Munawir sebagai politik peradilan pupuk 

bawang yang selalu dikebiri, ke peradilan yang 

sesunggguhnya. 

     Pada masa Orde Baru arah pembangunan hukum 

diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional (unifikasi), di 

mana hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas rakyat 

Indonesia tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai 

hukum yang berlaku. Beberapa hukum Islam untuk diangkat 

menjadi materi hukum membutuhkan kerja keras dari umat 

Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan 



192 
 

bagi pemeluknya. Hukum Islam sekalipun merupakan the 

living law yang secara konsep ilmu hukum seharusnya 

diterapkan, namun oleh Pemerintah Orde Baru, hukum Islam 

dilihat sebagai ajaran agama yang tidak mengakar ke bumi, 

karena cukup dipahami bukan untuk diterapkan. Namun untuk 

dapat memantapkan serta memegang teguh tugas dan fungsi 

Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan 

dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia, 

pada tanggal 27 Maret 1982 Presiden Republik Indonesia 

mengangkat seorang Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan 

Lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian berarti tugas 

pembinaan teknis yustisial terhadap Peradilan Agama yang 

selama ini dilakukan langsung oleh Departemen Agama, telah 

menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia 

sesuai kehendak Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (A. 

Mukti Arto, 2012:100-109). 

    Secara historis, tampak di permukaan betapa nuansa 

politik memang selalu menyertai sejarah PA. Pada masa 

Kerajaan Islam di Nusantara dan Kerajaan Melayu, lembaga 

PA dapat eksis, karena didukung oleh kehendak politik 

penguasa (Sultan).  Demikian pula sebaliknya, pada masa 

kolonial, lembaga ini cenderung dimarginalkan karena 

kepentingan politik hukum kolonial. Apa yang terjadi pada 

fase awal kemerdekaan, juga menguatkan tesis tersebut. 

Karena tidak terbangunnya hubungan yang simbiosis 

mutualistik antara Islam dan negara, maka sulit bagi negara 

bersikap akomodatif terhadap kepentingan umat Islam. 

   Argumen kuatnya pengaruh politik hukum negara 

menjadi semakin menemukan justifikasinya, jika mengingat 

bahwa sejak awal, PA telah memiliki landasan filosofis. Itulah 

yang kemudian memudahkan pemerintah meyakinkan 

parlemen untuk menyetujui lembaga ini. Argumen-argumen 

itu meliputi: Pertama, UU itu bertujuan untuk menyeragamkan 

dasar hukum Peradilan Agama di Indonesia. Kedua, sebagai 

pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 
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2004 Tentang Kekuasaan kehakiman yang dalam salah satu 

pasalnya memang mengamanatkan agar semua lingkungan 

peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) memiliki susunan 

kekuasaan dan acara yang diatur oleh undang-undang 

tersendiri. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan akan perlunya 

kodifikasi dan upaya pembaharuan hukum, sebagaimana 

diamanatkan dalam GBHN 1988. Pemerintah memandang 

bahwa dengan UU Peradilan Agama itu maka akan tercipta 

unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama. Selama ini Hukum 

Acara pada Peradilan Agama didasarkan pada kitab-kitab fiqh, 

sehingga pada tingkatan aplikatif seringkali terjadi persoalan 

yang sama diputus secara berbeda oleh hakim karena pilihan 

literatur fiqhnya berbeda. Sebagai bagian dari tugas 

pemerintah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum 

bagi masyarakat, maka disahkannya UU ini sudah sepatutnya 

(Aden Rosadi, 2014:63-68). 

    Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa 

penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan PA di 

Indonesia. Pertama, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan 

dan diundangkan UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang PA, 

setelah mengalami pembahasan yang sangat  alot, baik di 

kalangan pemerintah maupun di DPR. Kedua, dalam suatu 

lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 25 

Februari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan 

buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan kompilasi itu tiga 

tahun kemudian yaitu pada tanggal 10 Juni 1991 mendapat 

legalisasi pemerintah dalam bentuk INPRES (untuk 

selanjutnya disingkat menjadi Instruksi Presiden) kepada 

Menteri Agama untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan 

oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu 

dilaksanakan  dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 

tanggal 22 Juli 1991 (Mukhtar Zarkasyi, 1990:1-15).  

   Sebagaimana diketahui KHI (untuk selanjutnya 

disingkat menjadi Kompilasi Hukum Islam) yang didasarkan 
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pada INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tersebut dasar hukumnya 

adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan Presiden  

untuk memegang kekuasaan  Pemerintahan Negara. Apakah 

dinamakan Keputusan Presiden atau  Instruksi Presiden 

kedudukan hukumnya sama.  Menurut Ismail Sunny, 

kedudukan hukum KHI antara INPRES (Instruksi Presiden) 

atau KEPPRES (Keputusan Presiden)  adalah sama. Oleh 

karena itu kedudukan KHI dapat digunakan sebagai pedoman, 

landasan dan pegangan bagi para hakim di PA, PTA dan MA 

dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjadi 

kewenangan  Peradilan Agama. Sedang bagi masyarakat yang 

memerlukan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik 

dalam bidang perkawinan, pembagian warisan dan kegiatan 

amal ibadah dan sosial kemasyarakatan dalam perwakafan, di 

samping peraturan perundang-undangan  yang lain, terutama 

sumber hukum Al-Qur’an dan Hadis (Abdullah Kelib, 

1993:131). Kedua peristiwa tersebut  merupakan suatu 

rangkaian yang saling berhubungan secara timbal baik, dan 

saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

(Abdurrahman, 1992:91), disusun dan dirumuskan untuk 

mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum 

perkawinan, kewarisan dan perwakafan) yang diberlakukan 

pada pengadilan dalam lingkungan PA. Sedangkan di dalam 

UU Nomor 7 Tahun 1989, antara lain diatur tentang  

kekuasaan pengadilan dalam lingkungan PA di bidang 

perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan shadaqah, 

khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Dengan 

demikian, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, 

kewarisan (termasuk wasiat dan hibah) dan perwakafan 

menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional 

(tata hukum Indonesia). Ia menjadi dasar untuk pengambilan 

keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke 

pengadilan dalam lingkungan PA. 
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   Pembentukan suatu UU tidak terlepas dari politik 

hukum yang dianut oleh suatu negara. Politik hukum yang 

dianut oleh negara Indonesia pada masa Orde baru dapat 

dilihat dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan negara) di 

bidang Pembangunan Hukum antara lain di huruf C 

disebutkan:  

“Dalam rangka Pembangunan Hukum secara terarah dan 

terpadu  antara lain kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang 

hukum tertentu penyusunan perundang-undangan baru yang 

sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di 

berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan  serta 

tingkat kesadaran hukum dinamika yang berkembang dalam 

masyarakat”.  

  Sesuai dengan politik hukum, maka UU Nomor 7 tahun 

1989 dibentuk antara lain karena dibutuhkan oleh umat Islam 

dan sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas bangsa 

Indonesia. Karena suatu peraturan hukum akan ditaati dengan 

baik manakala peraturan tersebut sesuai dengan kesadaran 

hukum bangsa tersebut. Sebaliknya hukum yang tidak sesuai 

dengan kesadaran hukum masyarakat lebih besar maka hukum 

itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Di samping 

landasan pemikiran pembentukan UU Nomor 7 Tahun 1989 

juga berlandaskan pokok-pokok pikiran sebagaimana 

tercantum dalam konsideran dari UU tersebut, yaitu: 

  a.Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang 

berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman 

tenteram dan tertib. 

         b.Untuk tujuan tersebut diperlukan upaya penegakan 

keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang 

mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. 

          c.Salah satu upaya menegakkan keadilan, kebenaran, 

ketertiban dan kepastian hukum adalah melalui Peradilan 

Agama. 
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         d.Keanekaragaman peraturan, kekuasaan dan hukum acara 

yang berlaku selama ini berlaku di Pengadilan Agama perlu 

segera diperbaiki. 

         e.UU tentang Peradilan Agama ini untuk melaksanakan  UU 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok 

Kekuasaan Kehakiman (Zainal Abidin Abu Bakar,1993:37-

38). 

   Penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan 

keputusan di pengadilan itu selalu menjadi masalah, oleh 

karena rujukan yang digunakan oleh pengadilan senantiasa 

beraneka ragam. Ia terdiri  atas beragam kitab fikih dari 

berbagai aliran pemikiran (mazhab), yang berakibat 

munculnya keragaman putusan pengadilan terhadap perkara 

yang serupa. Menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap, 

1992:10)  putusan-putusan yang berdisparitas tinggi antara 

satu pengadilan dengan  pengadilan yang lain, antara hakim 

yang satu dengan hakim yang lain (Yahya Harahap, 1992: 20). 

Hal tersebut sangat merisaukan para petinggi hukum, terutama 

dari kalangan MA dan Kementerian Agama. Dengan 

diberlakukannya KHI, kekosongan hukum itu telah terisi, dan 

kerisauan para petinggi hukum teratasi. Tentu saja, 

“keseragaman” keputusan pengadilan  yang didasarkan pada 

KHI merupakan salah satu ujian terhadap efektifitas penerapan 

hukum tersebut (Cik Hasan Bisri, 1999:1-3).  Sehingga dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka 

Peradilan Agama memperoleh “kemerdekaan” dalam arti 

dapat memerankan diri sebagai lembaga peradilan yang 

sesungguhnya. Tetapi, yang perlu dicatat sejak awal  bahwa 

“kemerdekaan” itu tidak datang dengan sendirinya. Melainkan 

melalui perjuangan politik yang sangat panjang dan berliku. 

Kemunculannya merupakan hasil dari tarik-menarik kekuatan-

kekuatan politik yang mengitarinya, baik kekuatan politik itu 

didasari oleh agama, ekonomi, sosial maupun aspek lainnya 

(Erfaniah Zuhriah, 2014:82).  
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    Setelah berlakunya Undang Undang No. 7 Tahun 1989, 

dikeluarkan tiga peraturan, yaitu : 

a.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, 

tanggal 12 Maret 1990 tentang Petunjuk Pembuatan 

Penetapan  sesuai Pasal 84 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 

1989. 

b.Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1989, dan 

c.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 

         Sebelum lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 PA tidak 

memiliki Juru Sita, yang dimiliki  hanyalah Panitera yang 

itupun belum memadai. Tetapi dengan munculnya UU Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kondisi tersebut 

telah berakhir dan  PA telah memiliki baik Juru Sita maupun 

Panitera yang semuanya harus beragama Islam. Di samping 

itu jika seandainya putusan Pengadilan Agama tidak diterima 

oleh para pihak yang berperkara maka dapat langsung 

dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama  yang 

selanjutnya bila belum menerima putusan Pengadilan Tinggi 

Agama  juga, maka para pihak bisa mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung sebagai puncak pengadilan dan puncak 

kekuasaan kehakiman di Indonesia,. Begitu pula kalau 

dipelajari dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA,  akan 

terlihat  secara teoritis bahwa Hakim Agama mempunyai 

peluang untuk dipromosikan sebagai Ketua Mahkamah 

Agung. Dengan demikian dengan hadirnya UU Nomor 7 

Tahun 1989 tentang PA maka PA menjadi betul-betul 

sederajat dengan peradilan lainnya (Munawir Sadzali, 1993:1-

2).   Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, nampak bahwa 

sejarah lembaga Peradilan Agama di Indonesia sudah 

berlangsung sejak zaman masuknya Islam di Indonesia, 

sekalipun secara yuridis formal oleh pemerintah kolonial 

Belanda  baru diakui pada tahun 1882 dengan munculnya Stb. 

1882 Nomor 152. Terkait dengan keberadaan Peradilan 
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Agama mengalami pasang surut, terutama menyangkut 

kewenangannya untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan 

sengketa-sengketa yang dialami oleh umat Islam. Hal tersebut 

disebabkan oleh munculnya berbagai kebijakan yang 

didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan berlakunya 

hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat muslim. 
========23092014======== 


