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Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dail ulil arnri di
antara kan~u.Icemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, inaka kembalikanlah ia
kepada Allah (A1 Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(Surat A1 Nisa' ayat: 59).
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Pelterjaan
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Teinpat & tanggal lahir : Sukoharjo, 11 Oktober 1951
Menyatakan dengall sesungguhilya bahwa disertasi yang berjudul "Peradilan Agama Dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989" adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali

kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademis.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 September 201 1
Saya yang membuat pernyataan,

A. Mukti Arto

KATA PENGANTAR

"Malca demi Tuhanmu, inereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan
lcamu (Muhammad) hakiin dalain perkara yang mereka perselisihkan, kemudian inereka tidak
merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan merelca
meilerima dengan sepenulmya" (Q.S. A1 Nisa' 4 ayat (65).

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT

yang telah

melimpahkan rahrnat dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan
disertasi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW
yang inenjadi teladan dalam kehidupan yang penulis jalankan setiap hari demi kebahagiaan
dunia dail alihirat.
Dalam tulisan ini Penulis berusaha inenyajikan hasil penelitian perjalanan panjang
Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
sejak dari kelahirannya di surau sampai masuk di Mahkamah Agung sebagai pengadilan
syariah negara pelaku kekuasaan kehakiman, dengan fokus penelitian perkembangan pasca

UU No. 7 Tahun 1989.
Penelitian ini membuktikan adanya perkembangan yang sangat siginifikan sehingga

kedudukan, kelembagaan, dun kompetensi Peradilan Agama hampir mendekati kriteria yang
diharapkan, yakni sebagai Pengadilan Negara yang sesungguhnya sesuai kehidupan
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kebutuhan hukum masyarakat, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Perkembangan
Peradilan Agama pada saat ini secara keseluruhan telah membawa implikasi positif bagi
pengguila jasa Peradilan Agama, meskipun dalam beberapa ha1 masih belum memenuhi
harapan dimaksud. Hal-ha1 yang belum tercapai inilah yang harus terus disempumakan, antara
lain, mengenai sarana dan prasarana pengadilan, keprotolan dan penghargaan kepada hakim
sebagai pejabat negara, kompetensi Peradilan Agama yang belum seluas syariah Islam,
kerancuan kompetensi perkara perbankan syariah dan eksekusi putusan basyamas, dan
temuan-temuan lainnya untuk ditindaklanjuti guna pengembangan Peradilail Agama ke depan.
Ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyempumakannya dan
mengembangkannya terus agar menjadi peradilan yang kaaffah dan andal sehingga
kehadirannya benar-benar menjadi rahrnat bagi umat.
Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yailg sedalamdalamnya kepada berbagai pihak, baik secara invidu maupun kelompok, lembaga atau
institusi yang telah memberi bantuan baik moril maultun materiil kepada penulis sejak awal
perkuliahan Program Doktor (S-3) di Universitas Islarn Indonesia (UII) Yogyakarta sampai
penyelesaian disertasi ini. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:
1. Ayahanda
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Sukirto

dan

Almarhuinah

Ibunda
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tercinta

(Allahuimarharnha wa 'afiha. Ainin!) yang telah membesarkan dan mendidik penulis
dengan segala kasih sayang, tanpa dukungan m o i l dan meteriil serta doa beliau tidak
mungkin penulis dapat mencapai prestasi akademik tertinggi dan menyelesaikan disertasi
ini. Juga kepada Ayah dail Ibu Mertua Hadi Supomo dan Nasi yah yang telah berpulang ke
rahrnatullah, semoga amal ibadah dan amal jariahnya diterima di sisi Allah SWT dengan
radliatan mardliyah.
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2. Dwi Icuswindaryati, SPd., MSI., 3. Fatrna Faizati, S.H., dan 4. Faqih Nur Huda, S.T.,
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YogyakartdAssek I Setda Provinsi D.I. Yogyakarta, selaku Promotor yang telah
inemberikail perhatian penuh kepada penulis sainpai akhir hayatnya, semoga amal ibadah
dan anal jariah beliau diterima di sisi Allah dengan radliatan mardliyah. Amin!
4. Bapak Prof. DR. Achmad Sodiki, S.H. (Guru Besar pada Fakultas Hukum UNIBRAW
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ini. Seinoga semuanya ini menjadi amal jariah dan inendapat pahala yang berlipat ganda
dari Allah SWT. Amin!
5. Bapak Prof. DR. Moh. Mahfbd MD, S.H., S.U. (Guiu Besar pada Fakultas Hukum UII
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pendidikan Strata-3 Program Doktor pada Pasca SLrjana Universitas Islam Indonesia (UII)
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semua pihalt yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu
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PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
PERKEMBANGAN PASCA UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
Oleh: A. Mukti Arto
NPM 02932005
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola dan perurutan perkembangan
Icedudukan, Icelembagaan, dail Icompetensi Peradilan Agama (PA) dari UU No.7 Th 1989
sampai UU No. 50 Th 2009 dan implikasinya; (2) apakah PA sudah sesuai dengan kebutuhan
hukum masyarakat dan kehidupan Icetatanegaraan; dan (3) menemukan fenomena apa saja
yang terjadi di balik pel-kembangannya itu.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan obyek penelitian
berupa peraturan perundang-undangan yang mengaturlberkaitan dengan PA. Tipologi
penelitian ini termasuk penelitian perkembangan dengan deskriptif analitis (eksplanatoris)
agar dapat mengungkapkan gejala & keajaiban apa yang terjadi di balik perkembangannya itu.
Sebagai keranglca berfikir, pada tataran grand theory digunakan teori negava hukum
Pancasila dari M. Tahir Azhari, pada tataran midle range theory digunakan teori pragmatic
legal realism dari Roscoe Pound, teori mashalahah dari Al-Syatibi, dan teori tvansfovmasi
dari Moh. Hatta, sedang pada tataran aplied theory digunakan teori sistem pevadilan syaviah
Islam dari Moh. Salam Madkur dan Hasbi Ash Shiddieqy.
Disertasi ini membuktikan bahwa perkembangan kedudukan, kelembagaan, dan
Icompetensi PA saat ini semakin mantap hingga hampir mencapai knteria yang diharapkan
sebagai Pengadilan Negara yang sesungguhnya sesuai kehidupan ketatanegaraan menurut
UUD '1945 dan sekaligus sebagai Peradilan Syariah Islam yang seutulznya (kaaffah) dan
andal sesuai ajaran syariah Islam dan perkeinbangan kebutuhan hukum masyarakat, meskipun
belum sepenuhnya berhasil. Perkembangan PA saat ini secara keseluruhan telah membawa
implilcasi positif bagi pengguna jasa PA, antara lain: (1) meningkatnya kepercayaan publik
kepada PA; (2) semakin banyaknya masyarakat miskin yang dapat mengakses keadilan ke
PA; dan (3) semakin tingginya tingkat kepuasan pencari keadilan atas pelayanan PA. Untuk
itu, dalarn beberapa ha1 direkomendasikan untuk terus disempurnakan, antara lain, mengenai
sarana dan prasarana pengadilan, keprotokolan dan penghargaan kepada hakim sebagai
pejabat negara, koinpetensi PA yang belum seluas syariah Islam, kerancuan koinpetensi
perkara perbankan syariah dan eksekusi putusan basyamas, dail teinuan-temuan lainnya untuk
ditindaklanjuti guna pengembangan PA ke depan. Perkembangan PA ini tidak
inengganggulinengurangi hak dan kemerdekaan umat beragama lain karena masing-masing
inemililci hak yang sama dalam kehidupan beragama dan bernegara; dan juga tidak
mengganggu ataupun mengurangi kedudukan, kelernbagaan, dan kompetensi pengadilan lain
karena inasing-masing inemiliki spesi$kasi lembaga dan spesialisasi perkaranya sendirisendiri.
Kata ltunci: Peradilan Agama, Peradilan Syariah Islam, Pengadilan Negara.

RELIGIOUS COURT IN INDONESIAN STATE STRUCTURE SYSTEM:
THE DEVELOPMENT AFTER THE ACT NUMBER 7 OF 1989
By: A. Mukti Arto
NPM 02932005
ABSTRACT

'The study aimed at investigating: (1) the pattern and the series of the development of
the position, the institution and the competence of religious court from the Act No. 7 of 1989
to the Act No. 50 of 2009 and their implications; (2) whether the religious court has been
pursuant to people's need for law and state structure affairs; and (3) finding what phenomena
behind the development.
It was ilormative law study with the object of the legislation related to religious court.
It was of the typology of developmental study with (explanatory) descriptive analysis to
uncover the phenomena & the miracles behind the development. At grand theory level it used
the theory of Pancasila law state by M. Tahir Azhari and at middle range theory level it used
pragmatic legal realism theory by Roscoe Pound, the theory of maslahah by Al-Syatibi, and
transformation theory by Moll. Hatta, while at applied theory level it used Islamic sharia
judiciary system by Moh. Salam Madkur and Hasbi Ash Shiddieqy.
The dissertation proved that the development of the position, the institutioil and the
competence of the religious court was increasingly established and almost met the criteria of
real state judiciary pursuant to the state structure affairs as stipulated in 1945 Constitution and
at the same time as completely (kaffah) and reliable Islamic sharia judiciary following Islamic
sharia and it has partially met people's need for law. The development of the religious court
had in general positive implication for the users of the service delivered by the religious court
such as: (1) strengthening public trust to the religious court; (2) the increasing number of
those in poverty able to access justice in the religious court; and (3) the increasingly high
satisfaction level of those pursuing justice by accessing the service of the religious court.
Therefore, there were some area necessary to develop such as the structure and the
infrastructure of the religious court, the matters appertaining to the protocols and the
appreciation for judges as state officers, the competence of the religious court that has not
been as wide as Islamic sharia, the confbsion of the competence in sharia banking case and
the execution of national sharia body (basyarnas), and also other findings necessary to follow
up in the future. The developineilt of the religious court did not reduce people's freedoin to
embrace religion because each of thein had equal right in the matters appertaining to state and
religion; it also did not reduce the position, the institution, and the competence of other courts
because each of thein had its own institutional specification and specialization in dealing with
their respective case.
Key words: Religious Court, Islsunic Shariah Judiciary and State Judiciary.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan
peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena tunduk pada
dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal,
tujuan dibentuk dan diselenggarakan serta jungsi yang diembannya, maka ia
merupakan peradilan syariah

slam'

dan karenanya ia, berdasarkan ideologi,

tunduk pada hukum syariah Islam. Sedang jika ditinjau dari sudut statusnya yang
dibentuk dan diselenggarakan oleh Negara, maka ia merupakan Pengadilan
~ e ~ a dan
r a karenanya,
~
berdasarkan konstitusi, ia tunduk pada hukum Negara.
Pengadilan merupakan bagian dari Negara yang eksistensinya tidak terlepas dari
sistem ketatanegaraan yang diatur dengan UU. Pergumulan antara dua sistem
hukum tersebut melahirkan peradilan syariah negara yang dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia kemudian disebut dengan Peradilan Agama yang
ternyata karena berkaitan erat dengan aspek ideologis, filosofis, sosiologis, politis,
maupun yuridis terus mengalami perkembangan yang unik dari waktu ke waktu.
Perkembangan Peradilan Agama inilah yang hendak dijadikan fokus dalarn
penelitian ini karena sangat diperlukan dalarn praktik penyelenggaraan peradilan
guna melayani perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

' Bagir Manan, Hukum Materiil Perlcawinan Di Lingkungan Peradilan Agama, makalah
- -

Februari 2009, hlm. 20.
Pasal24 ayat (2) UUD Tahun 1945.

Pembentuk UU No. 3 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 dan UU No.
50 Tahun 2009 Tanggal 29 Oktober 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam konsiderannya menyatakan bahwa
Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan
ketatanegaraan menurut UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3

Penulis berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan agar Peradilan Agama sesuai
dengan

perkembangan

kebutuhan

hukum

masyarakat

dan

kehidupail

ketatanegaraan menurut UUD Tahun 1945, maka tidak ada cara lain kecuali
dengan inengembangkan Peradilan Agama menjadi Pengadilan Negara yang
sesungguhnya sesuai konstitusi dan sekaligus sebagai Peradilan Syariah Islam
yang seutuhnya (kaaffah) dan andal sesuai ajaran syariah Islam.
Menurut Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, dalam ajaran
syariah Islam, jabatan dan fungsi "Hakim" atau "Qadli" merupakan alat
kelengkapan dalam pelaksanaan syariah

slam.^ Oleh karena itu, peradilan syariah

Islam ada dan tumbuh sejak diturunkannya syariat Islam pada zaman Nabi
Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Qadli (Hakim) yang pertama
dalarn

slam.' Di

Indonesia, peradilan syariah Islam sudah ada sejak mula-mula

agama Islam menginjak bumi Indonesia. Ia tumbuh dan berkembang bersamasama perkembangan kelompok masyarakat Islam di kala itu, kemudian
memperoleh bentulc ketatanegaraan yang sempurrza dalain kerajaan-kerajaan
Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2006, konsideran huruf c.
Muhammad Salam Madkur, A1 Qadla ' f i y a1Islam, Daru A1 Nahdlah a1 'Arabiyah,
Kairo, Mesir, tt., hlm. 12.

Islam, seperti di Acel~,Demak, Banten, Mataram dan lain-lain di inaila peradilan
syariah Islam telah tumbuh dan berkembang sebagai pengadilan negara dalam
sistem ketatanegaraan kerajaan. Hal ini nampalt sekali dengan adanya gelar para
Raja sebagai Sayidin Panuntun Panotogomo Kalipatullah atau gelar sejenis
lainnya. Setelah Belanda datang di Indonesia, mereka membentuk Pemerintahan
IColonial Belanda dan juga membentuk badan peradilannya sendiri demi
kepentingannya di Indonesia. Pengadilan Belanda tersebut sampai sekarang masih
berlanjut, yakni menjadi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umurn.
Sejak tahun 1882, Peradilan Agama mulai masuk ke dalam sistem

ltetatatanegaraaan Pemerintah Hindia Belanda, yakni dengan dikeluarkannya
ICeputusan Raja Belanda No. 24 tertanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam
Stb. 1882 No. 152. Berdasarkan Stb. 1882 No. 153, maka Stb. 1882 No. 152
tersebut berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882. Dengan demikian, dapatlah
dikatakan bahwa tanggal 1Agustus 1882 merupakan tanggal diakuinya Badan
Peradilan Agama menjadi Pengadilan Negara di Indonesia dalam sistem

ketatanegaraan Pemerintah Hindia ~ e l a n d a . ~
UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merupakan tonggak
penting bagi sejarah perkembangan Peradilan Agama. Menurut Ahmad Gunaryo,
UU tersebut telah mengubah posisi Peradilan Agama dari 'pengadilan pupuk
bawang ' menj adi 'pengadilan yang sesungguhnya' ("court of law").8Bustanul

-

L

Zaini Ahrnad Noeh dan Abdul Basit Adnan, loc., cit..
Departemen Agama RI, Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan
U
I
)
'
&
e
p
.
P?,200&3+. 12.

Y
8

L*

dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya, Pustaka Pelajar
Yogyakarta dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, cetakan ke I, Mei 2006, hlm. 380.

Arifin menilai UU No.7 Tahun 1989 ini sebagai sebuah lompatan r a k ~ a s a . ~

Namun demikian dalanl kenyataannya, sejarah tidak pernah berhenti di satu titik.
Demikian pula dengan sejarah perkembangan Peradilan Agama di Indonesia yang
terus berjalan dan tak pernah berhenti. Menurut Yahya Harahap, UU PA ini
setelah diuji dan dikaji ulang, memperlihatkan adanya hal-ha1 yang lcabur dan
mengambang yang karenanya perlu dilakukan terobosan-terobosan dalam
pelaksanaannya.10
Gelombang reformasi yang mulai melanda Indonesia pada tahun 1997

terus bergulir di semua sudut ltehidupan kenegaraan Indonesia. Hartono
Marjono mengatakan bahwa reformasi tersebut merupakan suatu keharusan."

Reformasi untuk menata kembali kehidupail bermasyarakat dan bernegara menuju
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Reforrnasi telah menempatkan cita
supremasi hulcum di tempat yang tertinggi dan mulia yang diharapkan mampu
meliildungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia agar dapat
menii~gkatkankesejahteraan masyarakat. Reformasi hendak menempatkan hukum
sebagai panglima12 dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam era hukum sebagai panglima,
hulum memegang kendali dalam menejemen kenegaraan, sosial, politik, ekonomi
dan lain-lainya.I3 Narnun ironisnya, kata Muhammad Asrun, di tengah-tengah

'

Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan
Dan Pros eknya, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm.87.
Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Aeara Peradilan Agama LiU NO 7
Tahun 1989, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua Cetakan ICetiga Juli 2005, hlm. v-vi.
I ' Hartono Marjono, Reformasi Politilc Suatu Keharusan, Gema Insani Press, Jakarta,
Satjipto Rahardjo, Anelca Persoalan Hukum & Masyaralcat, Alumni, Bandung, 1977,

hlm. 180.

semangat supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima,
pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum justru mengalami krisis
kepercayaan dan krisis kinerja akibat dari sistem ketatanegaraan masa lalu dan
budaya korupsi yang tidak menguntungkan dunia peradilan pada umumnya. l 4
Amandemen UUD Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam
berbagai sistem kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan, termasuk pula di
bidang kekuasaan kehakiman. Amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 194515
memberikan landasan lconstitusional bagi kedudukan lembaga-lembaga negara
pelaku kekuasaan kehakiman,16 yaitu: (1) Mahkamah Agung, (2) Mahkamah
Iconstitusi, dan (3) Pengadilan-pengadilan dalam empat lingkungan peradilan di
bawah Mahkarnah Agung yang terdiri dari lingkungan peradilan umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan
peradilan tata usaha negara. Amandemen UUD Tahun 1945 telah mendorong
dilakukannya perubahan-perubahan atas UU tentang kekuasaan kehakiman, UU
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Reformasi telah
mendorong munculnya berbagai peraturan perUUan yang berkaitan dengan
Peradilan Agama di Indonesia pasca UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, tei-utsuna UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7

l 4 A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung Di Bawah Suharto, dan
Bagir Manan, Sistem Peradilan Benvibawa suatu pencarian, Mahkamah Agung R I, 2005, hlm.
128. Teten Masduki, Mengontrol Mafia Peradilan, dalam Eksaminasi Publik Partispasi
Masyarakat Mengawasi Peradilan, ICW, 2003, ha1 vii. Frans Hendra Winata, Upaya Mencegah
Judicial Corruption Melalui Elcsaminasi, Mungkinkah?, dalam Eksaminasi Publik Partispasi
Masyarakat Mengawasi Peradilan, ICW, 2003, hlm. 17.
l5 Amandemell inerupakan buah dari perubahan paradigma dan kerangka teoritik. Baca

J
~U

Jakarta, 2006, hlm. 2-3
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Hukum Tata Negara Jilid I, Konstitusi Press,

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan ICedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di
samping peraturan perUUan lainnya yang berdampak pula pada perkembangan
Peradilan Agama.

Dipilihnya perkembangan Peradilan Agama sebagai legal issue dalam
penelitian ini didasarkan atas beberapa alasan: Pertama, dari segi kebutuhan
umat Islam. Peradilan Agama secara pragrnatis merupakan lembaga yang sangat
dibutuhkan masyarakat Islam. Hal ini, antara lain, karena: (1) Agama Islam
mewajibkan adanya peradilan syariah Islam dalam kehidupan beragarna,
bennasyarakat, dan bernegara; (2) Jumlah penduduk Indonesia yang beragarna
Islam merupakan mayoritas, yakni 89% dari seluruh penduduk Indonesia, dengal
jumlah perkara mencapai 217.084 perkara pada Tahun 2007 yang dilayani oleh
343 PA dan 29 PTA di bawah Mahkamah Agung Republik 1ndonesia;17 (3)
Menurut ajaran Islam, dalam menyelesaikan perkara syariah Islam, tidak dikenal
adanya pilihan hultum dail pengadilan selain hukum syariah Islam dan peradilan
syariah Islam. Oleh karena itu, harus dibentuk dan diselenggarakan peradilan
syariah Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kedua, dari segi keunikan Peradilan Agama, baik ditinjau dari aspek
ideologis, jilosojis,

sosiologis, politis, maupun, yuridis sel~ingga selalu

mengundang polemik dan perhatian untuk diteliti dan dikaji18karena:

Is Keunikan Peradilan Agama, antara lain, karena ia lahir berdasarkatl doktrin (ideologi)
aganla namun ia kelnudian tampil menjadi peradilan negara dalam Negara Hukum Pancasila.

1. Peradilan Agama, secara ideologis danfilosofis dalam sejarahnya, lahir dan
tumbuh atas dasar perintah agama Islam (ideologi), bukan atas kehendak
politik penguasa seperti peradilan lain pada umurnnya. Ajaran agama Islamlah
sebagai penentu dasar dibentuk dan diselenggarakannya peradilan syariah
Islam yang kemudian memperoleh bentuknya sebagai Pengadilan Negara di
Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Di sini terjadilah gayung bersambut
danperpaduarz antara iedologi agama Islam dan falsafah Pancasila.
2. Peradilan Agama secara sosiologis dibentuk dan dikembangkan atas
kehendak rakyat yang beragama Islam untuk memenuhi kebutuhannya dalam
kehidupan beragama, berrnasyarakat, dan bernegara yang bersinergi dengan
kehendak penguasa (negara) untuk inemenuhi kepentingan negara dan warga
negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkedaulatan
rakyat berdasarkan Icetuhanan Yang Maha Esa.
3. Peradilan Agama secara politis dibentuk dan diselenggarakan oleh Negara

atas beberapa pertimbangan politis bahwa: pertama, merupakan konsekuensi
dari Negara Hukuin Pancasila untuk inelindungi dan memenuhi kepentingan
rakyatnya yang beragama Islam yang membutuhkail peradilan syariah Islam;
Iedua, Peradilan Agama hanya dapat tumbuh dan berkembang manakala
terjadi perpadual yang bersinergi antara kebutuhan rakyat dan kebijakan
Negara untuk memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
4. Peradilan Agama secara yuridis memerlukan pengaturan dan kelembagaan
khusus karena eksistensi dan sifatnya yang spesifik.

ICeunikan lain dikemukan oleh Daniel S. Lev, bahwa: (1) PA di Indonesia yang
nampaknya serba rapuh dun lcacau ternyata tidak saja dapat tegak berdiri tetapi
dalam beberapa ha1 bahkan tumbuh lebih kuat, sedangkan di negara-negara Islam
lain lembaga-lembaga hukum Islam banyak yang dihapuskan dan dipersempit; (2)
Indonesia merupakan satu contoh yang menarik sekali karena sistem hukum yang
berlaku di dalamnya merupakan salah satu yang paling kompleks atau bahkan
serba kompleks di seluruh dunia; (3) Indonesia merupaltan kasus pembahasan
yang patut mendapat perhatian karena dari padanya dapat dipahami betapa
lcuatnya suatu ideologi dapat bertahan terhadap perubahan-perubahan dari luar;lg

(4) ICondisi Peradilan Agama yang dahulu serba rapuh dan kacau ini memang
diciptakan demikian oleh Pemerintah Icolonial Belanda.
Zr'etiga, dai--i segi perkembangannya yang signifkan. Perubahan UU
Peradilan Agama dari waktu ke waktu ternyata sangat signifikan dibandingkan
dengan perubahan UU Peradilan Umum dan UU Peradilan Tata Usaha Negara.
Perubahan UU Peradilan Umum dan UU Peradilan TUN hanya berkisar masalah
umur pensiuil hakim dan pengalihan organisasi, adiininistrasi, dan keuangan
Pengadilan dari Departeinen ICehakimail ke Mahkamah Agung. Sedang
perubahan UU Peradilan Agama meliputi berbagai aspek, antara lain: (a)
disamping perubahan umur pensiun hakim dan panitera serta pengalihan
organisasi, adiministrasi, dan keuangan Pengadilan dari Departemen Agama ke
Mahkamah Agung; (b) juga meliputi perubahan Icedudukan, kelembagaan dan

Azizy, Hulcum Nasional Elclelctisisme Hulcum Islam Dan Hulcum Umum, Penerbit Teraju, Jakaita.
Mei 2004, hlm. 165-166.

lcompetensi Peradilan Agama yang diperluas dan dipertegas, dengan perubahan

yang sangat mendasar. Diundangkannya UU Pemerintahan Aceh, UU Surat
Berharga Syariah Negara, UU Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung
No. 2 Tahun 2008, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009 juga
berpengaruh terhadap kedudukan, kelembagaan dan kompetensi Peradilan
Agama.
Keempat, dari segi dibentulcnya kembali Mahkamah Syar 'iyah di Aceh

melalui UU No. 11 Tahun 2006 Tanggal 1 Agusutus 2006 Tentang Pernerintahan
Aceh telah merubah kedudukan Mahkamah Syariah yang semula merupakan
peradilan l&usus dalam dua lingkungan peradilan, yakni lingkungan Peradilan
'
dalam Pasal 128 ayat (1) UU No.11
Agama dan peradilan ~ m u m . ~Kemudian
Tahun 2006, disebutkan bahwa peradilan syariah Islam di Aceh adalah bagian dari
peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh

Mahkamah Syar'iyah.
Kelima, dari segi tuntutan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat

terhadap syariah Islam dan Peradilan Agama yang ternyata terus ineningkat
seiring dengan ineningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian
dalam kenyataannya inasih terdapat persoalan hukum syariah Islam belum
ditetapkan menjadi kompetensi Peradilan Agama.
Iceenam, dari segi tuntutan penyesuaian Peradilan Agama dengan
Icehidupan ketatanegaraan. Apa lagi dengan diundangltannya UU No. 48 Tahuil

2009 Tentang ICekuasaan ICehakiman dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang
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Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.

Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang di
satu sisi memperkuat ltedudukan Peradilan Agama tetapi di sisi lain menimbulkan
lterancuan kompetensi Peradilan Agama.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah
1. Rumusan masalah
Dari latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang hendak

dijadikan titik fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perkembangan kedudukan, kelembagaan, dun kompetensi Peradilan Agama

pasca UU No. 7 Tahun 1989?
Perkembangan berasal dari kata 'kernbang' atau 'berkembang' yang

berarti mekar terbuka atau membentang, menjadi besar atau memuai, menjadi
bertainbah sempurna, dan menjadi banyak.2 Perkembangan Peradilan Agama
artinya berkernbangnya Peradilan Agama menjadi mekar, besar, bertambah
sempuma, dan menjadi banyak.

2. Pembatasan masalah
Yenelitian ini membatasi diri pada perkembangan

aspek-aspek

kedudukan, kelembagaan, dun kompetensi Peradilan Agama dalam sistem
Retatanegaraan Indonesia pasca UU No. 7 Tahun 1989, yakni perkembangan

selama lurun waktu 20 tahun, dari tahun 1989 sampai dengan akhir tahun 2009.
Perltembangan ini sangat menarik perhatian untuk diteliti dan dikaji agar dapat

diketahui deskripsi perkeinbangannya, ruang lingkup dan batas-batasnya serta

''

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, Cetakan ke 4, 1993, hlm. 453.

fenoinena yang terjadi di balik perkembangannya itu dan implikasi dari
perkembangan tersebut bagi masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi semua
pihak. Masalah-masalah lain di luar fokus penelitian ini diserahkan kepada para
peneliti lain untuk diteliti dan kembangkan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian tentu bertujuan mengungkapkan kebenaran secara
sistematis, metodologis, d m k o n ~ i s t e n .Demikian
~~
pula dalam penelitian ini.
Tipologi penelitian ini termasuk penelitian perkembangan.23 Oleh sebab itu,
penelitian ini bertujuan untuk: Pevtama, meilgetahui pola dan pevuvutaiz
pevlcembangan Icedudukan, kelembagaan, dan kompetensi Peradilan Agama daii
UU No.7 Tahun 1989 sampai diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009, dengan
segala perubahannya dari waktu ke waktu dalam upaya memenuhi perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat menurut prinsip-prinsip syariah dan asas
personalitas keislaman sesuai dengan perkembangan kehidupan ketetanegaraan
Indonesia menurut UUD Tahun 1945, dan implikasinya bagi masyarakat.
Kedua, mengetahui apakah perkembangan Peradilan Agama sudah sesuai
dengan

perkembangan

kebutuhan

hukum

inasyarakat

dan

kehidupan

ketatanegaraan menurut UUD Tahun 1945 serta ditemukan pula solusinya sebagai
jawaban atas latar belakang dilakukannya penelitian ini.
-

-

eli
9

ldm. 36.

9

9

it
,

1

ion Hukum, Raja Grafmdo Persada, Jakarta,

Icetiga, selanjutnya dengan menganalisis peraturan perUUan tentang

Peradilan Agama dan menelusuri pola dan perurutan perkembangan Peradilan
Agarna maka peneliti berharap dalam penelitian dapat:
1. Menemukan jenomena apa yang terjadi di balik perkembangan Peradilan
Agama tersebut;
2. Menemukan definisi baru yang tepat tentang asas personalitas keislaman
dan bagaimana penerapannya di Indonesia;
3. Menemukan kembali prinsip-prinsip dasar pelimpahan kekuasaan mengadili

(attributie van rechtsmacht) kepada pengadilan dalam empat lingkungan
peradilan masing-masing,

setidak-tidaknya kepada pengadilan

dalam

lingkungan Peradilan Agama berdasarkan prinsip-prinsip syariah; dan

4. Menemukan kembali prinsip-prinsip dasar (prinsip-prinsip syariah) tentang
Peradilan Agarna sebagai Pengadilan Negara yang sesungguhynya dan
Peradilan Syariah Islam yang seutuhnya dan andal dalam kehidupan

ketatanegaraan Indonesia menurut UUD Tahun 1945 guna mengembangkan
Peradilan Agama ke depan dari keadaan yang sudah ada sekarang ini kepada
lteadaan yang lebih bailt lagi.
Keempat, sebagai esensi penelitian, ditemukan konsep pengembangan

Peradilan Agama Ice depan sesuai dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia
menurut UUD 1945 dan perkembangan kebutuhan hukuin masyarakat yang
disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak yang berkompeten di
bidangnya masing-masing.
-

-

-

2. ICegunaan Penelitian
Disamping tujuan utama tersebut, maka penelitian ini diharapkan pula

dapat memberikan manfaat24 bagi siapapun yang punya kepentingan dadatau
tanggung jawab terhadap Peradilan Agama, terutama bagi para praktisi hukum
maupun akademisi hukurn serta masyarakat pencari keadilan yang mencari
lteadilan di lingkungan Peradilan Agama.
Bagi para praktisi hukum, baik dia itu hakim, panitera, juru sita, ataupun

unsur pegawai Peradilan Agama lainnya, para advokat, notaris, dan para
administrator hukum, dan para pejabat yang berkompeten dalarn pembinaan dan
pengembangan Peradilan Agama di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberiltan sumbangsih kepada:
a. Para pengelola Peradilan Agama yang berkompeten berupa pemikiran dan
lconsepsi baru dalam rangka membina dan inengembangkan Peradilan

Agama untuk masa depan serta meningkatkan profesionalisme pejabat
Peradilan Agama yang mandiri di dunia yang serba modern ini;
b. Para hakim dan pejabat Peradilan Agama lainnya berupa teori dan
temuan baru dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari sehingga hasil

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman awal dalam rangka
pelayanan ltepada masyarakat;
c. Para praktisi hukum lainnya, seperti para advokat, penasihat hukuin,
administrator hukum, dan para notaris berupa teori dan temuan baru dalam

24 Manfaat yang diharapkan adalah manfaat praktis maupun teoritis. Johnny Ibrahim,
Teori & Metodologi Penelitian Hulcum Normats Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 293.

rangka pelayanan kepada masyarakat yang bertalian dengan tugas dan
wewenang (kompetensi) Peradilan Agama.
Bagi para akadernisi hukum yang berkiprah dalam dunia pendidikan
hukum bagi para mahasiswa maupun pelatihan hukum bagi para prktisi hukum,
hasil penelitian diharapkan dapat:
a. Memberikan sumbangsih yang bempa wawasan baru atau setidak-tidaknya
informasi baru tentang perkembangan Peradilan Agama sebagai bahan awal

dalam penelitian ilmiah lebih lanjut.
b. Memberikan tambahan bahan dalam perkuliahan ilmu hukurn pada
unlumnya, ilmu hukum tatanegara pada khususnya temtaman di bidang
peradilan sehingga para mahasiswa memahami perkembangan Peradilan
Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan benar sehingga
mereka akan memiliki persepsi yang benar dan tepat tentang Peradilail
Againa.
c. Memberi tambahan bahan dalam pendidikan dun pelatihan hukum untuk
memperluas cakrawala di bidang ilmu hukum pada lemabaga pendidikan
hukum dan lembaga pendidikan dan pelatihan hukum bagi para pejabat
Peradilan Agama pada khususnya dan para praktisi hukum lainnya yang ingin
meningkatkan keahlian mereka dalam bidang tugas mereka yang bertalian
dengan Peradilan Agama.
Bagi masyaraltat pencari keadilan, temtama bagi penduduk yang
beragama Islam yang merupakan mayoritas, yakni 89% dari seluruh penduduk

Indonesia, dengan jurnlah perkara mencapai 283.428 perkara pada tahun 2009,2~
hasil penelitian ini dapat mernberikan pemahamart yang jelas tentang Peradilan
Agama sehingga mereka inemahami dengan betul bagaimana mencari keadilan
pada Peradilan Agama dan bidang-bidang apa saja yang dapat dilayani olehnya.

D. ICajian Pustalta dan ICeaslian Penelitian
Dalam ha1 ini, pemah dilakukan penelitian inengenai Peradilan Agama di
Indonesia, antara lain:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel S. Lev dalam bukunya yang berjudul
Islamic Courts In ~ n d o n e s i a ~yang
~ menyajikan hasil-hasil penelitian
mengenai sejarah perltembangan Peradilan Islam di Iildonesia dari aspek
landasan politik lembaga-lemabaga hukum Islam dan Peradilan Agama

pada masa penjajahan Belanda sampai Indonesia merdeka, yakni sampai
dengan tahun 1960.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Gani Abdullah tahun 1987 tentang
Badan Hukuin Syara' ICesultanan Bima Tahun 1947-1957: sebuah studi
mengenai Peradilan Agama, disertasi, tidak diterbitkan IAIN Syarif
~~
ini mengambil obyek perkembangan
Hidayatullah, ~ a k a r t a .Penelitian
lcelembagaan Peradilan Agama tempo dulu di Kesultanan Bima.

25 Mahkamah Agung, Laporan Mahlcamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009,
Mahkamah Agung RI, 2010. hlm. 17.
26 Daniel S . Lev. , Islamic Courts in Indonesia, Alihbahasa H. Zaini Ahmad Noeh,
Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1980. hal. 8. Daniel S . Lev. Islamic Courts ini Indonesia A Study
in The Political Bases of Legal Institutions, University of California Press, Berkeley, Los Angeles,

-.

sebuah studi mengenai Peradilan Agama, Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun
1997, tidak diterbitkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Husni Rahim tahun 1994 tentang Sistem
Otoritas dan administrasi Islam di Palembang: studi tentang Pejabat agama di
rnasa Kesultanan dan masa ltolonial, disertasi Program Pasca Sarjana IAIN
Syarif Hidayatullah, disertasi, tidak diterbitkanZ8Penelitian ini mengambil
obyek tentang Icelembagaan Peradilan Agama di ICesultanan Palembang
pada masa penjajahan Belanda.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Afdol tahun 2002 tentang pilihan hukum
masyarakat berkait dengan kewenangan PA dalam perkara warisan sebagai
dampak politik hukum negara (studi kasus di lima kabupaten dan kota di
Jawa Timur), disertasi doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro
~ e m a r a n ~Penelitian
.'~
ini mei~gambilobyek hukum materiil terapan, yakni
pemberlakuan hukum Islam dalam UU No. 7 Tahun 1989 berkait dengan
pemberlakuan hukurn adat melalui lembaga pilihan hukum yang ternyata
menimbulkan problema hukum yang tak terpecahkan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Arnir Muallim tahun 2003 tentang

yurisprudensi Peradilan Agama studi pemikiran hukum Islam di lingkungan
Peradilan Agama se-Jawa Tengah dan PTA Semarang, 1991-1997. Penelitian
ini mengambil obyek tentang yurisprudensi Peradilan Agama dan
menghasilkan teori akomodasi yang dipraktikkan oleh para hakim di PA

---

28 Husni Rahim, Sistem Otoritas Dan Administrasi Islam di Palembang: studi tentang
Pejabat Agama di masa Kesultanan dun masa kolonial, Disertasi Doktor pada Program Pasca
Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Tahun 1994, tidak diterbitkan

. .
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a'i jaws
Timur), Disertasi Doktor llinu Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2002, tidak
diterbitkan.

dalam menemukan dan menerapkan hukum terhadap kasus-kasus yang
inereka hadapi.30
6. Penelitian yang dilakukan ole11 Ahmad Gunaryo tahun 2006 tentang
pergumulan politik dan hukum Islam, reposisi Peradilan Agama dari
'pengadilan pupuk bawang' ke 'pengadilan yang sesungguhnya', disertasi

pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, ~ e m a r a n ~ . ~ '
7. Penelitian yang dilakukan oleh Sumadi Matrais tahun 2006 tentang
kemandirian Peradilan Agama dalam konteks Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Penelitian tersebut memfokuskan perhatiannya pada
perrnasalahan hukum materiil terapan dan Icompeteizsi Peradilan Agama
mengenai sengketa hak milik kaitannya dengan kewenangan PA. Dalam

penelitian tersebut, Sumadi membahas 2 (dua) perrnasalahan pokok, yaitu
tentang apakah PA sudah mandiri dalam kaitannya dengan kewenangan
inengadili sengketa hak milik dan keperdataan lain dan apakah Pasal 50
tersebut tidak inengganggu kemandirian Peradilan ~ ~ a m a . ~ ~
Penelitian yang hendak dilakukan sekarang ini adalah berbeda dengan

penelitian Ahmad Gunaryo dan penelitian-penelitian lainnya yang pernah ada.
30 Amir Mualliin, Yurisprudensi Peradilan Agama Studi Pernikiran Hukurn Islam di
Linglcungan Peradilan Agarna se-Jawa Tengah dan PTA Sernarang, 1991-1997, Disertasi pada
Prograin Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2003,
diterbitkan oleh Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI. Jakarta, 2006.
3 ' ~ h m a dGunaryo, Pergurnulan Politik Dan Hukurn Islam, reposisi Peradilan Agarna
daripengadilan pupulc bawang ke pengadilan yang sesungguhnya, Disertasi pada Program Doktor
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta
Bekerjasama dengan Pasca Sarjana IAIN WaliSongo Semarang, Tahun 2006.

Agarna, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukuin UII Yogyakarta Tahun 2006, tidak
diterbitkan

Selama ini belum pernah ada penelitian tentang Peradilan Agarna yang
mernfokuskan diri pada aspek ketatanegaraan pasca UU No. 7 Tahun 1989,
khusunya yang bertalian dengan kedudukan, kelembagaan, dan lrompetensi
Peradilan Agama.

E. Kerangka Teori
ICerangka berffir33yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam
3 (tiga) tataran teori. Pada tataran grand theory ditampilkan teori negara hukum.

Pada tataran middle range theory dipilih teori hukum dan masyarakat. Dan
pada tataran applied theory dipilih teori sistem peradilan syariah Islam.
1. Teori Negara Hukum
Negara hukum (rechtsstaat) adalah negara yang seluruh aksinya

. ~ ~ negara hukum menyajikan konsepdidasarkan dan diatur oleh h ~ k u m Teori
konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik,35
bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat
melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi
benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip tegaknya
ltepastian hulum, terwujudnya rasa keadilan serta kedarnaian antara berbagai

33 Icerangka teori (berfikir) ini merupakan landasan teoritis yang menjadi dasar analisa
dalam memecahkail perrnasalahan yang diteliti. Johnny Ibrahim, op., cit., hlrn. 293

Aditama, Bandung, 2009, hlrn. 3.
35 hid, l h . 14.

pihak yang berkepentingan tersebut dan sekaligus memberi arahan kepada
kehidupan yang lebih bail<.36
Montesquieu menyajikan konsep pemisahan kekuasaan negara ke dalam
Icekuasaan legislatg kelcuasaan e1csekuitJ: dan Icelmasaan yidisial, yang terkenal
teori "trias politica".37 Dalam perkembangannya, teori ini terus disempumakan
oleh negara-negara yang menganutnya untuk dapat mewujudkan suatu sistem
ketatanegaraan yang sejajar (sederajat) dan saling mengendalikan satu sama lain
sesuai dengan prinsip cheks and balance.38Teori negara hukum merupakan ide
dasar dalam penyelenggaraan negara yang baik. Hasbi Ash Shiddieqy
mengatakan bahwa 'hanya negara hukumlah yang dapat tegak sempurna, jaya
~ e n t o s a ' .Moh.
~ ~ Mahfud mengemukakan bahwa perurnusan keinbali ciri-ciri
negara hukum tersebut, antara lain, dihasilkan ole11 Internesional Commission of
Jurists dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 sebagai berikut: (1)
Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi
l~aruspula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atau hakhak yailg dijamin; (2) Adanya badan kehakimail yang bebas dan tidak memihak;

(3) Adanya pernilihan umum yang bebas; (4) Adanya kebebasan menyatakan
pendapat; (5) Adanya kebebasan berserikatherorganisasi dan beroposisi; serta (6)
Adanya pendidikan kewarganegaraane40

3G Abdul Manan, Etilca Halcim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam
Sistem Peradilan Islam, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 1.
37 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,

39 Hasbi Ash
40 Moh.

Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 8.
Mahfud. MD., op., cit., hlm. 184-187.

Dari berbagai teori negara h ~ k u m , terdapat
~'
satu syarat yang sudah tidak
diperdebatkan lagi, yaitu bahwa dalam suatu negara hukum harus ada lembaga

peradilan yang merdeka, mandiri, bersih, dan berwibawa yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi
terselenggaranya negara hukum yang baik. Marbun, S. F. mengatakan bahwa
pengadilan altarnya negara h u k ~ r n .Peradilan
~~
bebas dan tidak memihak
merupakan ciri dan syarat tegaknya negara hukum, demikian Moh Mahfudz

M D . ~Negara
~
Indonesia menganut dan memraktikkan teori negara hukum
dengan modifiltasi sendiri sesuai dengan spesifikasinya sebagai Negara yang
berdasarkail Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Negara hukum Indonesia bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara,
dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan berdasarkan
~ a n c a s i l aCita
. ~ ~ negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
telah dirumuskail dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Para pendiri Negara
Republilt Indonesia (the founding jather 's), telah meletakkan dasar-dasar negara
hukum bagi Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UU
Dasar Negara Republilt Indonesia Tallun 1945 yang menyatakan ballwa Negara
Indonesia yang hendak dibentuk adalah:

... negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah

Indonesia

dan

untuk

memajukan

kesejahteraan

umum,

4 1 Nukthoh,

loc., cit.
S.F. Marbun, Pengadilan Alcarnya Negara Hulmm, dalam Jurnal Hukum No.9 vo1.91997, hlm. 17 .
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Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hulmm, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985,

inencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga menyatakan
bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum. "
Menurut Muhammad Tahir Azhari, Negara Indonesia menganut konsep
Negara Hukum Pancasila yang berbeda dengan konsep barat pada urnumnya.
Menurutnya, konsep Negara Hukum Pancasila ini inemiliki ciri-ciri, yaitu: (1)
Ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) Negara dan hukum
bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) Ada jaminan kebebasan beragama
dalam arti posoitif; (4) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; (5)
Diterapkannya asas kekeluargaan dan kerukunan. Menurutnya, Indonesia
tergolong sebagai negara nomokrasi, yakni negara yang kekuasaannya
.~~
ada dua ha1 yang perlu
didasarkan pada hukum-hukum dari ~ u h a nMenurutnya,
diperhatikan dalain Negara Hukum Pancasila, yaitu: Pertama, lcebebasan
beragama harus inengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran
terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan
Yang Maha Esa dilarang; Kedua, ada hubungan yang erat antara agama dan
Negara, karena itu baik secara rigid (mutlak) maupun secara longgar (nisbi)
Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pernisahan antara Agama dan
Negara. Iloktrin pemisahan antara Agama d m Negara ini sangat bertentangan
dengan Pancasila d m UUD Tahun 1945.46
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, mengatakan:

Bulan Bintang, Jakarta, September 1992, hlm. 71-72.
46 Ibid.

.... salah satu yang sangat penting dan dalam urut-urutan Pancasila justru
ltita sepakati menjadi sila yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara
negara dan agama, atau makna tentang Icetuhanan, dan bagaimana agama
harus dijalankan oleh pemeluk-pemeluknya.47
Menurut A. Hasjmy, agama dan negara memiliki hubungan yang bersifat
simbiotik, di mana antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang
saling melengkapi dan menguntungkan.48 Menurutnya, Islam dan negara dapat
dikatakan satu paket dari wahyu yang hams dijalankan secara integral tanpa harus
dihadapkan sebagai dua kutub yang berlawanan, keduanya saling saling
menguatkan, di mana agama dapat memberi legitimasi kepada negara, sedangkan
negara dapat menjadikan agama sebagai paradigma etik dan moral dalam
menjalankan roda pemerintahan sehingga masing-masing dapat menyatu ketika
dilembagakan sebagai suatu kekuasaan. Menurutnya, dengan melaksanakan
prinsip-prinsip Pancasila berarti sekaligus melaksanakan prinsip-prinsip

slam.^^

Oleh sebab itu, A. Hasjmy dapat menerima konsep negara bangsa (nation state)
tanpa harus menyebut negara ~ s l a r n . ~ ~
Berdasarkan doktrin tersebut, maka penulis berpendapat bahwa konsep
negara hukum yang baik dan cocok bagi Indonesia adalah Negara Hukum
Pancasila yang di dalainnya:
1. Ada janinan (protection) dari negara bagi warga negara (ba~gsa)Indonesia

dan seluruh turnpah darah Indonesia secara konstitusional untuk mewujudkan

47

Susilo Bambang Yudhoyono, Menata Kembali Keranglca Kehidupan Bernegara
Berdusarlcan Pancasilu, Pidato Presiden Dalam Rangka Memeperingati Hari Lahir Pancasila di
48".

.

..
9

49
'O

Ibid., hlnl. 147.
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tujuan bersama dalam bernegara, yaitu mewujudkan tata kehidupan bangsa,
negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
2. Segala tindakan negara dan warga negara harus berdasarkan hukum yang
bertujuan untuk inewujudkan cita-cita bersama, yakni ~newujudkan tata
kehidupan bagsa, negara, dan inasyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan
berlteadilan.

3. Ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang
inenjamin persamaan hak (equal right), baik dalam bidang-bidang politik,
kebebasan berpendapat, hukum, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan.
4. Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara dalam arti bahwa segala
tindakan dan kebijakan Negara harus: a). sejalan dan tidak boleh bertentangan
dengan agama dan b). menjamin terselenggranya kehidupan beragama dengan
baik, termasuk di dalarnnya dalam penegakan hukum syariah Islam bagi
mereka yang bergama Islam inengenai perkar-perkara yang tunduk pada
hukum syariah Islam berdasarkan asas personalitas keislaman demi
terselenggaranya kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara sesuai
dengan dasar ICetuhanan Yang Maha Esa
5. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh
suatu ltekuatan apapun di luar kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya
peradilan syariah Islam guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

hukum syariah Islam sesuai prinsip-prinsip syariah.

6. Ada peinilihan umum yang bebas.

8. Ada kebasan berserikatherorganisasi dail beroposisi.
9. Ada pendidikan kewarganegaraan.

Menurut hemat penulis, inti dari teori negara hukum Pancasila adalah

adanya hubungan erat antara negara dan agama di mana agama menjiwai
kehidupan bernegara dan negara melindungi kehidupan beragama. Kaitannya
dengan kehidupan beragama, maka dalam Negara Hukum Pancasila l~aruslah:
Pertama, ada aturan hukum yang menjamin dan melindungi Negara dan warga
negaranya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, termasuk
di sini dalam penegakan hukum-hukum agama; Kedua, semua tindakan negara
dan warga negara berdasarkan hukum yang sejalan dan tidak bertentangan dengan
agarna; Ketiga, untuk menegakkan hukuin tersebut hams ada peradilan yang
bebas dan mandiri; dan Keempat, untuk menegakkan hukum agama, maka hams
ada peradilan agama sesuai ajaran agama yang ber~an~kutan.~'
Negara hukum Pancasila ini berbeda dengan negara "teokrasi'"

yang

mengajarkan bahwa negara itu ada atas kehendak Tuhan dan yang memerintah
adalah Tuhan, Raja dianggap sebagai penjelmaan Tuhan atau memerintah atas
nama ~ u l ~ aIndonesia
n . ~ ~ bukan negara teokrasi atau negara agama, yakni negara
yang berdasarkan atas satu agama tertentu, tetapi merupakan Negara Hukum
-

''

Dalam Negara Hukum Pancasila, semua warga Negara berhak hidup di Indonesia,
semua agama yang ada dan diakui dapat hidup di Indonesia, semua umat beragama dapat
mengamalkan agamanya masing-masing dengan mendapat jaminan dan pelayanan dari Negara.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat
menurut agama dan kepercayaannya itu. Semua umat beragama memiliki hak yang sama dalam
kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.
52 Dengan tolohnya Agustinus (354-430), baca Juliarso Ridwan dan Achmad Sodik,
- .
"
1 OKOIZ-IO I C O~nMTlczr
~
egara ndam urn -uno
ampaz A D
klsu~dulg,Agustus ZU I U, hlm. '/Y.
53 Syaiful Baklui, Ilmu Negara Dalam Kontelcs Negara Hulcum Modern, Totalmedia,
Yogyakarta, 20 10, hlm. 92.
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Pancasila yang inemberi ruang gerak bagi semua umat beragama dan hukumhukum agamanya hidup bersama di Indonesia. Negara hukum Pancasila juga
berbeda dengan konsep negara hukum menurut Barat.
PERBEDAAN ANTARA ICONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA
DENGAN KONSEP NEGARA HUICUM MENURUT BARAT
No.
1
2

3

4
5

ICONSEP NEGARA HUICUM
PANCASILA
Ada hubungan erat antara agama
dan ilegara
Negara dan hukunl bertumpu
pada Ketuhanan Yang Maha
Esa, demokrasi d m HAM
Ada jaminan kebebasan
beragama dalam arti posoitif,
artinya adajaminan agar againa
dijdankan oleh pemeluknya
Ateisme tidak dibenarkan d m
komunisme dilarang
Diterapkannya asas
kekeluargaan dan kerukunan

ICONSEP NEGARA HUKUM
MENURUT BARAT
Tidak hubungan antara agama dan
negara. Pemisahan secara tegas antara
agama dan negara.
Negara dan hukum berturnpu pada
demokrasi dan HAM tanpa unsur
ICetuhanan
Ada kebebasan beragama dalam arti
negatif, artinya boleh beragama, bole11
tidak beragama karena itu urnsail
pribadi
Ateisme dan komunisme tidak
dilarang
Diterapkan asas individual dan
liberalisme.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada teori negara hukum Pancasila
sebagai grand theory karena teori inilah yang cocok dan spesisifk bagi Negara
Hukum Republik Indonesia di mana Peradilan Agama itu berada.
2. Teori Hukum dan Masyarakat
Dari teori negara hukunl akan memunculkail sebuah pertanyaan
mengenai: hukum apa yang hams diterapkan bagi bangsa Indonesia yang
beragama Islam dalam ilegara hukum Pancasila? Pertanyaan ini dapat dijawab
dengan teori hulcum dan masyarakat. Pada tataran middle range theory, dalam

teori analytical legal positivism dari John Austin, teori mashlahah dari A1

Syatibiy, dan teori transjormasi dari Moh. Hatta, yang diterapkan secara terpadu
dan proporsional.
Pertama-tama perlu dikemukakan di sini teori pragmatisme legal realism
dari Roscoe Pound yang mengajarkan bahwa law a s a tool of social
engineering,54 yakni bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa
masyarakat ke arah tertentu yang diinginkan.55 Teori ini didasarkan atas
lteyaltinan bahwa: (1) antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang
fungsional, (2) hukum yang merupakan sistem pengaturan yang terkendali dan
memaksa (coersiJ) berfungsi menciptakan keseimbangan antara berbagai
kepentingan, (3) hukum merupakan lembaga sosial yang bersifat terencana (by
design)

sebagai produk

kecendekiaan

yang

sistematis niscaya mudah

disempurnakan setiap kali demi fungsional sebagai sarana social engineering, dan
(4) kehidupan sosial dapat dengan mudah dipengaruhi oleh hukum manakala
Menurut
~
Roscoe Pound, dalam rangka
kepentingan mereka t e ~ j a m i n . ~
inemfungsikan hukum sebagai sarana social engineering, maka haruslah
diciptakan hukum yang: (1) dapat menciptakan keseimbangan antara berbagai
kepentingan (interest balancing); (2) mengarahkan kehidupan sosial ke arah yang
lebih baik; (3) inenciptakan lteadaan masyarakat yang tertib untuk mencapai citacita yang diinginltail; dan (4) marnpu inendorong terjadinya perubahan sosial dan
bahkan bila perlu dapat memaksa masyarakat untuk mengikuti norma-norma baru
-

-

54 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hulum, Bhatara, Jakarta, 1972, hal. 7 1 . Otje
Salman, op., cit., ha1.33.
--
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Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakatta,2010, hlm. 16 1- 162.

yang ditetapkan. Menurutnya, 11ukum tidak lagi dilihat hanya sekedar tatanan
penjaga status quo, tetapi sebagai sebuah sistein peilgaturan untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu secara teren~ana.'~
Teori ini kemudian dikembangkan oleh
Mochtar ICusumaatmadja sebagai teori hukum pembangunan.58 Menurutnya,

hukum yang bail< hams memenuhi empat syarat, yaitu: pertama, sesuai dan
memperhatikan kesadaran hukum masyarakat; kedua, tidak boleh menghambat
modernisasi; Icetiga, dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat; dan
Iceempat, mempunyai kekuatan legalisasi dari negara. Mochtar mengeinukakan

bahwa "hulum tanpa lcekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa
hukum adalah kezaliman".59 Hal senada juga dikemukakan oleh Otje ~ a l m a n . ~ '
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat ( 3 ) jo Pasal 28 UU No. 48 Tahun 2009,
kedudukan, kelembagaan, dun kompetensi Peradilan Agama diatur dengan UU.

Untuk itu, ditampilkan teori analytical legal positivism dari John Austin yang
mengajarkan bahwa law is a command of the Lawgiver, artinya hukum adalah
perintah penguasa. Positivisme mengajarkan bahwa tidak ada hukum di luar U U . ~ '
Hukum dalam pengertian UU ini di dalamnya terkandung 4 unsur: (1) kedaulatan
(sovereignty) ( 2 )perintah dari penguasa (command),( 3 )kewajiban (duty),dan (4).
sanI<si ( ~ a n c t i o n )Menurutnya,
.~~
hukum itu berlaku karena mendapat bentuk
positifnya dari institusi yang berwenang, yakni dalam bentuk perUUan, dan

''Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, loc., cit.
'' Abdul Manan, Aspelc-Aspek Pengubah Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media,
Jakarta, 2005, hlm.2 1.
'' Mokhtar Kususmaatmadja, Fungsi Dan Perlcembangan Hukum Dalam Pembangunan
60
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Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hulcum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.59.
Darji Darrnodiharjo dan Shidarta, op., cit., hlm. 114.

karenanya harus dipatuhi6) Peradilan Agama adalah pengadilan negara yang
diatur oleh UU.
Kedua, kaitannya dengan hukum dan masyarakat Islam, maka
digunakan teori mashlahah ( u ~ ) dari
~ ' Al-Syatibi dalarn bukunya A1
~ u w a f a ~ a t . "Mashlahah sebagai tujuan syariah hams

menjadi kebijakan

pemegang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hukum Islam
memberikan suatu pedoman bahwa:

Artinya: "kebijakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya harus didasarkan pada
keinaslahatan umat".
Teori mashlahah ini mengajarkan bahwa: Pertama, hukum itu dibuat untuk
kemaslahatan manusia, yaitu melindungi kesejahteraan agama, jiwa, akal,
Iceturunan, dun harta kekayaan manusia, agar inendapat manfaat dan terhindar
dari kerusakan; Kedua,

apabila dalam mewujudkan kemaslahatan

itu

menghendaki pembahan hukurn, maka hukum pun hams diubah nlengikuti
kemaslahaatannya tersebut meskipun harus menyiinpang dari atau berbeda dengan
teks hukumnya; Ketiga, apabila demi tenvujudnya kemaslahatan hams dibentuk
hukum baru, maka dapat dibentuk hukum baru meskipun tidak ada perintah dalam
syariah; Keempat, apabila terjadi pertentangan atau perbedaan kemaslahatan satu

63 Bernard

L. Tanya, dkk., op., cit., hlm. 119.
inashlahah ini diperkenalkan oleh Imam A1 Syathibi, a1 Mawardi, a1 Ghazali,
Najarnuddin a1 Thufi, Ibnu Taimiyah, a1 Tl~abathaba'i,Mustafa Zaid, dan Abdul Wahhab Khallaf.
Lihat Djazimah Muqoddas, Kontroversi Halcim Perempuan Pada Peradilan Islam di NegaraNegara Muslim, LKIS, Yogyakarta, Maret 201 1, hlrn. 38.
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66 Abdul Karim Zaidan, I00 Kaedah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari, Terjemahan
Mullyidin Mas Rida, LC, Pustaka a1 Kautsar, Jakarta, Pebruari 2008, hlrn. 153.

sama lain, maka diambil inashlahah yang lebih besar atau kemaslahatan yang
paling unggul (hat), sesuai tujuan syariah, sehingga kemaslahatan dlaruriyat
sebagai kemaslahatan primer hams didahulukan atas kemsalahatan hajiyat
sebagai kernaslahatan sekunder, dan kemaslahatan hajiyat hams didahulukan atas
kemaslahatan tahsiniyat sebagai keinaslahatan tertier. Kelima, pembentukan
hukum baru melalui mashlahah berdasarkan aka1 manusia (mursalah) tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan nash (syariah) yang bersifat 'ubudiyah yang
inenjadi hak ~ l l a h Teori
. ~ ~ mashlahah ini dapat diterapkan apabila dipenuhi 4
(empat) syarat, yaitu: (1) keadaannya sudah mencapai tingkat dharuriyyak di
mana ltemaslahatannya sangat esensial dan primer; (2) kemaslahatannya bersifat
qath'iyyah, yakni sangat jelas dan tegas; (3) kemaslahatan tersebut bersifat
kulliyah (universal); dan (4) kemaslahatan tersebut berdasarkan dalil-dalil
(alasan-alasan) yang mu'tabarah (dalil universal dari keseluruhan qarinah),
6'
keadaan
demikian A1 Syatibi sebagaimana diuraikan oleh Hamka ~ a ~ . Dalam
demikian, maka A1 Ghazali menegaskan bahwa tidak ada satupun dari hukum
. ~ ~ sebab itu, hukum itu
syariah Islam yang bertentangan dengan m a s h l a l ~ a hOleh
dapat berltembang inengikuti kanaslahatan yang terjadi pada era, area, dan
suasana tertentu. Kemaslahatan itu menj adi alasan (' illat) adanya hukum. Dalam
h u l m l Islam terdapat suatu kaidahfiqhiyah yang berbunyi:

Jjp9\jd b Q \ jL ~ Y?LQ\
\ &
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emluan menurut Kesimpulan penuns.
"" Harnka Haq, Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat,
Penerbit Erlanga, Jakarta, 2007, hlm. 250-251.
Djazimah Muqoddas, loc., cit.
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Artinya: "Perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan era, area, dan
s~asana."~~
Dalam kaidah lain dikatakan bahwa:

Artinya: "Hukum itu bergerak mengikuti illatnya (kemaslahatannya), ada illat ada
hukum, tidak ada illat tidak ada h ~ k u m " . ~ ~
Dalam ltaidah lain ditegaskan bahwa:

&WI

U

I

& pWI

Artinya: "Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling unggul (k~at)".~*
Mahmoud Syaltout mengatakan bahwa Syariah adalah tatanan yang ditetapkan
Allah atau yang ditetapkan pokok-pokoknya ~ a j a Menurut
.~~
heinat penulis,
syariah dalam katagori pertama, yakni tatanan yang ditetapkan Allah, adalah
bersifat absolut, universal, dan muabbadah sehingga tidak mungkin ada
perubahan. Syariah dalam katagori kedua, yakni yang ditetapkan pokok-pokoknya
saja, adalah bersifat relatif, lokal, dan temporer sehingga dimungkinkan terjadinya
perubahan dengan mengikuti kemaslahatan manusia. Najamuddin A1 Tufiy
mengklasifikasikan kemaslahatan ini menjadi 3 tiilgkatan secara graduatif, yaitu:
dlaruriyat sebagai ltemaslahatan primer, hajiyat sebagai kemaslahatan sekunder,
dan tahsiniyat sebagai kemaslahatan tertier. Kemaslahatan dlaruriyat meliputi

70 Muhlish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam
Istimbath Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, Januari 1997, hal. 145. A. Djazuli, KaidahKaidah Filcih ICaidah-Kaidah Hulmm Islam dalam Menyelesailcan Masalah-Masalah yang Praktis,
Icencana Prenada Media Group, Jakarta, Juni 2006, hlm. 109.
--
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Syalthout, A1 Islamu Aqidah wa Syari'ah, Daarul Qalam, Cetakan ke 3, 1966,

lima aspek ltemanusiaan, yaitu melindungi kesejahteraan jiwa, agama, akal,
keturunan, dun harta liekayaan manusia yang dikatagorikan dengan a1
mag ashid a1 khamsah .74 Dalam ilmu ushul al-jiqh, mashlahah sebagai metode
ijtihad dibedakan menjadi tiga jenis: (1) mashlahah mu'atabaroh, yaitu

mashlahah yang alasan i illat)-nya telah ditunjukkan oleh syara' baik secara
langsung maupun tidak langsung; (2) mashlahah mursalat, yaitu mashlahah yang
tidak dilarang oleh syara' tetapi juga tidak diperintahkail; dan ( 3 ) maslzlahah
mulghoh, yaitu mashlahah yang meskipun alasannya dianggap baik oleh akal

tetapi karena bertentangan dengan ketentuan syara' sehingga hams ditinggalkan.75
Penulis berpendapat bahwa, teori mashlahah ini hams diterapkan secara

proporsional. Dalam hal-ha1 yang berkaitan dengan hukum wadl'iy (yakni,
hulum yang berfungsi melindungi hak-hak Tuhan, hak-hak publik, ketertiban
umum, kepastian hukum, dan nilai-nilai kebenaran), maka kepastian hukum ha-us
diutamakan. Dalam hal-ha1 yang berkaitan dengan hukum takliyJiy (yakni, hukum
yang mengatur hak dan kewajiban antar subyek hukurn/mukallaf), maka rasa
keadilan harus diutamakan. Dalam ha1 terjadi kontradiksi (perbenturan) antara
kepastian hukum dail rasa keadilan, maka diterapkan teori mashlahalz, yakni
manfaat yang lebih luas. Demikian pula jika terjadi pertentangan kemaslahatan
satu saina lain, maka diambil mashlahah yang lebih besar, sesuai tujuan syariah.

75

329-332.

Syarifbddin, Zlmu Ushul Fiqh Jilid 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hlm.

Ketiga, berkaitan dengan hukuin dan inasyarakat Islam di Indonesia,

penulis mengambil teori transformasi hukum syariah Islam yang dikeinukakan
oleh Moh. Hatta yang menyatakan dalam memoarnya bahwa:
Dalam Negara Indonesia yang kemudian memakai semboyan Bhineka
Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka syariah Islam, yang hanya
mengenai orang Islam, dapat dimajulcan sebagai rencana UU lce DPR,
yang setelah diteriina oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia. Dengan
cara begitu lambat laun terdapat bagi uinat Islam Indonesia suatu sistem
syariah Islam yang teratur dalam UU, berdasarkan Qur'an dan Hadist,
yang sesuai pula dengan lceperluan masyarakat Islam ~ e k a r a n ~ . ~ ~
Dari pernyataan Bung Hatta ini dapat dijabarkan menjadi beberapa kebijakan
dasar yang merupakan sikap politik Pemerintah Indonesia inerdeka terhadap
hukum syariah Islam, yaitu politilc transformasi hulcum syariah Islam menjadi
peraturan perUUan sehingga membentuk suatu sistem hukum syariah Islam
yang: (1) Berdasarkan Aqidah Tauhid; (2) Bersumber dari Qur'an dan Hadis; (3)
Telah disepakati bersama secara demokratis melalui wakil-wakil rakyat di DPR;
(4) Ditransformasi ke dalam bentuk peraturan perUUan sehingga menjadi hukum
positif yang mengikat uinat Islam Indonesia; dan (5) Sesuai dengan
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Menurut Anwar
Haryono, hukum Islam itu bersumber dari wahyu dan pemikiran m a n ~ s i ayang
~~
menurut Musa Asy'ari diistilahkan sebagai hasil berpikir rasional transedental
yang berpijalc pada kitab dan hikrnah, dan inilah ciri khas pemikiran dalam

76 Salman Alfarisi, Mohammad Hatta Biograj? Singlcat 1902-1980, Garasi, Yogyakarta,
2009, hal. 154. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, "Perkembangan Hukum
Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia" dalam "Kenang-kenangan Satu Abad Peradilan
rvgama Zli indonesia", Direictorat Pembinaan Bacian reradiian ~ g a m auepartemen Aganla,
Jakarta, 1985, hlm. 26.
77 Anwar Haryono, Hulcum Islam Keadilan Dan Keluasannya, Penerbit Bulan Bintang,
Cetakan Ketiga Juli 2004, hlm. 93.

~ s l a i n Jadi,
. ~ ~ hukum yang tepat bagi masyarakat muslim Indonesia adalah
h ukum syariah Islam. Hal iili tanpa nlengurangi kemerdekaan umat beragama
lain untuk beribadah menurut agamanya sesuai UUD Tahun 1945.
Berdasarkan tiga teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum
yang tepat bagi masyarakat musliin Indonesia, disamping l~ukumnasional yang
berlaku bagi semua warga negara, adalah hukum syariah Islam yang: (1)
bersendikan pada akidah Islam (tauhid); (2) bersumber dari Alquran dan Hadis;
(3) sesuai dengan kesadaran dan keyakinan hukum masyarakat muslim; (4)

menjamin kemaslahatan yang berupa keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan
kepastian hukum bagi masyarakat baik secara individual maupun sosial; (5)
melindungi keselamatan dan kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan (nasab),
harta kekayaan manusia Indonesia; (6) dapat mengarahkan masyarakat kepada
ltehidupan yang lebih baik yang menjadi cita-cita bersama dalam kehidupan
beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip
Syariah; (7) hanya mengikat umat Islam; (8) sesuai dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat; (9) ditransformasi (diformulasikan) menjadi
hukum positif yang ditetapkan secara bertahap dan demokratis; (10) memiliki
lembaga peradilan syariah Islam yang merdeka, mandiri, tidak memihak, bersih,
berwibawa, seutuhnya dan andal; dan (1 1) dengan tetap menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk beribadall menurut keyakinannya itu sesuai UUD Tahuil
1945.

Musa Asy'ari, Filsafat Islam Sunnah Nabi Dalam Baerpilir, LESFI, Yogyakarta, 2002,
111111. 2 1.

3. Teori Sistem Peradilan Syariah Islam

Teori sistem peradilan syariah

slam^^

sebagai applied theory

inerupakan teori praktis dalam pembentukan dan penyelenggaraan peradilan
syariah Islam. Teori peradilan syariah Islam hendak menyajikan konsep
bagaimana membentuk Peradilan Agama yang tampil menjadi Pengadilan
Negara yang sesungguhnya dan sekaligus Peradilan Syariah Islam yang
seutuhnya dan andal.

Yang dimaksud dengan Pengadilan Negara yang sesungguhnya adalah
pengadilan yang sesuai dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan

UUD Tahun 1945. Yang dimaksud dengan Peradilan Syariah Islam (shariah
court atau Islamic court) dalam penelitian ini adalah peradilan yang dibentuk dan

~'
(kaaffah)
diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip ~ ~ a r i a h .Seutuhnya
berarti keadaan sempurna seperti keadaan sernula tanpa ada kekurangan." Andal
berarti dapat dipercaya, mampu, dan tangguh. Pengadilan yang andal berarti
pengadilan yang tangguh, dapat dipercaya dan inampu melakukan tugas pokok
dan fungsinya secara t ~ n t a s .Peradilan
~~
Syariah Islam ini akan menjadi
pengadilan yang andal apabila mampu memenuhi perkembangan kebutuhan
hukum dan keadilan masyarakat pencari keadilan berdasarkan syariah Islam.

-

-

Istilah Peradilan Syariat Islam ini diambil dari UU No. 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh yang dalam Pasal 128 ayat (1) menyatakan: "Peradilan syari'at Islain di Aceh
adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan
oleh Maldcinlal~Syar'iyah yang bebas dari pihak manapun.
Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1970,
hlm. 'I.
"' Departemen Pendidikan Dan Kebuadayaan, Kamus Besar Bahasa lndoneslu, ~ a i a i
Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 1000.
Ibid., hlin. 34.
79

Muhammad Salam Madkur dalam bukunya al Qadla' fiy al Islam
mengatakan bahwaperadilan syariah Islam meiniliki ciri-ciri sebagai berikut: (1)
Menegakkan peradilan adalah wajib; (2) Menegakkail peradilan mempakan
sunnah (praktik kehidupan) Nabi Muhammad saw. yailg hams diikuti; (3)
Menegakkan peradilan untuk menyelesaikan sengketa antar umat manusia; (4)
Menegakkan peradilan untuk menegakkan hukum agama dan mencegah
penyelewengan; (5) Hams ada kekuasaan yang mengawasi dan mengatur jalannya
pengadilan; (6) Pengadilan memiliki kekuatan dail kekuasaan (kompetensi) untuk
memeriksa dan mengdili perkara; (7) Pengadilan hams memiliki kewibawaan; (8)
Pengadilan hams dapat memulihkan kembali hak pihak-pihak yang dirugikan
(didzalimi), dan memulihkan kembali situasi keamanan dan ketertiban; (9)
Pengadilan mempakan bagian dari kekuasaan negara; (10) Rakyat hams tunduk
pada putusan pengadilan; (1 1) Pengadilan hams mandiri dan berdiri sendiri secara
khusus; (12) Pengadilan hams independen dan tidak memihak; (13) Pengadilan
mempakan lembaga yang agung nilainya; (14) Orang yang cakap dan memenuhi
syarat wajib menjadi hakim;83 (15) Pengadilan mampu memberi rasa bangga dan
puas;84 (16) Pengadilan tampil benvibawa,

terpercaya, terhorrnat, dan

menyejukkan;85 (17) Pengadilan mampu memberi pelayanan prima;86 dan (18)

83 Muhammad Salam Madkur, A1 Qadla' fiy a1 Islam, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah,
Kairo, tt., hlrn. 12-15.

'

deilgan a a yang ada pada golongan mereka".
Muhainmad Salarn Madkur, op., cit. , hlrn. 71.
86 Hadis dari "Aisyah RA' Muhammad Salam Madkur, op. cit., hlm. 22.

Pengadilan inampu menjamin kepastian hukum dan tertib hukum inelalui
administrasi peradilan.87
Melengkapi teori peradilan Islam dari Salam Madkur tersebut, maka
Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya Sejarah Peradilan Islam, mengatakan

bahwa Peradilan Syariah Islam ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1)
Peradilan inerupakan sebuah sistem yang dibentuk dan diselenggarakan oleh
penguasdkhalifah (negara) sehingga tampil sebagai perzgadilan negara untuk
memenuhi perintah agama Islam danlatau memenuhi kebutuhan umat

slam;'^

(2)

Peradilan merupakan bagian dari dan takterpisahkan dalam pengamalan Agama
Islam dan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan prinsip-prirzsip syariah Islam;89
(3) Peradilan merupakan simbol syarialz Islam; ( 4 ) Peradilan berfungsi ~nemberi

pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam, menegakkan dan
mengembangkan hukum syariah Islam serta menyelesaikan sengketa antara pihakpihak yang berperkara; (5) Peradilan bertumpu pada asas personalitas keislaman,
asas vahmatan lil 'alamin dan penghargaan terhadap hak asasi rnan~sia;~'(6)
Pengadilan mampu menegakkan hukum syariah Islam berdasarkan asas
personalitas keislaman secara utuh dan ~ e m ~ u r n a(7)
; ~ ' Peradilan merupakan
tugas pokok dan berkedudukan tinggi;92(8) Wajib atas kepala negara mengangkat
qadli (hakim) untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menurut hukum harus

Salam Madkur, op., cit., hlm. 66.
Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Penerbit PT Pustaka Rizki
Putra, Semarang, 1997, hlm., 8.
Ibid.
87 Muhammad

88
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!asbi As11 Shlddleqy, Yeradilan Dan ~ i u k u mAcara Islam, Penerbit PT Pustaka Rizki
Putra, Semarang, 1997, hlnl. 72.
Hasbi Ash Shiddieqy, op., cit. hlm. 8.
"

''

melalui putusan hakim, guna menyejahterakan m a ~ ~ a r a k a(9)
t ; ~Menjadi
~
hakim
hukurnnya adalah fardlu kifyah:94 (10) Peradilan syariah Islam merupakan suatu
lembaga yang hams dibina dengan sempurna dalam tiap-tiap negara;95
Pendapat Muhammad Salam Madkur dan Hasbi Ash Shiddieqy
tersebut didukung pula oleh para ahli peradilan yang lain. Ketentuan-ketentuan
dalam Alquran banyak yang menjadi dasar pijakail pendapat mereka. Bagir
Manan

mengatakan

bahwa

Pengadilan

negara

hanya

dibentuk

dan

diselenggarakan oleh negara atau atas nama negara.96Penulis berpendapat bahwa
sesuai dengan tugasnya mengawal dan menegakkan hukum syariah Islam, maka
kompetensi peradilan syariah Islam adalah diperoleh dari syariah Islam itu seildiri
dan seluas syariah Islam, guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai era, area,
t~~
prinsip rahmatan lil
dan suasana serta kesadaran m a ~ ~ a r a k aberdasarkan
' a ~ a m i n sesuai
~~
perintah Alquran; mampu mendamaikan dan memulihkan
;~~
kembali hubungan sosial antara pihak-pihak yang b e r ~ e n ~ k e t amampu
melaltsanaltan sendiri keputusan-keputusannya; mampu mengatasi segala
hambatan dan rintangan dalam rangka pelayanan llukum dan keadilan; dan
mampu tampil sebagai Peradilan Syariah Islam yang seutuhnya dan andal dan

93 Ibid.

Ibid., hlin. 42.
Ibid.
96 Bagir Manan, Kekuasaan Kehalciman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004, FH UII
Press, 2007, hlm. 34.
97 Yakni sesuai asas-asas umum penyelesaian perkara di pengadilan dan kaidah-kaidah
fiqhiyah.
Alquran Surat Al Anbiya' 21 ayat: 107 yang artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus
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mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah
lcepada Allah supaya kainu mendapat rahmat".

sekaligus sebagai Peradilan Negara yang s e ~ u n ~ ~ u h n Abdul
~ a . ' ~Icarirn
~
2aidanlo1 dan Abu Bakar ibn Mas'ud menyatakan bahwa hukum mengangkat
qadli adalah fardlu (wajib).lo2Dari dua teori peradilan syariah Islam, yakni dari
Salam Madkur dan Hasbi Ash Shiddieqy tersebut kemudian digabung dan diramu
menjadi sebuah konsep Peradilan syariah Islam sebagai aplied theory.
Berdasarkan teori tersebut, maka Peradilan Agama yang ideal adalah apabila:
pertama, tampil menjadi Pengadilan Negara yang sesungguhnya sesuai
ltehidupan ltetatanegaraan menurut UUD Tahun 1945; kedua, memiliki
kelembagaan dalarn sistem ketatanegaraan Indonesia yang sesuai dengan
kehidupan ketatanegaraan menurut UUD Tahun 1945 dan prinsip-prinsip syariah
Islam; dan ketiga, tampil sebagai peradilail syariah Islam yang seutuhnya
(Icaaffah) dun andal.
KONSEPSI PERADILAN AGAMA
SEBAGAI PENGADILAN NEGARA YANG SESUNGGUHNYA
DAN PERADILAN SYARLAH ISLAM YANG SEUTUHNYA DAN ANDAL
CIRI-CIRINYA

ASPEIC
Icedudukan PA
sebagai
pengadilan
negara yang
sesungguhnya

-
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1. Pengadilan dibentuk dan diselenggarakan oleh negara
atau atas nama negara berdasarkan prinsip syariah.
2. Pengadilan diberi kedudukan sebagai salah satu unsur
penyelenggara negara.
3. Pengadilan memiliki kelembagaan dalam struktur
organisasi negara yang terpisah dari dan sejajar dengan
instansi lain yang setingkat dalain struktur organisasi
ketatanegaraan.
4. Pengadilan berfungsi sebagai salah satu unsur pelaku
kekuasaan kehakiman.

. . . Karim Laidan,
- . - Nldham
- .. .- -- .
a1 gadla' Ply a1 Ayanat a1 lslamiyah, Penertbit A

ADaul

"Aniy, Baghdad, 1984, hhn. 14.
'02 Ibid. hlm. 33.

5. Pengadilan berkedudukan mandiri, merdeka, dan tidak
ada ketergantungan dengan instansi dantatau institusi
lain dalam menyelenggarakan fungsi peradilan dan
fungsi rumah tangga pengadilan.
Icelelnbagaan PA 1. Hakim dan personil ketenagaan pengadilan syariah
sebagai lembaga
Islam hams beragama Islam.
2. Kelembagaan pengadilan syariah negara merupakan
negara dan
simbol syariah
lembaga tersendiri yang mencerminkan lembaga
syariah negara sebagai simbol syariah.
3. Susunan pengadilan memberikan kemungkinan untuk
meninjau ulang putusan hakim.
4. Struktur dan susunan organisasi pengadilan hams
cukup memadai sehingga mampu lnemberikan
pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Sarana dan prasarana pengadilan, seperti anggaran
pengadilan, keprotokolan hakim dan penghargaan
terhadap statusnya sebagai pejabat negara, hams
sepenuhnya memadai sehingga dapat mendukung tugas
pokok dan fungsi pengadilan.
6 . Pengelolaan manajemen rumah tangga pengadilan
dilakukan dengan baik.
7. Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara intensif.
Icompetensi PA 1. Pengadilan memiliki kompetensi seluas syariah Islam
sebagai peradilan
berdasarkan asas personalitas keislaman, prinsip
syariah Islam
syariah dan asas rahrnatan lil 'alamin dengan senantiasa
yang seutuhnya
menghargai hak asasi manusia.
(kaaffah)dan
2. Pengadilan memiliki kompetensi dan kekuatan untuk
andal
melaksanakan putusannya sendiri dan putusan-putusan
syariah lainnya.
3. Pengadilan memiliki perangkat l~ukumsyariah Islam
yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat sehingga tidak menimbulkan kendala
yuridis dalam pelayanan hukum dan keadilan.
4. Pengadilan memiliki kompetensi dan kemampuan
untuk mengatasi segala kendala yuridis dalam rangka
memberi pelayanan prima jasa peradilan

. .

mi, m x a reon-teon terse~ut

diterapkan secara proporsional. Ketika berbicara tentang harus adanya peradilan

agarna di Indonesia, maka dapat dijelaskan dengan teori negara hukum Pancasila
dari Tahir Azhari, bahwa dalam negara l~ukumPancasila tidak dikenal adanya
pemisahan antara negara dan agama karena antara keduanya terjalin hubungan
yang simbiotik (saling menopang). Teori negara hukuin Pancasila memberikan
tempat bagi eksistensi dan pengembangan hukum syariah Islam dan Peradilan
Agama. ICetika berbicara tentang kedudukan, kelembagaan, dan kompetensi
Peradilan Agama hams diatur dalam UU, tentu bersinggungan dengan teori
positivisme dari John Austin bahwa 'law is a command of the Lawgiver', artinya

hukum adalah perintah dari penguasa (negara). Perintah ini biasanya dalam
bentuk perUUan. ICetika berbicara tentang fungsi UU-PA, inaka digunakan teori
pragmatisme legal realism dari Roscoe Pound bahwa law as a tool of social
engginering. Ketikan berbicara tentang araWtujuan social engineering dalam

UU-PA, maka dijawab dengan politik hukum pengembangan Peradilan Agama,
yaitu bahwa kedudukan dan kelembagaan PA harus disesuaikan dengan
Irehidupan ketatanegaraan sedang kompetensinya lzarus disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Ketika bebicasa tentang hukum

apa yang hams diberlakukan bagi masyarakat Islam, maka akan dijawab dengan
teoi-i asas personalitas keislaman dan teori mashlahalz dari Al-Syatibi yang
mengharuskan berlakunya hukum Islam demi kemaslahatan manusia. Ketika
berbicara tentang hukum Islam yang bagaimana yang tepat untuk diberlakukan,
malta akan terjakvab dengan teoi-i transformasi hukuin Islam dari Moh. Hatta.
ICeinudian ketika berbicara tentang peradilan yang bagaimana yang tepat guna

peradilan syariah Islam dari Mohammad Salam Madkur dan Hasbi Ash
Shiddieqy.
Menurut hemat Penulis, berdasarkan teori Negara Hukum Pancasila, teori
hukum dan masyarakat, dan teori sistem peradilan syariah Islam sebagaimana
telah diuraikan, maka idealnya secara umum agar hukum dan perUUan di
Indonesia itu diarahkan untuk mencapai cita-cita Negara sebagaimana dinyatakan
dalam Pembukaan UUD Tahun 1945'03 dan secara khusus, hukum dan perUUan
mengenaiherkaitan dengan Peradilan Agama diarahkan untuk mewujudkan
kondisi ideal, yaitu bahwa:
1. Dalam Negara Hukum Pancasila, UU yang mengaturherkaitan dengan
Peradilan Agama diarahkan agar kedudukan dan kelembagaan Peradilan
Agama disesuaikan dengan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD Tahun
1945, sedang kompetensinya dipulihkan kembali sesuai dengan jati diri
peradilan syariah Islam sehingga ia menjadi Pengadilan syariah Negara
yang utuh (Iraaffah) dan andal agar dapat memberi pelayanan hukum dan
keadilan sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Hukum yang dibuat tidak sekedar untuk mempertahankan status quo dalam
masyarakat melainkan berfungsi sebagai sarana social engineering untuk
mewujudkan Iremashlahatan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal,
nasab, dan harta serta inernajukan kesejahteraan umum.
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segenap bangsa lnaonesia aan selurun tumpan aarm Indonesia, memajukan kesejahteraan ulnum,
A

-
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mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
lemerdelaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial'.

3. Bagi masyarkat Islam, hukum itu diarahkail agar setiap muslim mengamalkan
l~ukumsyariah Islam yang telah disepakati sesuai prinsip-prisip s ~ ~ a r i a h ' ~ ~
dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
4. Agar hukum Islain ini dapat berlaku dan mengikat bagi masyarakat muslim,
inaka ditransforn~asimenj adi hukum tertulis (hukum positif).

J?. Icerangka Konseptual

1. Peradilan, Peradilan Syariah Islam, Pengadilan Negara, dan
Peradilan kgama/~ah1tamahSyar'iyah
Kata "Peradilan" inempunyai tiga arti, yaitu sebagai proses, badart/
Icelembagaan, dan sistem. Peradilan sebagai proses, yakni proses peradilan
(litigasi) yang berlangsung di pengadilan atau mahkamah yang prosedur atau
tatacaranya diatur sesusai hukum acara yang berlaku. Peradilan sebagai
badan/lcelembagaan merupakan himpunan satuan-satuan instansi pengadilan atau
satuan kerja yang menghimpun unit-unit kantor pengadilan dalam satu lingkungan
peradilan, seperti lingkungan peradilan urnum, lingkungan Peradilan Agama, dan
sebagainya yang merupakan sub sistem dari sistem peradilan. Sedang peradilan
sebagai sistem inerupaltail sebuah tatanan holistik dan komprehensip yang
ineliputi Iteleinbagaan, unit kerja dan cara kerja. Sistem peradilan disebut juga

'04 Yaitu: pertama, setiap muslim dan badan hukuin dalam Islam wajib menjalankan
syariah Islam secara IcaajJaIt (sempurna); Icedua, terhadap setiap sengketa danlatau pelanggaran
yang terhadapnya berlaku hukum syariah Islam hams diselesaikan menurut hukum syariah Islam;
A
"
d meisaaap setiap muslim waj tb tunduk pada putusan pengadtlan
syariali Islam; d a i lcelima, dalain menyelesaikan perkara syariah tidak dikenal adanya pilihan
hukum dan pengadilan selain hukum dan pengadilan syariah Islam.

dengan sistem kekuasaan kehakiman. Pengadilan dan Mahkamah merupakan
unit kerja/lcantor/instansi yang menyelenggarakan peradilan.
Peradilan syariah Islam (syariah court) merupakan suatu sistem

peradilan yang dibentuk dan diselenggarakan ole11 penguasa atas dasar perintah
Allah dalam Agama Islam dan merupakan bagian takterpisahkan dalam
pengamalan

Agama

Islam

berdasarkan

prinsip-prinsip

syariah

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan syariah Islam dan menyelesaikan
senglceta antara pihak-pihak yang berperkara yang bertumpu pada asas
personalitas keislaman, prinsip-prinsip syariah, asas rahmatan lil 'alamin dan
perhargaan terhadap hak asasi manusia.

Pengadilan Negara adalah pengadilan yang dibentuk dan diselenggarakan

oleh negara atau atas nama negara sebagai salah satu unsur penyelenggara negara
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari kekuasaan
negara dan kelembagaannya berada di dalam struktur organisasi negara. Semua
peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara
yang diatur dengan U U . ' ~ ~
Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor

p e n g a d i l a r d m n a l ~yang mei-upakan salah satu lingkungan peradilan di bawall

Mahkamah Agung sebagai ujud penerapan sistem peradilan syariah Islam di
Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama (PA) sebagai
pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten
dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang

'05 Pasal2

ayat (3) W No. 48 Tahun 2009

berkedudukan di ibukota provinsi. PA dan PTA berpuncak pada Mahkamah
i . " ~ lingkungan Peradilan
Agung sebagai Pengadilan Negara ~ e r t i n ~ ~ Dalam
Agama, PA merupakan unit pelaksana teknis (instansi atau kantor) peradilan
untuk tingkat kabupatenlkota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang PTA
untulc tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.
Mahkamah Syar'iyah inerupakan realisasi peradilan syari'at Islam di

Ace11 yang merupakan bagian daii sistem peradilan nasional dalam lingkungan
Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah kabupatenlkota
sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai
pengadilan tinglcat banding, yang berpuncak pada Mahkainah ~ ~ u n ~ . ' ' ~
2. Asas Personalitas Keislaman
Asas personalitas keislaman merupakan dasar pemberlakuan hukum

syariah Islam terhadap orang Islam dan badan hukuin Islam. Asas personalitas
keislaman ini diperkenalkan ole11 Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan,
Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989.Io8
Namun dernikian Yahya Harahap tidak memberikan definisi atau penegertian
tentang asas personalitas keislaman tersebut.
3. Syariah, Fikih, Siyasah Syar'iyah, Dan Hukum Islam

Ahmad Sukarja mengatakan bahwa di lingkungan masyarakat Islam

berlaku tiga katagori hukum Islam, yaitu: (1) Syariah, (2) Fikih, dan (3) Siyasah

Inh
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-

aan o uU' NO./ lanun 1989 sebagaimana dluball dengan U U No. 3
1 ahun ZUU6 dan U U No. 50 1ahun 2009.
'07 Pasal 128-130 UU No.11 Tahun 2006.
'08 Yahya Haral~ap,op.cit., hlm 56.
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~ ~ a r ' i ~ a h .Syariah
l O ~ (&
sebagaimana
.I!)
diuraikan
, oleh Syamsul Anwar,
berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih
tepatnya jalan menuju Tuhan. Syariah digunakan dalam arti luas dan arti sempit.
Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan normanonna yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. yang mengatur kehidupan
manusia baik dalam aspek kepercayaan maupuil tingkah laku praktisnya. Dalam
ha1 ini, syariah identik dengan syarak (asy syar'i) dan ad-din (agama Islam).
Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah
dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau nonna yamngatur
tingkah laku konkrit manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazimnya
diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum

slam."' Namun demikian, kata

Syamsul Anwar, syariah dalam arti sempit ini masih lebih luas dari sekedar
llukum pada umumnya, ltarena syariah ini tidak saja meliputi nonna llukum itu
sendiri, tetapi juga nonna etika (kesusilaan), nonna sosial, dan nonna keagamaan
(seperti ibadah) yang diajarkan 1slam.

'

Hukum syariah (hukum syara ')

tersebut, menurut Muhammad Abu Zahrah, inerupakan ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan: (1) perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu
perbuatan, inemilih, atau (2) menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau
penghalang

7

.112

log Ahmad Sukarja, Piagam Madinah Dan UU Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang
Llasar Hidup Bersama Dalam Masyaralcat Yang Majemuk, Penerbit Universitas Indonesia,
Jakarta, 1995, hlm. 26.
'lo Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teoeri Akad dalam Fikih
Muamalat, RajaGrafmdo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4-5.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul a1 Fiqh, Dar a1 Filir a1 'Arabi, 1958, hlm. 26.

Fikih ( u j , menurut Muhammad Abu Zahrah, adalah ilmu atau
pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami
~
Syamsul Anwar, fikih mempunyai dua
dari dalil-dalilnya yang r i n ~ i . "Menurut
arti, yaitu ilmu hukum (jurisprudence) dan hukum itu sendiri (law). Dalam arti
pertama, fikih adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji
norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkrit manusia
dalam berbagai dimesi hubungan. Dalam arti ledua, fikih adalah hukum Islam itu
sendiri, yaitu kuinpulan norma-norma atau hukum-hukum syarak yang mengatur
tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungan, baik hukum-hukum itu
ditetapkan langsung di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Saw, maupun yang
merupakan hasil ijtihad, yakni interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum
Islam (fukaha) terhadap dua sumber hukum tadi."4
Siyasah syar'iyah ( + 3 l

L u I ) didefinisikan oleh Abdu a1 Wahhab

IChallaf sebagai 'kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dapat
mendatangltan/n~ewujudkan kemaslahatan,

inelalui

aturan

bertentangan dengan agarna, meskipun tidak ada dalil tertentu'.

yailg
It5

tidak

Terhadap

definisi-definisi tersebut, Ahmad Sukarja mernberikan penegasan bahwa hukum
syara' adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang secara
jelas terdapat dalam Alquran dan Hadis. Fiqh adalah hukum-hukum hasil
pemahaman ulama mujtahid dari dalil-dalilnya yang rinci (terutama ayat Alquran
dan Hadis). Sedang siyasah syar'iyah adalah a1 qawanin, yakni peraturan

113 -4

r
9

'I4

'I5

hlin. 4.
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.

Syamsu~Anwar, op., cit., hlm. 3-6.
Abdu a1 Wahhab Khallaf, A1 Siyasah a1 Syar'iyah, a1 Qahirah, Dar a1 Anshar, 1977,

perundang-undanrngan yang dibuat oleh lembaga yang benvenang dalam negara
yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat (agarna)ll6. Menurutnya,
syariah mempunyai sifat tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak terdapat
perbedaan pendapat. Shalat, zakat, puasa Ramadhan dan haji adalah syariah.
Demikian pula prinsip musyawarah dan bersikap adil adalah syariah karena secara
jelas diperintahkan Allah dalam f i r m a n - ~ ~la7 .
Penerapan siyasah syar'iyah ini di Indonesia, antara lain, dilakukan dalam
bentuk UU dasar sebagai hukum dasar dan peraturan perUUan sebagaimana diatur
dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUUan yang
dapat berbentuk a. UU Dasar; b. UUIPeraturan Pemerintah Pengganti UU; c.
Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah; dan f.
Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah ~gung."'
Dalam penelitian ini, istilah hukum, syariah, fiqh, dan siyasah syar'iyah,
baik yang sudah ditransformasi maupun yang belum ditransformasi ke dalam
peraturan perUUan (qanun) yang berlaku di Indonesia yang berhubungan erat
dengail syariah dail fikih dan pelaksanaannya, kesemuanya itu disebut dengan
hukum Islam atau hukum syariah Islam. Hal ini untuk mengakomodir berbagai
istilah yang sering digunakan secara silih berganti.
Hukum syariah Islam ini memiliki ciri-ciri klzas, yaitu: (1) Bersumber
dari wahyu Alquran dan A1 Sunnah; (2) Digali dan dikembangkan inelalui
pemikiran yang rasional transendental dengan berpijak pada kitab (Alquran) dan

-. .

-.

.

,
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m a a sultarja, op., crt., nlm. I u.
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Ibid,.
Pasal7 U U No.10 Tahun 2004 dan Penjelasannya.

hilunah; dan (3) Di dalainnya terkandung nilai-nilai akidah dan ibadah, disamping
nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum (a1 maqasid a1 syari 'ah).
Konsepsi hukum dalam ajaran Islam ini berbeda dengan konsepsi hukum
pada umumnya, khususnya hukum modem, yang semata-mata hanya didasarkail
atas pemikiran yang rasional saja dengan mengabaikadmengesampingkan aspek
wahyu, aqidah, dan ibadah. Menurut Syamsul Anwar, dalam Agama Islam,
hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum
diyakini bersumber dari agama (wahyu Ilahi). Ole11 sebab itu ia disebut juga
syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk man~sia."~Dalam
penelitian ini, istilah hukurn Islam kadang-kadang disebut dengan ungkapan
syariah, syariah Islam, atau hukum syariah Islam dengan pengertian yang
sama sesuai penyebutan yang banyak dipakai dalam berbagai peraturan perUUail
di Indonesia.
Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum Islam (syariah) ini
diklasifiksikan menjadi dua: pertama, hukum Islam yang sudah ditransformasi
menjadi hukum tertulis dalam peraturan perUUan sehingga menjadi hukum
positif; dan kedua, hukum Islam yang belum ditransformasi menjadi hukum
tertulis dalam peraturan perUUan sehingga dikatagorikan sebagai hukum tidak
tertulis. Hukum syariah Islam yang telah ditransformasi ke dalam hukum tertulis
melljadi hukum positif sehingga meinpunyai kekuatan hukum dan mengikat
sebagai hukum obyektif berdasarkan asas personalitas keislaman. Demikian pula

Syamsul Anwar, op., cit., hlm. 3.

hukum syariah Islam yang telah ditransformasi menjadi putusan hakim
mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara.

Hukum syariah Islam berbeda dengan hukum yang Islami karena hukum
yang Islami merupakan hukum yang bersumber dari subtansi hukum syariah Islam
yang diforrnulasi menjadi hukum nasional sehingga mengikat seluruh warga
negara dan penegakannya menjadi kompetensi peradilan umum. Namun
demikian, diperlukan kajian yang mendalam dan kesepakatan bersama mengenai
batasan dan syarat-syarat hukum syariah Islam yang dapat diformulasi menjadi
hukum nasional agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah Islam.
4. Prinsip-prinsip Syariah Islam
Prinsip

syariah

Islam

merupakan

prinsip-prinsip

dasar

dalam

inenjalankan syariah Islam. Prinsip berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar
dalam berfikir, bertindak, dan sebagainya.l2' Principle berarti basic rule, law, or
doctrine, artinya dasar rule, hukum, atau doktrin/ajaran.121 Syariah berarti
hulum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dalam berhubungan
dengan Allah, dengan sesama manusia dan alam semesta berdasarkan Alquran
dail lladis.122 Prinsip-prinsip syariah Islam berarti doktridajaran hukum atau
kebenaran hukum yang menjadi pokok dasar dalam berfikir, bertindak, dan
sebagainya dalam berhubungan dengan Allah, dengan sesama muslim, sesama
n-ianusia dan alam semesta menurut syariah Islam berdasarkan Alquran dan hadis.

MINN, 1999, hlm. 1211.
122 Ibid., hlrn. 1115.

-

Penulis berpendapat bahwa prinsip-prinsip syariah ini terdiri atas
beberapa prinsip, antara lain, yaitu: Pertama, setiap muslim dan badan hukum
dalam Islam wajib menjalankan syariah Islam secara kaaffah ( ~ e m ~ u r n a ) . ' ~ ~
Kedua, terhadap setiap sengketa dadatau pelanggaran yang terhadapnya berlaku
hukum syariah Islam hams diselesaikan menurut hukum syariah Islam. 124 Ketiga,
setiap muslim wajib bertahkim kepada lembaga syariah, yakni mediator danlatau
pengadilan syariah 1s1am.l~~
Keempat, terhadap setiap muslim wajib tunduk pada
putusan pengadilan syariah 1s1am.l~~
Kelima, dalam menyelesaikan perkara
syariah tidak dikenal adanya pilihan hukum dan pengadilan selain hukum dan
pengadilan syariah 1slam.127
5. Prinsip-prinsip Dasar Peradilan Syariah Islam
Prinsip-prinsip peradilan syariah Islam merupakan prinsip-prinsip
dasar dalam penyelenggaraan peradilan. Peradilan syariah Islam sebagai bagian
'23 Al-Qur'an Surat A1 Baqarah 2 ayat (208) yang artinya: "Hai orang-orang yang
beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".
'24 Al-Quryan Surat Al Maidah 5 ayat (48) yang artinya: " 048. Dan Kami telah turunkan
kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitabkitab (yang diturunkan sebelurnnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap
umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki,
niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah
kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan
itu".
'25 Al-Qur'an Surat Al Nisa' 4 ayat (64) yang artinya: "Maka demi Tuhanmu, mereka
(pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap
putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".
'21 Ibid.
'27 Alquran Surat A1 Ahzab (1 1) ayat 36 yang artinya: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki
yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah
I1

barangslapa menaurnual Allan aan ~ a s u l - ~ ymaKa
a
sungguman ala telan sesat, sesat yang
nyata".

dari strulctur hukum syariah tidak terpisahkan dari sistem hukum syariah Islam
yang juga mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan budaya
hukumnya. Penulis berpendapat bawa Peradilan Agama di Indonesia sejak
semula dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar
peradilan syariah Islam, yaitu:

1. Dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan perintah syariah Islam;

2. Icedudukannya merupakan bagian dari sistem kekuasaan negara;
3. Icelembagaannya merupakan simbol syariah Islam;
4. Dilakukan oleh aparat hukum yang beragama Islam sebagai bagian dari
pengamalan syariah Islam dan simbol syariah Islam;
5. Berfungsi memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam,
mengawal dan menegakkan sereta mengembangkan syariah

slam;'^*

6 . Setiap masalah yang terhadapnya berlaku ketentuan syariah Islam wajib

diselesaikan menurut hukum syariah Islam;
7. Setiap sengketa atau perkara yang tunduk kepada hukum syariah Islam
penyelesaiannya menjadi kompetensi absolut peradilan syariah 1 ~ l a m . l ~ ~
Prinsip-prinsip peradilan syariah Islam merupakan prinsip dasar bagi:
a. Negara dalam membentuk dan menyelenggarakan serta menentukan
kompetensi absolut kepada Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam
untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara (sengketa) yang secara
inlperatif berdasarkan ius constitutum tunduk kepada hukum Islam; dan bagi

peradilan syariah Islam.

b. PA

dalam

menyelenggarakan

peradilan

dan

mempertimbangkan

ltompetensinya terhadap perkara-perkara yang belum diatuv dalam pevaturan
pevUUan namun dibutuhkan oleh pencavi keadilan, yakni perkara-perkara
yang berdasarkan ius constituendum secara imperatif tunduk pada hukum
syariah Islam dan oleh karenanya menjadi kompetensi PA.
Asas rahmatan lil 'alamin merupakan asas umum (universal) dalam
ajaran Islam. Rahmatan lil 'alamin berarti rahmat bagi seluruh umat dan alam
semesta. Asas rahmatan lil 'alamin berarti bahwa kehadiran Agarna Islam harus
membawa rahmat bagi seluruh umat tanpa disl~riminasi.'~~
Demikian pula
ltehadiran peradilan syariah Islam harus pula membawa rahmat bagi umat tanpa
diskriminasi. Asas vahmatan lil 'alamin ini dalam aplikasinya dapat digambarkan
sebagai berikut:
1. Icehadiran peradilan syariah Islam di inanapun semata-mata untuk
memenuhi ltebutuhan hulium umat Islam dalam kehidupan beragama yang
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berrnasyarakat dan bernegara.

2. Bagi non muslim boleh saja memanfaatkan jasa peradilan syariah Islam
manaltala ha1 itu dirasakan dapat memberi rahmat bagi mereka.

3. Kehadiran peradilan syariah Islam tidak boleh dan tidak akan merugikan umat
manusia tanpa kecuali, baik muslim maupun non muslim.
4. Kehadiran peradilan syariah Islam bultan merupakan suatu bentuk
diskriminasi, yakni mengistimewakan umat Islam dan menganaktirikan umat
lain, melainkan semata-mata untuk memeiluhi kebutuhan hukum dalam
Alquran Surat A1 Anbiya' ayat (107) yang artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus
lta~nu,lllelainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

beragama, bermasyarakat dail bernegara bagi umat Islam sendiri tanpa
mengganggu dan hams tetap menghormati kepentingan umat beragama lain.
5. ICehadiran peradilan syariah Islam merupakan hak asasi umat Islam yang
hams dihormati dan dilindungi di manapun mereka berada.
Asas menghargai hak asasi manusia merupakan asas dasar dalam Islam
bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk masuk Islam dan tunduk kepada
hukurn syariah 1slam.131 Seseorang menjadi tunduk kepada hukum syariah Islam
manakala ia sudah masuk Islam atau dengan suka rela menundukkan diri kepada
hukum syariah Islam karena kepentingan yang dihadapinya tunduk pada hukum
syariah Islam atau atas kehendak UU berdasarkan prinsip syariah.
6 . Sistem Icetatanegaraan

Sistem ketatanegaraan adalah sistem penyelenggaraan negara yang di
dalarnnya terdapat susunan organisasi negara, kedudukan masing-masing lembaga
negara dan hubungan antar lembaga negara dalam penyelenggaraan negara dan
fungsi masing-masing lembaga negara, demikian menurut Jimly ~ s s h i d d i e ~ ~ . ' ~ ~
Menurut Chainur Arrasyid, aspek ketatanegaraan peradilan ini menurut UUD
1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang ICekuasaan Kehakiinan adalah meliputi
Iredudukan, Irelembagaan, dan lrompetensi pengadilan, yang kesemuanya itu

menjadi tugas dan tanggung jawab Negara untuk mengatur, menjamin dan
memenuhinya. '33
7. Kedudukan Peradilan Agama
13'

Alquran Surat A1 Baqarah 2 ayat (256) yang artinya: "Tidak ada paksaan untuk
9,
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Buana Ilmu Populer, Jakarta, Cetakan kedua Mei 2008, hlm. 25.
'33 Chainur Arrasyid, Dasar-Dasar Ilmu Hulzum, Sinar Grafika, Jaklarta, 2008, hlm. 103.
'I'

Icedudukan berarti status, peran, dan pengakuan. Kedudukan Peradilan

Agama berarti

status Peradilan Agama dalam

sistem dan organisasi

ketatanegaraan, peran yang diberikan dan dapat dimainkan olehnya sebagai salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman, dan pengakuan terhadapnya sebagai lembaga
kenegaraan baik secara yuridis, praktis, maupun etis dalam kehidupan
ketatanegaraan.
8. Icelembagaan Peradilan Agama

Kelembagaan Peradilan Agama adalah segala sesuatu yang berkaitan

dengan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan serta pengawasan dan
pembinaan untuk mei~dukungtugas pokok dan fungsinya. Icelembagaan berkaitan
dengan posisi Peradilan Agama dalam struktur oraganisasi negara, susunan
pengadilan dan jurnlah kantor pengadilan, struktur organisasi pengadilan,
ketenagaan pengadilan, pembinaan dan pengawasan pengadilan, sarana dan
prasarana pengadilan, dan pengelolaan manajemen rumah tangga pengadilan.

9. Kompetensi Peradilan Agama
Kompetensi Peradilan Agama adalah kewenangan absolut Peradilan

Agama untuk menerima, inemeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yailg diajulcan kepadanya.134 Kompetensi ini berada pada PA dan
maldcamah syar'iyah, pengadilan tingkat pertama untuk menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan hukum syariah Islam.

i a- t r?-

2 unylrasai20. i 4 r ahon EV6 1enrang ketentuanKetentuan POKOK lreKuasaan Kenaluman. Mesklpun U U tersebut telah dicabut, namun pengertian
ini dalam praktik peradilan masih berjalan dan sangat relevan untuk menjadi definisi tentang
kekuasaan mengadili.

10. Implikasi perkembangan Peradilan Agama
Implikasi artinya keterlibatan atau keadaan terlibat.'35 Yang dirnaksud
dengan implikasi perkembangan Peradilan Agama adalah manfaat yang diperoleh
pencari keadilan dan juga aparatur pengadilan bagi pelayanan hukurn dan keadilan
sebagai dampak dari perkembangan tersebut.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif karena yang
menjadi obyek penelitian adalal~peraturan perUUan, yaitu peraturan perUUan
yang mengaturhertalian dengan Peradilan Agama mulai dari UU No. 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agsuna dan peraturan perUUan sesudahnya, yakni sampai
diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, untuk meinperoleh gambaran tentang

bagaimanakah perkembangan kedudukan dan kelembagaan Peradilail Agama
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bagaimana perkembangan kompetensi
Peradilan Agama dalam rangka memenuhi perkeinbangan kebutuhan hukum
masyarakat dan apa kendala-kendala yuridis Peradilan Agama dalam inemberi
pelayanan hukum dail keadilan.
Sedang tipologi penelitian ini termasuk penelitian perkembangan, yakni
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pola dan perurutan perkembangan

- . rnaonesza, -~ a.l .a i
an, namus ~lesaraanasa
Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 427.

lcedudukan, kelembagaan, dun lcompetensi Peradilan Agama pasca UU No.7

Tahun 1989 sampai pada diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Icedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan ~ ~ a m aAgar
. ' ~ ~
penelitian ini dapat mengungkapkan gejala dan keajaiban apa yang terjadi di balik
perkembangan Peradilan Agama, maka hams dilakukan analisis terhadapnya.
Dengan demikian maka penelitian ini bersi fat deskriptif arzalitis (eksplanatoris) .
2. Metode Pendekatan

Guna menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan tersebut
di atas maka hams dipilih metode pendekatan yang tepat sebagai pisau analisis.
Icarena jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian perkembangan, maka metode
pendekatan yang paling tepat untuk digunakan sebagai pisau analisis adalah:
1. pendekatan sejarah (historical approach).
2. pendekatan politis (political approach).

3. pendekatan perundang-undangan (statute approach).
4. pendekatan perbandingan (comparative approach). dan

5. pendekatan analitik (analytical approach).
Pendekatan sejnrah (historical approach)'"

dipergunakan untuk

mengetahui latar belakang dan sejarah serta pola dan perurutan perkembangan
Peradilan Agarna dengan meneliti latar belakang sejarah UU Peradilan Agarna,
inateri muatail, dan arah dan tujuan perkembangan yang diharapkan dengan
dibentuknya berbagai

UU yang berkaitan dengan Peradilan Agama. Dengan

mengetahui pola dun perurutan perlcembangan kedudukan, kelembagaan, dan
-

da, jakarta,
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13'

Ibid., hhn. 3 18.

kolnpetensi Peradilan Agama pasca UU No.7 Tahun 1989 sampai pada UU No.
50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, dengan segala perubahannya dari waktu ke waktu, maka
diaharapkan dapat ditemukan fenomena apa yang terjadi dibalik perkembangan
Peradilan Agama tersebut dan sekaligus dapat menemukan prinsip-prinsip dasar
(prinsip-prinsip syariah) Peradilan Agama sebagai Peradilan Syari'ah Islam yang
dapat dipergunakan untuk mengembangkan Peradilan Agama ke depan dari
keadaan yang sudah ada sekarang ini kepada keadaan yang lebih baik lagi.
Pendekatan politis (political approach),13* yakni pendekatan politik
hukum (&+' Lb)yang berupa arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar
pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai
tujuan bangsa dan negara.'39 Politik hukum ini menjadi kebijakan dasar
penyelenggara negara dalam bidang hukum, baik hukum yang akan datang
maupun hukuin yang sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai di
masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.140Pendekataan ini
dipergunakan untuk memahami pemikiran atau gagasan politik para pembentuk
peraturan perUUanan pada urnumnya yang mengatur peradilan. 141
Dalam pandangan penulis, politik hukum merupakan upaya realisasi
filsafat hukum ke praktik hukurn. Filsafat hukuin merupakan hasil perumusan dan
pemahaman aqidah hukum. Aqidah hukum merupakan keyakinan akan kebenaran

13'

Ibid., hlm.320.
Moh. M a f i d MD., Membangun Politik Hulmm, Menegakkan Kostitusi, Penerbit

-

,

.

imam ByauKam &
Jakarta, 2007, l~lin.32.
14' Ibid.

A.

Ansin Thohari, fiasar-dasar

1

oittk Huimn, ~ajawaiiPress,

hukum yang menjelma menjadi kesadaran hukum. Kesadarail hukum yang
dipraktikkan inembentuk budaya hukum. Oleh sebab itu, politik hukum
semestinya tidak pernah bertentangan dengail filsafat hukum. Fisafat hukum tidak
pernah bertentangan dengan aqidah (keyakinan) hukum. Pergeseran dari aqidah
hukum lte filsafat hukum dan kemudian ke politik hukum yang akhirnya
menjelma menjadi praktik hukum selalu bersifat dinamis.

Politik hukum yang dianut di Indonesia, kaitannya dengan hukurn syariah
Islam dan Peradilan Agama, adalah: pevtama, menggantikan hukurn kolonial
dadatau hukum yang berjiwa kolonial dengan hukum nasional yang sesuai
dengall falsafah ~ a n c a s i l a ; ' kedua,
~~
mentransformasi hukum syariah Islam
berdasarkan Alquran dan Hadis yang sesuai dengan keperluan mas yarakat Islain
pada inasa seltarang ke dalam pevatuvan pevUUaiz dan putusan-putusan hakim
dalam rangka pemberlakuan hukum syariah Islam bagi mereka yang beragama

slam;'^^ lcetiga, memulihan kembali kompetensi Peradilan Agama yang telah
dicabut ole11 Peinerintah IColonial Belanda disesuaikan dengan tujuan semula
dibentuk dan diselenggarakannya Peradilan Agama sebagai peradilan syariah

slam;'^^ keempat, memulihkan kembali kewibawaan, kedudukan, dan
ltelembagaan Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam yang tampil
14'
Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hulcum Kepailitan Di Indonesia, PT.
Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 51. Politik hukum ini bersulnber dari Pasal I1 Aturan Peralihan
dalam UUD Tahun 1945 yang dibangun oleh para Pendiri Republik ini.
'43 Salman Alfarisi, Mohammad Hatta Biograji Singkat 1902-1980, Garasi, Yogyakarta,
2009, hal. 154. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, "Perkembangan Hulcum
Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia" dalam "Kenang-kenangan Satu Abad Peradilan
Agama Di Indonesia", Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama,
Jakarta, 1985, l h . 26. Politik hukum ini dibangun oleh Muhammad Hatta pada awal

.
.
.

-

YY~~M,Kamah YuDllsher,
2007, ldm. 107-108. Politik hukum ini dibangun oleh Kyai Adnan, Ketua Mahkamah Islam
Tinggi, pada awal kemerdekaan.

menjadi pengadilan negara yang s e ~ u n ~ g u h n ~ dan
a ; ' ~kelima,
~
membangun
Peradilan Agama sesuai dengan sistem ketatanegaraan inenurut UUD Tahun 1945
dan perkembangan kebutuhan hukuin masyarakat.'46
Dahulu, Pemerintah Icerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara menganut
politik hukum bahwa "Sultan merupakan Sayyidin Panuntun Panotogomo
Khalifatullah". Kemudian, Pemerintah Kolonial Belanda menjalankan politik
hukumnya terhadap Peradilan Agama dengan dasar "princepeel gebrekkig mar
Jietelijk onmisbar." Sekarang, politik hukum kolonial ini hams diganti dengan
politik hukum nasional yang berdasarkan Pancasiala dan UUD Tahun 1945, yaitu
bahwa "Peradilan Agama harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan
lcebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD
Tahun 1945."
Pendekatan perundang-unangan (statute approach)'47 dipergunakan
untuk menganalisis berbagai UU yang bertalian dengan Peradilan Agama dari
aspek hukum dan perUUan, khususnya yang mengatur kedudukan, kelembagaan,
kewenangan, hukum acara dan hukum materiil Islam yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, untuk mengetahui: pertama,
apaltah peraturan perUUan tersebut telah memenuhi norma-norma dan asas-asas
perUUan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang
Peinbentukan Peraturan PerUUan; kedua, menemukan asas-asas dan norma-

14' Ibid. Politik hukum ini juga dibangun oleh Kyai Adnan bersama politik hukum
pemulihan kembali kompetensi Peradilan Agama di awal kemerdekaan.
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'47 Johnny Ibrahim, op., cit., hlm. 302.
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norma hukum yang terkandung di dalamnya sehingga dapat menjadi pedoman
dalam praktik sehari-hari bagi para hakim dan masyarakat; dan ketiga, untuk
inencari dan menernukan solusi hukum manakala terjadi ketimpangan hukum
dadatau kekosongail hukum. 14'
Pendekatan perbandingan (comparative approach)'49 dipergunakan

untuk membandingkan antara sistem peradilan syariah Islam di Indonesia dengan
sistem peradilan syariah Islam di beberapa negara atau dengan peradilan urnum.
Pendekatan analitik (analytical approach)150dipergunakan dalam rangka

penerapan hukum pada kasus-kasus ketika diajukan ke pengadilan. Analisis hakim
terdiri dari 2 (dua) metode, yakni metode analitik dan metode non analitik.
Metode analitik dilakukan dengan menerapkan penalaran sillogisme (deduktif),

sedang metode non analitilc dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut
pandang dengan menggali lrukum yang hidup dalam inasyarakat.15' Metode non
analitik dipergunakan manakala metode analitik (sillogisme) tidak jalan. Metode
analitik berpindah ke metode non analitik dapat dilakukan makakala: (1)
penalaran sillogisme tidak jalan karena hukum yang ada sudah tidak cocok
dellgall perkembangan kebutuhan hukum masyarakat; (2) yurisprodensi yang
sudah ada sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat; dadatau (3) terdapat dua atau lebih yurisprodeilsi dalam kasus yang
sama diselesaikan dengan putusan yang berbeda. Pendekatan ini dipergunakan
dalam upaya membangun hukum dan meneinukan hukum serta membangun

148

,.

. qnq .
J

'" Pasal4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Peradilan Agama yang progresif ke depan agar mampu memberi pelayanan prima
kepada inasyarakat.
3. Cara Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum

yang diklasifikasikan berdasarkan periodeisasi dan selanjutnya dilakukan analisis.
Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi
~ t e ~ u s t a k a a nSumber
. ' ~ ~ data diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari bahan
hukuin primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.
1.1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari nonna atau kaedah dasar, yakni

Pembukaan UUD Tahun 1945, batang tubuh UUD Tahun 1945, dan peraturan
perUUan yailg mengatur danlatau berkaitan dengan Peradilan Agama, terutama
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Perubahatl Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan hukum terapan yang berlaku pada Peradilan ~ ~ a m a . ' ~ ~
Peraturan perUUan tersebut, antara lain, terdiri dari:
a. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. UUIPeraturan Pernerintah Pengganti UU;

c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;

17 1 1 , 111111. L 7 ' t .

Baca Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas
Indonesia, 1986, hlm. 52.

e. Peraturan Daerah (termasuk di dalamnya Qanun, yakni Peraturan Daerah
Provinsi yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

f. Peraturan perUUan selaiil tersebut di atas seperti Surat Edaran Mahkamah
Agung dan Peraturan Mahkamah

gun^.'^^

1.2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahail hukum yang berfungsi
inemberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. ls5 Bahan hukum
sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa:
1. RUU-PA dan R Perubahan atas UU- Peradilan Agama;

2. Pendapat dan pandangan para pembentuk UUPA dan UU Perubahan UUPA
dan para tokoh lainnya yang berkoinpeten di bidang tersebut;

3. Hasil-hasil penelitian dan karya hukum yang pernah ada.
3.3. Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum penunjang yang dapat
memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut baik terhadap bahan hukuin
primer inaupun bahan hukum sekunder.ls6 Bahan hukum ini berupa kamus umum,
kamus hukum, karnus bahasa, ensiklopedia, dan sebagainya.
4. Analisis
Untuk mengetahui perkembangan Peradilan Agama dari waktu ke waktu,
maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan sejarah dengan mengelompokkan
peraturan perUUan mengenai Peradilan Agama menjadi 2 (dua) periode, yaitu:
pertama, periode sebeluin UU No. 7 Tahun 1989 dan kedua, periode setelah UU

'55

'51

o. TO 1anun ZUU4 dan Penlelasannya.
Soerjono Soekanto, op., cit.
Ibid.

No. 7 Tahun 1989 sampai diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan ICedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Periode
pertama dimulai dari pembentukan peradilan Islam dalam bentuk 'tahkim',
kemudian 'tauliyah ahlul hilli wal 'aqdi' dan 'tauliyah ulil amri' pada zaman
Icerajaan Islam yang berlanjut dengan adanya pengkuan Pemerintah Hindia
~ e l a n d a terhadap
'~~
Peradilan Agama di Indonesia pada saat itu di Tahun 1882
sampai saat diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Periode kedua, selanjutnya penelitian ini akan memasuki era yang sesungguhnya
yang menjadi fokus (legal issue) dalam penelitian ini, yaitu perkembangan
Peradilan Agama pasca diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 sampai dengan
saat dikeluarkannya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agarna.

H. Sistematika Laporan Penelitian
Hasil dari penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk tertulis
sebagaimana lazirnnya laporan penelitian ilmiah, yang akan disampaikan dalam 6
(enam) bab. BAB I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka
dan keaslian penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian,
dan sistematika laporan penelitian.

BAB I1 menyajikan tinjauan tentang Peradilan Agama sebelum UU No. 7
Tahun 1989, syariah Islam dan hubungannya dengan Pancasila, UUD 1945 dan
"' Pemerintah Hindia Belanda dahulu tidak merupakan negara maka la tldak mempunyai
warga negara. Soepomo, Sistem Hulmm Di Indonesia Sebelum Perang Dunia 11, Penerbit Pradnya
Paradta, Jakarta, Cetakan Keenam, 2002, hlm. 13.

Peradilan Agama; Peradilan Agama pada masa pra kerajaan-kerajaan Islam, masa
kerajaan-kerajaan Islam, masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, masa
pendudukan Jepang, inasa awal Indonesia merdeka, masa orde lama dan orde baru
sebelum UU No.7 Tahun 1989, dan peradilan syariah Islam di beberapa negara.
BAB I11 melaporkan hasil penelitian tentang perkembangan kedudukan
Peradilan Agama pasca UU No.7 Tahun 1989 dan perkembangan selanjutnya
sampai diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009 dan pembinaan Peradilan Agama
di Indonesia.
BAB IV melaporkan hasil penelitian tentang perkembangan kelembagaan
Peradilan Agana pasca UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
perUUan sesudahnya sampai diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009.
BAB V melaporkan hasil penelitian tentang perkembangan kompetensi
Peradilan Agama pasca UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
perUUan sesudahnya sampai diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009.
BAB VI
saranlrekomendasi.

sebagai penutup disajikan kesimpulan hasil penelitian dan

BAB I1
PERADILAN AGAMA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SEBELUM UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
DAN PERADILAN SYARIAH ISLAM DI BEBERAPA NEGARA
A. Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
1. Asal-mula Peradilan Agama
Peradilan Agama di Indonesia bermula dari peradilan syariah Islam

yang diselenggarakan oleh masyarakat dan kemudian pada masa Kerajaankerajaan Islam di Nusantara ditingkatkan menjadi pengadilan negara dan
selanjutnya pada Tal~un1882 ole11 Pemerintah Penjajah Belanda diakui menjadi
pengadilan Negara yang terus berlanjut sampai sekarang. Peradilan syariah Islam
merupakan suatu sistem peradilan yang dibentuk dan diselenggarakan oleh
penguasa (negara) atas dasar perintah Allah SWT dalam ajaran agama Islam dan
merupakan bagian takterpisahkan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan
bernegara.' Peradilan syariah Islam inilah yang sekarang menjadi Peradilan
Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai Pengadilan Negara.
Dahulu dalam sejarahnya di Indonesia, Peradilan Agama memiliki

beberapa nama atau penyebutan yang beragam akibat perbedaan kebiasaan atau
dasar l~ukumyang berlaku pada saat itu, antara lain, sebagai berikut:

1. Pengadilan Surambi atau Pengadilan Surau di Kerajaan Mataram karena
tempat bersidangnya di surarnbi masjid agung. Semula pengadilan ini disebut

Baca Muhammad Al-Zuhaily, Taarih al-Qadla' Fil al-Islaam, Daru al-Fikry,
Damascus, Syuriah, 1995, hlm. 12.

dengan Pradoto. Ketua pengadilan Surambi adalah Raja sendiri. Namun
demikian, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.2
2. Priesterraad atau Godsdientge Rechtspraah yang diatur dalam Stbl. 1882 No.
152 yang sebelumnya disebut dengan Pviestevvaad (Pengadilan Pendeta) yang

ltemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama.

3. Penghoeloegerecht yang diatur dalam Stbl Tahun 193 1 No. 53, menggantikan
nama pries t e v ~ a a d . ~
4.

dan Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl.
1937 No. 116 dan 610.

5. Icerapatan Qadhi 0 dan Kerapatan Qadhi Besar (Pengadilan Tinggi
Agama) di Icalimantan Selatan dan sebagian Icalimantan Timur yang diatur
dalam Stbl. 1937 No. 638 dan 639.4
6. Sooryo Hooin (Pengadilan Agama) dan Kiaikoyo Kootoo Hooin (Mahkamah

Islam Tinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa Penjajahan ~ e ~ a n ~ . ~
7. Majelis Agama 1slam6 yang dibeiltuk berdasarkan Ketetapan Wali Negara
Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 39011950.~

2~chrnadGunaryo, Pergumulan Politik Dan Hukum Islam Reposisi Peradilan Agama
Dari Peradilan "PupulcBawang " Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya. Pustaka Pelajar & Pasca
Sarjana IAIN Wali Songo, Yogyakarta, Mei 2006, hlm. 52. Departemen Agama R.I., Sketsa
Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, Tahun
2000, hlm. 5.
Departemen Agarna, Peradilan Agama Di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga
Dan Proses Pembentulcan UUnya, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, hlm. 12.
Abdurrahman, Peranan Peradilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di
Kalimantan Selatan, Orasi Ilmiah Pada Pembukaan Kuliah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Darul Ulum Knadangan, 18 September 2010, hlm. 8.
Departemen Agama, op., cit., hlm. 18.

Indonesia", Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, Jakarta, 1985,
hlrn 36.

8. Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di I<alimailtan. Penyebutan ini
dipakai sebelum berlakunya PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.

9. Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur
yang berfungsi sebagai peradilan syariah Islam pada saat itu.
10. Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan

syariah.
11. IMahkamah Syar'iyah dan / Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang diatur

dalam PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
12. Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah Sumatera lainnya.'
Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 UU No. 7

Tahun 1989, yakni dengan nama: Pengadian Agama (PA) sebagai pengadilan
tingkat pertama; dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan
tingkat banding. Sekarang, nama Peradilan Agarna ini di Aceh diubah menjadi

Mahkamalz Syar 'iyah Kabupate~z/Kotauntuk tingkat pertama dan Mah km ah
Syar'iyah Aceh untuk tingkat banding.9
2. Syariah Islam
Mahmud Syalthout, dalain bukunya Al-Islamu 'Aqidah wa Syavi'ah

mengatakan: lo

Ibid.
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Perkembangan Hukum Islam.
Op., cit., hlm. 35
Perubahan ini berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 Tentang
Otonon~i Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, Qanun NAD No. 10 Tahun 2002 yang mengatur tentang Peradilan Syariat Islam dan
Keppres No. 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Dan
).
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Ahli-ahli hukum Islam klasik membuat penjenjangan norma-norma
hukum Islam menjadi dua tingkat, yaitu (1) aGushul (asas-asas umum), dan (2)
al-furu ' (peraturan-peraturan hukum konkrit). Menurut Syamsul Anwar, al-ushul
(asas-asas umum) itu meliputi katagori yang luas sehingga mencakup pula normanorma filosofis dasar yang menjadi tempat tegaknya dua norma di atas. Oleh
karenanya, menurutnya, norma-norma hukum Islam ini dapat dijenjangkan
inenjadi tiga lapis, yaitu: (1) nilai-nilai dasar atau norma-norma filosofis (alqiyam al-asasiyyah), (2) asas-asas umum (al-ushul al-kulliyyah), dan (3)
peraturan-peraturan hukum konkrit."

Syamsul Anwar mengatakan bahwa

norma-norma jilosofis merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran
Islam (termasuk hukum-hukumnya) seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan,
kebebasan, akidah, akhlak, persaudaraan dan seterusnya. Nilai-nilai dasar ini
kemudian diterjemahkan agar menjadi lebih konkrit ke dalam bentuk asas-asas
umum yang merupakan norma-norma tengah. Asas-asas umum ini ada dua jenis,
yaitu: pertama, asas-asas umum yang bersifat lepas yang disebut asas-asas
Izukum Islam (an-nazhariyyah al-Jlcihiyyah) seperti asas-asas yang berlaku dalam
perjanjiail, pidana, siyasah, dan seterusnya; dan kedua, asas-asas umum yang
dirumuskan secara ringkas dan padat ke dalarn rumusan yuristik yang disebut
atau yang ditetapkan dasar-dasamya saja guna menjadi pedoman bagi umat manusia dalarn
berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan sesama umat

-
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Muamalat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 12.

- ..

m a a aaiam r ilnh

dengan 'kaidah-kaidah hukum Islam ' (al-qawa 'id al-jilihiyyah) seperti kaidah
'Ydat kebiasaan adalah sumber hukum" dan sebagainya. Peraturan hukum
Iconkrit adalah konkritisasi dari asas umum yang tenvujud dalam dua bentuk,

yaitu: (1) dalam bentuk ketentuan-ketentuan hulcum taklzfz seperti halal, haram,
wajib, makruh dan mubah, dan sebagainya; dan (2) dalam bentuk ketentuanketentuan hukum wadh 'i yang meliputi sebab, syarat, dan halangan. Tiga lapisan
norma ini tersusun secara hirarkis di mana norma yang lebih abstrak dijabarkan
lebill lanjut (dikonkritisasi) ke dalam norma yang lebih konknt.12
Menurut hemat penulis, penjabaran hirarkis hukum Islam ini sangat
bermanfaat dalam rangka pengembangan hukum Islam demi pelayanan hukum
dan keadilan bagi masyarakat. Syariah dalam tataran filosofis, asas-asas dan
kaidah bersifat absolut dan universal, sedangkan syariah dalam bentuk peraturan
hukurn konkrit ini bersifat relatif dan pragmatis sehingga dapat dikembangkan
demi Icemashlatan dengan tetap berpijak pada kaidah, asas, dan filosofinya.
Syariah Islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia, yaitu untuk
menjaga keselamatan dan kesejahteraan agama, jiwa, akal, nasab, dan harta
lcekayaan manusia. Ole11 sebab itu, manusia diwajibkan menjalankan syariah

Islam secara kaaffah dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan
pribadi, beribadah, berkeluarga, bermasyarakat, berniaga, bernegara dan lain
sebagainya.

Untuk

menegakkan

syariah

Islam

tersebut,

maka

Allah

memerintahkan agar diselenggarakan peradilan syariah Islain di muka bumi.13
Untuk

inelaksanakan

l2
l3

perintah

Allah

dimaksud,

inaka

di

Indonesia

Ibid., hhn. 12-13.
Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1970. hlm. 8.

diseleilggarakan peradilail syariah Islain yang sekarang dilakukan oleh
pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah
Agung dengan segala perkembangannya.

3. Teori-teori Pemberlakuan Hukum Syariah Islam
Mengenai pemberlakuan hukurn syariah Islam di Indonesia, terdapat

beberapa teori yang berrnunculan seiring dengan perkembangan pergumulan
politik dan hukurn Islam yang akhirnya membuahkan paradigma baru
pemberlakuan hukum syariah Islam di Indonesia. Teori-teori pemberlakuan
hultum syariah Islam tersebut adalah:I4

1. Teoripenaatan kepada hukum syariah Islam. Teori ini mendasarkan kepada
ltetentuan dalam A1 Qur-an dan a1 Sunnah yang mewajibkan setiap muslim
inenaati syariah Islam dengan menjalankan syariah Islam secara k ~ a f f a h . ' ~
Teori ini memandang hukum syariah Islam sebagai hukum obyektif yang
secara imperatif berlaku dun mengikat atas setiap muslim atas kekuatan
hukum syariah Islam itu sendiri.16 Teori ini juga disebut teori Credo.

2. Teori penerimaan otoritas hukum syariah Islam. Teori ini dianut para imam
madzhab. Teori ini mengajarkan bahwa setiap orang yang telah nzerzyatakan
diri sebagai muslim, yakni dengan mengucapkan dua kalimah syahadah,
berarti ia telah menerima Islam sebagai agamanya dun berarti pula ia

l 4 Ichtiyanto, Sebagai Wadah Perjuangan mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Tim
Penyusun Buku Kenang-kenanggan Seabad di Indonesia, DEPAG, cey I, hlm 72.
Is A Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata
Hulcum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlrn. 67- 69.
l6 Alquran Surat A1 Nisa' 4 ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman,
. ..
ya), aan uWa I o~ mtwa amu. Kemuciian jika ~ a m u
- . . .
ber~alnanpenaapat tentang sesuatu, maka kemballkanlah la kepada Allah (A1 Qur'an) dan Kasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".
a-

menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Teori ini dikemukakan

oleh H. A. R. Gibb dalam bukunya The Modern Trends in Islam, seperti
dikutip oleh ~cltijanto.'"Teori ini memandang hukum syariah Islam sebagai
hukum subyektif yang berlaku terhadap subyek hukum yang secara suka rela
telah n~enundukkandiri lcepada hukuin syariah Islam dengan menyatakan diri
memeluk agama Islam.

3. Teori receptio in complexu. Teori ini dikemukakan oleh Lodewijk Willem
Christiaan van Den Berg (1845-1927) seorang ahli dalam hukum Islam yang
pernah tinggal di Indonesia pada Tahun 1870-1887. Teori ini mengajarkan
bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Apabila
seseorang telah beragama Islam, maka terhadapnya berlaku hukum ~slslm.'~
Menurut teori ini, hukum yang berlaku dalam masyarakat Islam di
Indonesia adalah hulcum syariah Islam.

4. Teori receptie. Teori ini diciptakan oleh Christiaan Snouck Hurgronye
(1857-1936) seorang penasihat Pemerintah Hindia Belanda di bidang hukum
Islam di Indonesia, yang kemudian didukung oleh van Vollen Hoven dan Ter
Haar deilgan merekayasa adanya hukum adat. Teori ini mengajarkan bahwa
hukum yang sebenarnya berlaku di Indonesia bukanlah hukum Islam
melainlcan hukum adat, hukum Islam barulah berlaku manakala telah
diserap menjadi hukum adat dun dengan demikian ia muncul tidak lagi
sebagai hulcum Islam melainkan tampil sebagai hukum adat karena ia

1991,hlm.114.
la A Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, op., cit., hlm. 73-74.

sudah menjelma menjadi hukum adat l 9 Teori ini direkayasa dalam upaya:
pertama, menghambat laju perkembangan hukum Islain dan pada gilirannya

hendak menyingkirkan hukum Islam dan menghapuskan Peradilan Agama
lcarena dianggap menambah kesulitan dalam inengatur tata hukum di
Indonesia; kedua, mendukung koloilialisme di Indonesia dengan politik
devide et impera melalui hukum adat. Menurut Bustanul Arifm, hukum adat

itu hukum yang diciptakan (direkayasa) oleh Penjajah Belanda di samping
hendak memberlakukan hukum Barat yang kemudian dibenturkan dengan
liulcum Islam di Indonesia. Menurutnya, adat itu ada tetapi hukum adat tidak
ada.20 Menurut Abdul Manan, kalau sebelumnya Pemerintah IColonial

Belanda melancarkan politik hukum yang anti hukum adat, maka selanjutnya
dengan teori receptie ini mereka menjuruskan langkah-langkah politik
peinerintahannya ke arah penggunaan hukum adat karena sangat menopang
ltepentingan politik pecah belal~yang dilancarkan pemerintah ~ e l a n d a . ~

Ibid., hlm. 77-79.
Bustanul Arifin, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional Bertenun Dengan
Benang Kusut, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2001, hlm. 2. Rekayasa berkedok ilmiah ini ternyata
benar-benar efektif dalam memecah belah bangsa Indonesia. Menurutnya, dalam masyarakat
sering tejadi pertentangan antara tiga sistem hukum ini. Bahkan di kalaiigan pakar hukum sendiri,
disadari atau tidak, terdapat pemikiran-pemikiran yang berbau kolonialisine tersebut. Ini mencuat
ke permukaan ketika kita hendak menyusun perUUan yang sedikit banyak berkaitan dengan
kepentingan umat Islam, selalu saja ada reaksi dan pertenatangan dari sebagian masyarakat dengan
seribu satu alasan. Ironisnya, di kalangan sebagian umat Islam sendiri terkadang ikut-ikutan
inemberi reaksi yang negatif. Situasi perurnusan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah dua contoh yang masih segar dalam
ingatan kita betapa rekayasa politik hukum kolonial Belanda ini masih sulit kita hapuskan.
Menurut Abdul Manan, ha1 serupa juga terjadi ketika peinbahasan UU No. 21 Tahun 2008 yang
menghasilkan PN sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar PA, UU No. 48 Tahun 2009
yang memberikan kewenangan eltsekusi putusan Basyarnas kepada PN dengan menafikan PA, dan
UU No. 50 Tahun 2009 di mana ada sementara pihak yang menghendaki agar hakim PA tidak lagi
l9
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21 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta,
2008, him. 299.

Pengaruh teori receptie ini sampai setelah Indonesia merdeka pun masih
cukup kuat. Daniel S. Lev melukiskan betapa kuatnya pengaruh politik
Belanda tersebut sehingga "para penguasa politik, walaupun lahirnya
beragama Islam, tetapi sering berrnusuhan dan kadang-kadang mempunyai
kekhawatiran terhadap tekanan-tekanan dari golongan

slam".^^

Nainun

demikian, Daniel S. Lev berkeyakinan bahwa Islam telah berjalan dan akan
terus berlangsung melalui berbagai proses perubahan, sama halnya dengan
lembaga-lembaga lain yang turut mengemban panji-panji dari sistem politik
t e r t e n t ~ . ~Menurut
)
hemat Penulis, ha1 ini tidak terlepas dari politik hukum
Pemerintah IColonial Belanda, yaitu bahwa hukum Islam dan Peradilan Agama
itu "princepeel gebrekkig mar fietelijk onmisbar."
5. Teori receptie exit. Teori ini mengajarkan bahwa teori resepsi harus keluar
dari bumi Indonesia karena bertentangan dengan Paizcasila dan UUD
Tahun 1945 serta kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia. Teori ini

lahir sebagai rekasi atas teori receptie yang pertama kali dikemukakan
Hazairin dalam Rapat Kerja Departemen Kehakiman di Salatiga pada Tahun

1950. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin dalam bukunya Tujuh Serangkai
Tentang Hukum. Hazairin menamakan teori receptie ini dengan teori i b ~ i s . ~ ~

6. Teori receptio a contrario. Teori ini mengajarkan bahwa hulcum yang berlaku
di Indonesia adalah hukum syariah Islam, hukum adat dapat berlaku
manalrala tidalc bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini diajarkan oleh
-
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Ichtijanto, op., cit., hlm. 127-128. Abdul Manan, op., cit., hlm. 303.

Sayuti

ha lib?^ Menurut Ichtijanto, teori receptio a contrario ini merupakan

pengembangan dari teori receptie exit dari Hazairin, yang menentang teori
receptie Christiaan Snouck ~ u r ~ r o n y e . ~ ~
7. Teori eksistensi. Teori ini dikemukakan oleh ~ c h t i j a n t o .Menurutnya,
~~
Izukum Islam telah eksis di Indonesia dalam berbagai bentuk, yaitu: ( 1 )

hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasioilal Indonesia; (2)
keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawanya dialcui oleh hukum
nasional serta diberi status sebagai hukum nasional; (3) norma-norma hukum
Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
dan (4) hukum Islain merupakan bahan dail unsur utarna hukum nasional.

8. Teori pembakaruan hukum Islam. Teori ini digagas, antara lain, ole11 Hasbi
~
~rifin?' Sahal ~ a h f u d ? '
Ash shidieqy?* Munawwir ~ y a d z a l i ?Bustanul

25 Sayuti Tlialib, Receptio a Cotrario: Hubungan hulcum Adat Dengan Hulcum Islam, PT
Biiia Aksara, 1980, hlin. 15-70.
26 Ichtijanto, op., cit., hlm. 131.
27 Ibid., hlm. 135.
28 Hasbi Ash Shiddieqy, Syariah Islam Menjawab Tantangan Zaman, Penerbit Bulan
Bintang, Jakarta, 1966, hlm. 43. Dalam bukunya tersebut, Hasbi Ash Shiddieqy
merekomendasikan perlunya disusun fikih Indonesia yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan
hukum masyarakat Indonesia.
29 Munawir Sjadzali, Rekatualisasi Ajaran Islam, dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran
Islam, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta, 1998, hlm. 2-10. Menurutnya, reaktualisasi hukum
Islain sangat diperlukan karena: pertama, banyak dari ajaran Islam (fikih) yang ada sekerang ini
tidak sesuai dengan kondisi realitas umat Islam Indonesia sehingga menimbulkan kegelisahan
dalain beragama; kedua, banyak dari ajaran Islam yang ada ini secara diam-diam ditinggalkan oleh
umat Islam karena tidak sesuai dengan rasa keadilan. Demikian kesimpulan penulis atas pendapat
Muanawir Sjadzali tersebut.
30 Busthanul Arifin, Transformasi Hulcum Islam ke Hukum Nasional Bertenun Dengan
Benang Kusut, Yayasan A1 Hikmah, Jakarta, 2001, hlm. 28. Bustanul Arifin mengikuti pendapat
Paul Scholten bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya, hukum selalu bekerja
di suatu neg&a (masyarakat) tertentu, dan dalam suatu masa tertentu pula. Setiap negeri
inenlbutuhkan hukumnya sendiri yang sesuai dengan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya
a1 l n a o m pun kafas aiperoanarui,
uan lainItarena: pertama, Ilukuin ltu harus selalu dl selaraskan dengan keadaan, era, dan areanya; lcedua,
liukum Islam yang ada sekarang ini disusun sebagai hasil ijtihad masa lampau di tempat dan dalain
londisi yang berbeda dengan Indonesia; Ietiga, hukum fikih kita harus memperhatikan kondisi

dan Masdar Farid ~ a s ' u d i ~dengan
*
ungkapaan yang berbeda-beda. Teori ini
inengajarkan bahwa hukum Islam (fikih) perlu diperbaharui dan diselaraskan
dengan kondisi di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa teori ini dibangun
sejalan dengan teori inaslahah karena hukum Islam dalarn katagori fikih
meillang memiliki karakteristik yang fleksibel (murunah) mengikuti
kemsalahatan umat sehingga dapat menyelaraskan diri (cocok) untuk setiap
.~~
era dan area ( d k d b j & ftb) demi tenvjudnya k e m s a l a h a t a ~ ~Hasbi
. ~ ~ ini
Ash Shiddieqy mengatakan perlunya dibangun fikih ~ n d o n e s i a Teori
telah melahirkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agarna dan Inpres
No. 1 Tahuil 1991 Tentang ICompilasi Hukuin

slam.^^

Teori ini berjalan

secara paralel dengan politik transformasi lzukum syariah Islam yang
ditanamkan oleh Moh. Hatta.

politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain di Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam di
Indonesia perlu diperbaharui.
3 1 Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial, LkiS, Yogyakarta, 1994, hlm. viii. Menurutnya
ada limaciri nlenonjol dari "paradigma ber-Fikih baru", yaitu: pertama, selalu diupayakan
interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks frkih untuk mencari konteksnya yang baru; kedua,
makna bermadzhab beruball dari berrnadzhab secara tekstual (madzhab qauli) ke bermadzhab
secara metodologis (madzhab manhaji); ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran pokok (ushul) dan
inana yang cabang (furu'); kempat, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum
positif negara; kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis temtama dalam masalah budaya
dan sosial.
32 Masdar Farid Mas'udi, Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformasi,
dalam Polenlik Reaktualisasi Ajaran Islam, Penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta, 1998, hlm. 3-4.
Menurutnya, jika dalain menlahami suatu nash yang terasa tidak adil tentulall disebabkan ole11
pemahainan kita yang belum tepat karena setiap ilash menghendaki keadilan.
33 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hulnrm Indonesia,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 20 10, hlm. 57.
34 Hasbi Ash Shidieqy, op., cit.
35 Bustanul Arifin, Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hulnrm Nasional, loc., cit.
Dalam bukunya: Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani, Jakarta,
2006, hlm., 87., Bustanul Arifin menegaskan bahwa hukum Islam dalam katagori syariah bersifat
tsabat (konstan, tetap), artinya tetap berlaku universal di sepanjang zaman, tidak mengenal

.

.

yang harus ciisesuaiKan ciengan syanan; seaangKan nuicum lslam aaqmmm g m fXuHx ,murunah (fleksibel, elastis), tidak hams berlaku universal, mengenal perubahan, serta dapat
disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
<

9. Teori asas personalitas keislaman. Teori ini dikemukakan boleh Yahya

Harahap dalam bukunya Kedudukan, ICewenangan dan H u h m Acara
Pengadilan Agama, nsunun sayangnya Yahya Harahap tidak menjelaskan lebih
lanjut tentang teori ini.36
Asas berarti dasar atau hukum

Personalitas berarti keseluruhan

~.~~
berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan
pribadi s e ~ e o r a n Keislaman
agama

slam.^^

Asas Personalitas keislaman, artinya hukum dasar mengenai

keseluruhan pribadi seseorang yang bertalian dengan agama Islam. Termasuk
dalam pengertian personalitas keislaman ini adalah badan hukum dalam Islam
yang ada dalam sistem h u h m di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa asas
personalitas keislamail ini masih relevan untuk dipertahankan dan dikembangkan
karena berkaitan langsung antara orang Islam dan hukum syariah Islam.
Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan pengertian tentang
asas personalitas keislaman sebagai b e r i k ~ t ; ~Pertama,
'
terhadap setiap muslim

36 Yahya Harahap, op., cit., hlm. 55. Asas ini pertama kali diperkenalkan pada Tahun
1990 oleh Yahya Harahap dalam bukunya tersebut. Kemudian menjadi istilah resmi dalam
Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagai dasar
penlberlalcuan l~ukumsyariah Islam bagi penduduk Aceh yang beragama Islam dan bagi mereka
yang menundukkan diri pada hukum syariah Islam baik atas kehendak subyek hukum maupun atas
kehendak hukunl.
37 Departeineil Pendidikan Dan Kebudayaan, Icamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 70.
Ibid., hlm. 432.
39 Ibid., hlm.
40 Definisi ini dirumuskan sendiri oleh penulis setelah mengkaji berbegai sumber dalam
A1 Qur-an dan a1 Sunnah. Antara lain dalam Surat A1 Nisa' ayat 65 yang artinya: "Maka demi
Tuhanmu, belumlall mereka itu termasuk orang yang beriman sehingga mereka mau
menyelesaikan sengketa diantara meraka kepadamu (Muhammad) dan mau menerima
-

terjadi pelanggaran dan/atau senglceta harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh Hakim
(Pengadilan) Agama Islam.

dan badan hukum Islam berlaku dan tunduk pada hukuin syariah

slam;^' Kedua,

terhadap non muslim dan badan hukum ilon Islam tidak berlaku dan tidak tunduk
pada hultum syariah Islam, kecuali jika terjadi penundukan diri pada hukuin
~ ~ atas kehendak l ~ u k u m . ~ ~
syariah Islanl, bail' atas kehendak subyek h u ~ t u matau
Ketiga, penundukan diri atas ltehendak subyek hukum dapat terjadi dalam bidang
l~ukunlmuamalah, ekonomi syariah, dan jinayah;44 Keempat, penundukan diri
atas kehendak hukum hanya dapat terjadi dalam hukum jinayah dan ~ a r i s ; ~ ~
Kelima, dalam bidang ibadah dail akad perkawinan Islam tidak dikenal adanya
penundukan diri pada hukum syariah

slam.^^ Dari sudut maqasid a1 syariah dan

dasar Icetuhanan Yang Maha Esa, asas ini dimaksudkan untuk melindungi
tiap-tiap penduduk agar mengamalkan agamailya secara baik.
agama (&dl d)
Asas ini, menurut pendapat penulis, merupakan pembaharuan atau
pengembangan dari teori penaatan terhadap hukum Islam, teori penerimaan
otoritas hukum Islam, dan teori receptio in complexu. Teori receptio ini complexu
yang dahulu dicetuskan oleh Lodewijk Christian Van den Berg mengajarkan
bahwa hukum mengikuti agama.47 Dengan demikian, terhadap setiap orang

4 1 Asas ini bersumber dari Pasal 1, 2 dan 49 UU No. 7 Tahun 1989. Asas ini bersumber
dari falsafah Pancasila, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal29 UUD Tahun 1945.
42 Asas ini bersumber dari Pasal50 UU No. 3 Tahun 2006 dan Penjelasannyajo Pasal 129
ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2006. Atas kehendak hukum, artinya, baik dalam bentuk UU
atau putusan hakim.
43 Asas ini bersumber dari Pasal 129 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006. Atas kehendak
hukum, ai-tinya baik dalam bentuk UU atau putusan hakiin. Misalnya: orang non muslim di Aceh
yang melakukan tindak pidana jinayat yang tidak diatur dalam KUHP ataupun UU pidana lainnya,
maka pelakunya dikenakan l~ukumanberdasarkan sanksi jinayat; ahli waris non muslim dari
pewaris muslim dapat ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan putusan hakim dan mendapat
bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah.
44 Asas ini bersumber dari Pasal 129 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006.
5 .
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AsaS mi bersumber dari ltetentuan Pasal 2 ayat ( I )
Pasal40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.
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Ahmad Gunaryo, op.cit.,hlm. 26.
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berlalcu hukum agama yang dianutnya. Berdasarkan asas ini maka muncullah asas
personalitas keislaman4* yang khusus bertalian dengan orang Islam. Asas ini
membawa konsekuensi bahwa apabila terjadi pelanggaran danlatau sengketa hams
diselesaikan menurut hukum syariah

slam,^^ dan jika memerlukan media atau

peradilan hams melalui media atau peradilan syariah

slam,^' sesuai prinsip

syariah. Asas ini telah dianut secara implisit ole11 peraturan perUUan yang
mengatur hukum syariah Islam dan Peradilan Agama meskipun inasih dalam
ruang lingkup yang terbatas. Berdasarkail asas ini, maka berlakunya hultum
syariah Islam bagi setiap muslim dan badan hukum dalam Islam, dalam teori
hukum, merupakan ius constituendum, yakni hukum yang seharusnya berlaku
bagi mereka. Sedang berlakunya hukum Islam bagi mereka secara konkrit sebagai
ius constitutum adalah manakala sudah ditransformasi menjadi hukum positif
atau sudah menjadi putusan pengadilan. Asas ini menjadi dasar bagi
pemberlakuan hukum syariah Islam bagi setiap muslim dan badan hukum Islam
serta bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum syariah Islam, baik oleh

48 Asas personalitas keislaman ini dikemukan oleh Yahya Harahap dalam bukunya
"Kedudulcan, Icewenangan dan acara Peradilan Agama", tanpa memberikan pengertian atau
definisi yang dimaksudkan.
49 A1 Qur'an Surat A1 Maidah 5 ayat 49 yang artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan
perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan
ltamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari
liukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki
aka11 n~enimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan
sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
aemi 1 unanmu, mereKa (paaa
hakekatnya) tldak berlman hngga mereka menjadlkan kamu halum dalam perkara yang mereka
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalan hati mereka terhadap putusan yang
kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

-.

pembentuk peraturan perUUan maupun oleh hakim.5' Berdasarkan prinsip
syariah, setiap perkara yang terhadapnya berlaku hukum syariah Islam menjadi

kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai
peradilan syariah Islam. Berdasarkan prinsip syariah inilah timbulnya istila11
penundukan diripada kukum syariah Islam, yakni pemberlakuan hukum syariah
Islam terhadap non muslim dan badan hukum non Islam karena perkaranya
tunduk pada hukum syariah Islam. Dengan demikian, terhadap mereka
dipersainakan dengail orang muslim dan badan hukum Islam dalam pemberlakuan
hukum syariah Islam. Penundukan diri pada hukum syariah Islam dapat terjadi
baik dalam perkara perdata syariah maupun pidana syariah, baik atas kehendak
subyek hukum maupun atas kehendak UU:
1. Penundukan diri atas kehendak subyek hukum dapat terjadi dalam semua
bidang hukum, seperti: waris, muamalah, ekonomi syariah, dan jinayah.52
2. Penundukan diri atas kehendak UU hanya dapat terjadi dalam bidang hukum
jinayah. 53
3. Dalam ha1 non muslim yang berada di Aceh inelakukan tindak pidana yang

diatur dalain ICUHP atau UU Pidana lainnya dan juga diatur dalam Qanuil
Aceh yang dikatagorikan sebagai tindak pidana jinayah, maka yang
bersangkutan (terdakwa) boleh memilih untuk diadilli berdasarkan KUHP atau
UU Pidana lainnya, atau diadili berdasarkan Qanun Jinayah.

-

A. Mukti Arto, Garis Batas Kelcuasaan Dan Pengadilan Negeri Penerapan Asas
~ersonaiitasKeislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan , dalam Varia Peradilan Maialah
hukum Tahun Ke XXI No. 253 Desember 2006, hlm. 20-26.
52 Asas ini bersumber dari Pasal 129 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006.
53 Asas ini bersumber dari ketentuan Pasal 129 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006.

4. Dalam ha1 non muslim berada di Aceh melakukail tindak pidana jinayah yang
tidak diatur dalam IWHP ataupun UU pidana lainnya, maka UU menetapkan
bahwa yang bersangkutan harus diadili menurut Qanun Jinayah.
5. Dalam akad perkawinan Islam tidak dikenal adanya penundukan diri pada
hukum syariah

slam.^^

Dalam pandangan penulis, asas personalitas keislaman merupakan

landasan filosofis, ideologis, dan teoritis bagi: pertama, Pembentuk peraturan
perUUan dan para pemegang kekuasaan untuk memberlakukan hukum syariah

Islam bagi orang Islam melalui peraturan perUUan; dan Redua, Para hakim pada
Peradilan Agama

untuk memberlakukan hukum

syariah Islam

dalam

menyelesaikan perkara bagi mereka itu melalui putusan-putusannya.55
4. Kewajiban Membentuk Peradilan Syariah Islam
Mengapa harus ada leinbaga peradilan syariah Islam? Penulis

berpeildapat bahwa ada 5 (lima) alasan yang mengharuskan adanya lembaga
peradilan syariah Islam, yaitu: Pertama, bahwa adanya perbenturan kepentingan
antara sesama warga dalam kehidupan bersama seringkali tidak dapat dielakkan.

54 Asas ini bersumber dari ketentuan Pasal2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1976 dan Pasal4 jo
Pasal 40 dan 41 ICompilasi Hukun~Islam. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tanggal 2
Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 3019) Tentang Perkawinan mendasarkan sahnya perkawinan pada
hukum againa masing-masing mempelai. Kemudian menurut hukum Islam yang berlaku di
Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KHI dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah
apabila dilangsungkan menurut hukurn Islam. Lebih lanjut Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI,
inenyatakan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan muslimah
dan sebaliknya perempuan muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki muslim.
Selanjutnya Pasal 20 ayat (1) KHI mensyaratkan wali nikah hams laki-laki beragama Islam; dan
Pasal25 KHI mensyaratkan bahwa saksi nikah hams laki-laki beragama Islam. Dengan dernikian,
inaka akad nikah dalam hukum Islam hanya sah apabila dilakukan oleh sepasang mempelai yang
-

Islain.
55

Hal hi sesuai dengan teori hukum sebagai saraila social engineering.

Olelr sebab itu, secara pragmatis dibutuhkan adanya lembaga yang dapat
t , ~ ~ lain
menyelesaikan segala sengketa antara sesama warga m a ~ ~ a r a k aantara
lembaga peradilan. Kedua, bahwa dalam kehidupan bersama, pada umumnya
komunitas itu memiliki aturan hukurn yang mereka taati untuk menjaga ketertiban
dan kepentingan umum serta nilai-nilai kehidupan yang mereka junjung tinggi.
Namun karena berbagai desakan kepentingan, seringkali orang melakukan
pelanggaran terhadap hukum selringga diperlukan adanya lembaga peradilan yang
mereka akui dan keputusannya mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan. R.
Tresna mengatakan bahwa di mana ada lrukum maka di sana hams ada hakim.57
Ketiga, bahwa dalam kehidupan dunia modern, pada uinurnnya hampir setiap
negara memberikan identitas dirinya sebagai negara hukum. Dalam setiap negara
lrukum, mutlak dibutuhkan adanya lembaga peradilan karena pengadilan
merupakan akarnya negara l ~ u k u r n .Tiada
~ ~ negara hukum tanpa pengadilan.
Keempat, bahwa dalain rangka menyelesaikan sengketa (perkara), maka
diperlukan adanya lembaga yang secara teknis operasional mempunyai keahlian
atau profesionalisme di bidang peradilan, baik secara umum (generalis) maupun
secara klrusus (spsesialis). Hal ini karena kemampuan dan kompetensi inanusia
sebagai lrakim tentu sangat terbatas. Untuk itulah kemudian dibentuk dan
diselenggarakan peradilan-peradilan yang spesifk untuk menyelesaikair perkaraperkara lhusus yang menjadi spesialisasinya. Dari kebutuhan inilah kemudian
dibentuk berbagai lembaga peradilan khusus sesuai dengan spesialisasi yang
56

Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 12.
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S. F. Marbun, Pengadilan Alcarnya Negara Httkum, dalam Jurnal Hukum No.9 vo1.99
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1997, hlm. 45.

1V.
i
n

diperlukan. Tujuan dibentuk dan diselenggarakannya suatu pengadilan khusus
merupakan prinsip dasar kompetensi absolut pengadilan yang bersangkutan.
I'elima, bahwa selain alasan-alasan tersebut terdapat pula alasan lain, yaitu bahwa
lembaga peradilan hams dibentuk dan diselenggarakan karena adanya perintah
dari agama guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ajaran agama
tersebut, yakni syariah Islam.
Penyelenggaraan peradilan syariah Islam berdasarkan 4 (empat) alasan
tersebut dapat dikatagorikan sebagai wajib 'aql' yakni wajib berdasarkan
penalaran logis dan kebutuhan praktis, sedang penyelenggaraan peradilan
didasarkan atas perintah syariah dikatagorikan sebagai wajib syar'y. Agama Islam
di samping mengajarkan akidah juga mengajarkan tentang syariah, yakni ajaran
tentang hukum dan peradilan. Atas dasar ideologi inilah maka dibentuk dan
diselenggarakan peradilan syariah Islam yang spesifik. Bahkan dalarn banyak hal,
alasan ideologis ini lebih kuat mendorong dibentuk dan dislenggarakannya
peradilan syariah Islam dibanding alasan-alasan lainnya. Daniel S. Lev
mengagumi betapa kuatnya ideologi tentang peradilan syariah Islam dapat
bertahan terhadap perubahan-perubahan dari l ~ a r . ~ ~
Mengingat begitu urgennya peradilan, maka hukum menyelenggarakan
peradilan syariah Islam adal ah fardlu kifayah (kewajiban kolektifi atas umat
Islam. Dalam tataran sejarah peradilan syariah Islam, Khalifah Umar ibn a1
IUlattab R.A. dalam Risalat al-Qad1a'-nya mengatakan bal~wa:
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Fatchur Rahman mengatakan bahwa inenurut golongan Mu'tazilah dan
Asy'ariyah, mendirikan peradilan hukumnya adalah wajib syav'iy, kemudian
menurut kalangan Imamiyah: hukumnya wajib 'aqliy, sedang menurut A1 Jahizh
dan Hasanul Bashriy hukumnya adalah wajib syav'iy dan sekaligus juga wajib
aqliy.61Wajib syar'iy berarti wajib atas dasar perintah syariah 1slam,6~sedang
wajib 'aqliy berarti wajib berdasarkan pemikiran logis dan kebutuhan praktis
bahwa dalam kehidupan bersama diperlukan adanya pemerintahan dan
peradilan.63Menurut penulis, pendapat yailg ketiga inilah yang tepat, yakni wajib
'aqliy dan sekaligus juga wajib syar 'iy.

Dalam hukum syariah Islam, peradilan merupakan sub sistern dari
sistem hukum syariah Islam, yaitu sebagai struktur hukum syariah yang dibentuk
dengan tujuan untuk menjalankan 3 (tiga) fungsi peradilan syariah Islam, yaitu:
(1) memberi pelayanan hukum dan keadilan; (2) mengawal dan menegakkan

hukum syariah Islam; dan (3) mengembangkan hukum syariah Islam. Fungsi
pertama dan utama peradilan syariah Islam adalah memberi pelayanan hukum

dan lceadilan berdasarkan syariah Islam kepada para pihak peilcari keadilan.
60 Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 28.
Artinya: Menyelenggarakan peradilan merupakan kewajiban agama yang dikukuhkan dan sunnah
(praktik Nabi Muhammad SAW) yang hams diikuti.
Fatchur Rahman, Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama, Bulan Bintang, Jakarta,
1977, hlm. 17.
62 Alquran Surat Al-Maidah (5) ayat: 49 yang artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan
perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu inereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan
kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari
l
l
us ' ,cn%ihmmm
kepada mereka disebaikan sebailagian dosa-dosa mereka. Dan
sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
63 Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 12.

Dalam menjalankan fungsi ini, maka peradilan syariah Islam dituntut untuk
inampu memberikan pelayanan prima jasa peradilan. Pelayanan prima jasa
peradilan ini sangat berkaitan erat dengan 3 (tiga) faktor, yaitu: (1) faktor
ketersediaan l~ukumsyariah Islam yang hams disediakan oleh negara sesuai
dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, (2) faktor sarana dan
prasarana yang menjadi pendukungnya, dan (3) faktor profesionalisme aparat
Peradilan Syariah Islam dalam melaksanakan fungsi peradilan. Fungsi Icedua
adalah mengawal dan menegakkan syariah Islam terhadap perkara-perkara yang
diajukan kepadanya. Dalam inelaksanakan fungsi ini, maka Peradilan syariah
Islam tidak terlepas dari negara. Rifyal Ka'bah mengatakan bahwa peradilan
tidak mungkin terlepas dari negara.64 Kemampuan dalam menjalankan fungsi ini
sangat berkaitan dengan 2 (dua) faktor, yaitu: pertama, kedudukan peradil an
syariah Islam dalam sistem ketatanegaraan dan kedua, keluasan kompetensi yang
dimiliki pengadilan. Fungsi ketiga peradilan syariah adalah pengembangan
hukum syariah Islam agar mampu memenuhi perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat. Pengadilan merupakan simbol berlakunya hukum. Demikian pula
dengan peradilan syariah Islam, ia menjadi simbol berlakunya hukum syariah
Islam. Icewenangan (cornpetentie) peradilan syariah Islam akan menggambarkan

seberapa luas ruang lingkup hukum syariah Islam yang diberlakukan. Peran
peradilan syariah Islam akan menggambarkan seberapa kuat efektifitas berlakunya
hukurn syariah Islam. Sebagai simbol berlakunya hukum syariah Islam, maka
peradilan syariah Islam juga inengemban fungsi pengembangan hukum syariah
p
p
p
p
-

%ah, 1-eradiian isiam kontemporer Pengalaman Saudi Arabia, Pidato
Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalarn Ilmu Hukum Islam Pada Fakultas Hukum
Universitas YARSI Jakarta, 4 April 2009, Universitas Yarsi, Jakarta, 2009, hlm. 18.

Islam. Untuk itu, teori hukum sebagai sarana social engineering dan teori
mashlahah dapat diterapltan ole11 para hakim.

5. Teori-teori Pembentukan Peradilan Syariah Islam di Indonesia
Peradilan syariah Islam dalam proses pembentukannya mengalami
beberapa fase yang dapat dirangkum sebagai teori berdirinya peradilan syariah
Islam. Teori berdirinya peradilan syariah Islam ini oleh Zaini Ahmad Noeh dan

Abdul Basit ~ d n a dilukiskan
n ~ ~
sebagai berikut:
a. Teori tahkim. Dalam keadaan belum ada "qadli" atau "hakim" yang diangkat
oleh penguasalpemerintah, maka penyelenggaraan peradilan Islam dapat
dilakukan dengan cara "tahlcim", yakni penyerahan penyelesaian sengketa
antara para pihak kepada seorang "muhakkam" untuk memberi keputusan
antara mereka berdasarkan kesepakatan dan mereka bersepakat pula untuk
menaati keputusan muhakkam t e r s e b ~ t Muhakkam
.~~
dapat bertindak sebagai
mediator ataupun arbiter untuk menyelesaikan sengketa. Periode tahkim ini
dapat diduga merupakan embrio awal pertumbuhan peradilan syari'ah Islam di
~ndonesia.~'

b. Teori tauliyah ahlul hilli wal aqdi. Dalam keadaan suatu kelompok umat
Islam sudah teratur membentuk suatu komunitas (masyarakat), maka
penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan pemilihan dan baiat oleh "ahlul
hilli wal 'aqdi", yakni pengangkatan oleh nlajelis atau kumpulan orang-orang

65 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singgkat Peradilan Agama Islam
Di Indonesia, Penerbit PT. Bina Ilinu, Suarabaya, 1983, hlm. 29-30.
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Agama KI u irektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Peradilan Agama di Indonesia Sejarah
Perlcembangan dun Proses Pembentukan UUnya, Departemen Againa RI, 2001, hlm.2.

terkemuka dalam masyarakat atas seseorang yang dipercaya untuk bertindak
sebagai llakim. Pelimpahan ini disebut "tauliyah ahlul hilli wal 'aqdi".
Tauliyah berarti pelimpahail kekuasaan. Ahlul hilli wal 'aqdi berarti
orangtlembaga yang berkompeten dan mampu memecahkan masalah dan
mengatur atau mengikat masyarakat. Periode ini merupakan perkembangan
lebih lanjut dari periode tahkim.

c. Teori tauliyah ulil amri dzu syaukah. Dalam ha1 sudah ada pemerintahan,
maka penyelenggaraan peradilan Islam menjadi tanggung jawab negara.
Hakim (qadli) diangkat oleh penguasa. Hal ini disebut "tauliyah ulil amri dzu
syaukah" (pelimpahan kelcuasaan mengadili dari negara).68
6. Hukum Bertahkim kepada Peradilan Syariah Islam

Syariah Islam mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan perkara

~ ~ a r i a pertama,
h : ~ ~ setiap perkara syariah harus dieselesaikan menurut hukum
syariah Islam; kedua, setiap muslim wajib bertahkim70 kepada peradilan syariah

Islam; dan ketiga, dalam menyelesaikan perkara syari ah tidak dikenal adanya
pilihan hukum dan pengadilaiz selain hukum dan pengadilan syariah Islam.

Icewajiban ini merupakan kewajiban syar'iy, yakni kewajiban yang ditetapkan

ole11 hukum syariah Islam. Seorang muslim belum dapat dikatakan beriman
sehingga ia mau bertallkim dan tunduk pada keputusail peradilan syariah

slam.^'

Allah SWT berfirrnan dalam Surat Al-Nisa' ayat (65) bahwa:

" Zaini Ahmad

69

Noeh d m Abdul Basit Adnan, loc., cit..
Perkara syariah adalah perkara yang terhadapnya berlaku d m tunduk pada hukum

70

"

Syuriah, 1995, hlm. 21.

m e i a i u i hakim.
El-Qadla ' FiI al-Islaam, Dam al-Fikry, Damascus

,

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat (36) yang

melarang orang Islam untuk bertahkim kepada selain peradilan syariah

slam.^^

1-etentuan dalam Alquran Surat Al-Nisa' ayat (65) dan Surat A1 Ahzab ayat

(36) ini merupakan kewajiban syar'i yang wajib ditaati oleh setiap muslim.
Penyelesaian yang menyimpang dari hukum syariah Islam adalah dilarang
(haram). Penyelesaian di luar pengadilan syariah hanya di mungkinkan melalui
lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang berbasis syariah, baik yang
berbentuk badan arbitrase, mediator, perdamaian atau lembaga syariah lainnya.
7. Peradilan Agama adalah Peradilan Syariah Islam
Menurut Rifyal Ka'bah, Peradilan Agama di Indonesia inerupakan
peradilan

slam.^^

Hal ini dipertegas dengan Penjelasan Umuin UU No. 7 Tahun

1989 angka 2 alinea ketiga yang menyatakail bahwa:
Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk
memeriltsa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang72 Artinya: "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga
mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka
tidak inerasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka
menerima dengan sepenuhnya". QS Al-Nisa' ayat: 65.
73 Surat A1 Ahzab ayat 36 yang artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'rnin dan
tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu
ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa

74 Rifyal Ka'bah, Peradilan Islam Kontemporer, Universitas Yarsi, Jakarta, Cetakan I
Desember 2009, hlm. 122.

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,
hiball, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.
Icata "berdasarkan hukum Islam" memberi makna penegasan fungsi Peradilan
Agama sebagai peradilail syariah Islam.

8. Landasan Ideologis, Filosofis, dan Yuridis Peradilan Agama
Allah SWT Pencipta alarn semesta menyatakan dalam Alquran Surat Ali

Irma11 ayat (19) bahwa: 7 5

Mahmud Syaltoot menyatakan bahwa Agama Islam terdiri dari Akidah

dan ~ ~ a r i aPenghayatan
h.~~
dan pengamalan terhadap Agama Islam membentuk
akhlaq Islam yang tampil sebagai budaya syariah Islam dan membentuk suatu

sistem syariah Islam. Secara ideologis, orang Islam meyakini dan mengamalkan
Agama Islam sebagai kebenaran mutlak. Syariah Islam mengajarkan tentang
hukunl dan peradilan syariah Islam. Syariah Islam dan peradilan syariah Islam
inerupakan kebenaran ideologis yang diyakini secara mutlak. Agama Islam
merupakan landasan ideologis peradilan syariah Islam di mana pun masyarakat
Islam ini berada. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan
syariah Islam ini disebut dengan Peradilan Aganla.

75 Al Qur-an Surat Ali Imran 3 ayat (19). Artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridhai)
di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali
sesudal~datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka.
at Allan maKa sesunggunnya Allatl sangat cepat hlsab-..
NYa".
7%ahmud Syaltoot, A1 Islamu 'Akidah wa Syari'ah, Darul Qalam, Cetakan ke 3, 1966.
hlm. 23.

Alasan harus adanya peradilan syariah Islam untuk umat Islam di

manapun mereka berada adalah karena di dalam agama Islam terkandung ajaran
tentang 'sistem hukum syariah ' yang mewajibkan kepada urnat Islam untuk
merealisasikannya ke dalam tatakehidupan mereka, baik dalam kehidupan
beragama, bermasyarakat, maupun bernegara. Ajaran ini bersifat fundamental dan
universal. Sistem hukum syariah inilah yang menjadi akar tumbuh dan konsep
dasar Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam. Menurut Otje
Salman, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan ketaatan masyarakat terhadap

~~
tersebut hams pula
hukum merupakan unsur penting law e n f ~ r c e m e n .Hukum
didukung oleh masyarakat modern yang memiliki ciri-ciri: jujur, tepat waktu,
efisien, orientasi ke masa depan, produktif, tidak status simbol, dan lain-lail~.~~
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ali Said, menyatakan

bahwa: "kalaupun di Negara ini ada Peradilan Agama, ha1 ini bukanlah karena
umat Islarnnya merupakan mayoritas melainkan karena agama Islam itu
mencakup "akidah wal syari'ah" atau "akidah dan h u k ~ m " . ~R.
' Tresna
mengatakan bahwa di mana ada hukum di situ harus ada hakim.80 Iberia di
Indonesia ada hultum syariah Islam, maka hams pula ada hakim syariah Islam.
Syariah Islam secara nyata telah menjadi budaya hukum masyarakat

musliin Indonesia. Budaya hukum syariah inilah yang menjadi dasar ideologis
eksistensi peradilan syariah Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk Peradilan

77 Otje Salman, Beberapa
78 Ibid.

Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1993, hlrn. 9 1.

-.
Sumoutan paaa renataran calon Haklnz
-reraailan
..- Agama
.
lzlnggal 1Y Jull 1984 dl Jakarta, hlm. 3.
K.I.,

--.

R. Tresna, Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad, Penerbit Pradnya Paramita,
Jakarta, Cetakan ketiga, 1978. hlrn. 17.

Agama di Indonesia. Sepanjang masih ada umat Islain, maka disitu ada hukum
syariah Islam dan di mana ada hukum syariah Islam, maka dibutuhkan adanya
peradilan syariah Islam. Menurut Jaenal Aripin, norma-norma hukum syariah
Islam iili telah menjadi ideologi dan membentuk budaya hukum. Budaya hukum
syariah

inilah

yang

menjadi

inotor

kuat

penggerak

dibentulc

dan

diselenggarakannya peradilan syariah Islam di seluruh penjuru dunia. " Betapa
kuatnya suatu ideologi dapat bertahan terhadap perubahan-perubahan dari luar,
deinikian Daniel S. ~ e v . ~ ~
Sila pertama dari Pancasila adalah Icetuhanan Yang Maha Esa. Moh.
Mahfud MD mengatakan bahwa sila Icekhanan Yang Maha Esa ini menjadi
dasar bagi berlakunya hukum-hukum agama di Indonesia sebab setiap againa
tentu mendasarkail diri pada keimanannya kepada ~ u h a n .Menurut
~~
Prof.
Hazairin, dengan Pancasila sebagai dasar negara maka hukum agama yang
diyakini oleh para penganutnya memperoleh legalitas konstitusional untuk
diberlakukan dan meruntuhkan teori receptie yang dulunya dipakai sebagai dasar
kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Demikian sebagaimana dikutip oleh Moh

~
Mulya Lubis mengatakan bahwa diciptakannya teori
Mahfud M D . ~Todung
receptie harus diartikan sebagai politik pemerintah kolonial untuk melestarikan

Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hulcum Di Indonesia,
Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 302.
Daniel S. Lev., Islamic Courts In Indonesia A Study In The Political Basses of Legal
Institutions, Terjemahan H. Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam Di Indonesia, Suatu Studi
tentang landasan politk lembaga-lembaga hukum, Penerbit Intermasa, Jakarta, Cetakan Pertama,
1980, hal. 11. A. Qadri Azizy, Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum,
Penerbit Teraju, Jakarta. Mei 2004, hlm. 165-166.
onai Bagi i;evadfian Agama, daiam Peradiian
AgzUna dan KOmpllaSl Hukum lslam Ualam 'l'ata Hukum lndonesla, Ul1 Press, Yogyakarta, 1993,
hlm. 19.
84 Ibid.

terpecahnya komunitas-komunitas adat kita yang masih menganduilg nilai-nilai
.~~
dihidupsuburkannya nilai-nilai feodal dan
feodal dan hirarkis ~ o s i a l Deilgan
hirarki sosial dalam komunitas-koinunitas adat maka Pemerintah Kolonial
Belanda akan dengan mudahnya inelakukan politik pecah belah dan adu domba
(divide et empera) pada rakyat jajahannya di Indonesia.
Penulis berpendapat bahwa meskipun Pancasila dan Agama berasal dari

dua sumber yang berbeda, Pancasila bersurnber dari renungan pemikiran filosofis
manusia, yaitu para pendiri Republik Indonesia, sedang Agama bersumber dari
wahyu llahy, namun keduanya berjalan secara paralel dalam kehidupan beragama,
berrnayarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mengamalkan agama tidak hams
mengurangi atau merubah Pancasila dan untuk mengamalkan Pancasila tidalc
perlu merubah atau mengurangi agama, keduanya berjalan secara paralel.
Pancasila merupakan dasar dan ideologi Negara, pandangan hidup bangsa
Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, tujuan hidup masyarakat Indonesia, dan
perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan pemikiran tersebut,

Pemerintah Indonesia sejak awal masa orde baru telah mencanangkan suatu citacita membentuk masyarakat Indonesia menjadi "masyarakat Pancasila yang
agamais dan selcaligus masyarakat beragama yang ~ a n c a s i l a i s " . ~ ~

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya dalam
rangka memperingati hari lahir Pancasila di Jakarta Convention Center, pada
tanggal 1 Juni 2006 mengatakan bahwa:
Todung Mulya Lubis, Cita-Cita Hulcum Nasional Dan RUU-PA, dalam Zufian Sabrie,
3

*'

Departemen Agama RI., Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Proyek
Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama R.I., 1979, hlm. 8.

.. . Pancasila adalah ideologi nasional bangsa Indonesia. Dasar Negara
Republik Indonesia. Falsafah bangsa: weltanchaung. Pandangan hidup
bangsa (way of life). Jati diri bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa.87
Lebih lanjut dikatakan oleh Presiden SBY bahwa untuk menjadi catatan kita,
pada Tahun 1998, awal reformasi, awal perubahan besar di negeri ini, Majelis
Permusyawaratan Rakyat Indonesia telah mengeluarkan TAP MPR RI No.
18lMPRl1998 yang mencabut TAP MPR No. 2lMPRl1978 tentang P4. tetapi
"
sekaligus secara eksplisit menetapkan Pancasila sebagai dasar ~ e ~ a r a .Presiden
Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, juga menyatakan dalam
pidatonya itu bahwa:

.... salah satu yang sangat penting dan dalam urut-urutan Pancasila justru
kita sepakati menjadi sila yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara
negara dan agama, atau inakna tentang Ketuhanan, dan bagaimana agama
harus dijalankan oleh pemeluk-pemeluknya.89
Pancasila memberi jaminan dan ruang gerak bagi penduduk Indonesia,
baik secara individual maupun sosial, untuk inengamalkan agamanya dengan
seinpurna dan sebaik-baiknya, termasuk bagi mereka yang beragama Islam. Umat
Islam Indonesia dijamin untuk mengamalkan agamanya secara utuh dan
sempurna, baik dari aspek akidah, syariah (hukum-hukumnya) maupun akhlaq.
Penulis berpendapat bahwa berdasarkan pandangan ini maka aturan hukum
syariah Islam yang dianut oleh penduduk di Indonesia dapat diberlakukan,
termasuk di dalamnya tentang adanya lembaga peradilan syariah Islam. Pancasila
dengan sila pertama ICetuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan filosofis

-. -

Susilo Bambang Yudhoyono, Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara
-iaen ualam Kanglca lvlemperingati H a l L a m rancasila dl
Jakarta Coilvention Center, 1Juni ZUUb, hlm. 1U.
". Ibid,.
Ibid., hlrn. 11.
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hams adanya Peradilan Agama sebagai penvujudan dari peradilan syariah Islam
dalain sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemikiran filosofis Pancasila sebagai
landasan harus adanya Peradilan Agama di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Sila Icetuhanan Yang Maha Esa ini merupakan satu kesatuan dan menjiwai
sila-sila yang lain dalam Pancasila.

3. Sila Icetuhanan Yang Maha Esa ini melahirkan hukum dasar bahwa Negara
berdasar atas Icetuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk inemeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana diilyatakan
dalam Pasal29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
4. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945 menjamin setiap

penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu, demikian pula bagi yang beragama Islam juga dijamin
untuk memeluk Agama Islam dan untuk beribadat menurut Agama Islam.
5. Agarna Islam mengajarkan tentang akidah, syariah dan akhlaq.
6. Syariah Islam mengajarkan tentang aturan hidup dan ibadah yang merupakan

sebuah sistem hukum yang utuh (kaaffah).

7. Sebagai sebuah sistern hukum, syariah Islam terdiri atas tiga elemen atau
unsur sitem hukum, yaitu substansi hukum (legal substance), budaya hukum
(legal culture), dan struktur llukum (legal structure).
8. Sebagai suatu aturan hidup dan ibadah yang kaaffah, syariah Islam

ltehidupan beragama, berekoilomi (pencaharian), berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

9. Sebagai sebuah sistem hukum, pelaksanaan syariah Islam tidak terlepas dari
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang secara mutatis mutandis masuk
lte dalam dan menyatu dengan sistein ketatanegaraan di negara manapun
syariah Islanl itu berada.
10. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjamin
penduduk yang beragama Islam melaksanakan syariah Islam, baik dari aspek
legal substance, legal cultue, maupun legal structure.
11. Dari aspek substansi hukum, Pancasila mengharuskan Negara Indonesia
memperhatikan hukum Islam dalam pembentukan peraturan perUUan guna
menjamin berlakunya hukum Islam bagi rakyat yang beragama Islam.
12. Dari aspek struktur hukum, Pancasila mengahruskan Negara Indonesia
inenyelenggarakan lembaga-leinbaga penegak l~ukum Islam, baik secara
admistratif maupun litigatif, termasuk penyelenggaraan Peradilan Agama
sebagai peradilan syariah Islam.
13. Dari pemikiran filosofis tersebut melahirkan hukum dasar sebagaimana

dimuat di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa

kekuasaan

kehkiman dilalukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan ole11 sebuah Mahkamah IConstitusi.

Dari sudut pandang falsafah Pancasila, maka tidak ada pertentangan antara
Pancasila dan agama dan tidak ada alasan mempertentangkan agama dan
Pancasila ltarena keduanya berjalan secara paralel. Dalam Negara Pancasila,
setiap penduduk dilindungi, dijamin, dilayani dan dibimbing untuk melaksanakan
agamanya secara utuh tanpa perlu ada pengurangan dadatau penyimpangan.
Demikian pula bagi penduduk Indonesia yang beragaina Islam.
Secara ltonstitusional, UUD Tahun 1945 mempunyai 2 (dua) makna bagi
Peradilan Agama di Indonesia, yaitu: pertama, UUD Tahun 1945 merupakan
landasan konstitusinal bagi eksistensi Peradilan Agama; dan kedua, merupakan
landasan konstitusional bagi jaminan dan pelayanan negara terhadap penduduknya
yang beragama Islam karena mereka membutuhkan Peradilan Agarna.
Pasal24 ayat (2) UUD Tahun 1945 hasil amandemen ketiga menyatakan bahwa:
Kekuasaan kehaliman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
Dengan demikian, maka keberadaan Peradilan Agama di Indonesia pada
l~akikatnyamerupakan bentuk nyata dari perlindungan, jaminan, dan pelayanan
Negara bagi penduduknya yang beragama Islam.
Penulis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
UUD Tahun 1945, maka:
1) UUD Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional Peradilan Agama di
Indonesia seperti halnya dengan badan-badan peradilan lainnya.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Iceberadaan Peradilan Agama merupakan salah satu ujud perlindungan
negara bagi penduduknya yang beragama Islam sebagaimana dimaksudkan

dalarn alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia ....
3) Iceberadaan Peradilan Agama di Indonesia merupakan ujud jaminan negara

bagi penduduknya yang beragama Islam sebagaiman dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara berdasarkan
Icetuhanan Yang Maha Esa", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Negara
menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah

menurut agamanya dan kepercayaannya itu".
4) Keberadaan Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk pelayanan Negara
secara proporsional kepada penduduknya yang beragama Islam di mana,
dalarn kehidupan beragama, mereka membutuhkan berlakunya hukurn syariah
Islam dan adanya peradilan syariah Islam yang di Indonesia diberi nama
Peradilan Agama.
Ketentuan lconstitusional dalam UUD Tahun 1945 tersebut kemudian

ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU Kekuasaan Kehakiman yang dahulu
diinulai dengan UU No. 19 Tahun 1964, UU No. 14 Tahun 1970 Tanggal 17
Desember 1970, UU No. 35 Tahun 1999 Tanggal 3 1 Agustus 1999, UU No. 4
Tahun 2004 Tanggal 15 Januri 2004 dan terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009
Tanggal 29 Oktober 2009. UU Icekuasaan Kehakiman tersebut merupakan dasar
-

tersebut lahirlah UU Tentang Peradilan Agama, yaitu UU No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah, pertama dengan UU No. 3
Tahun 2006 dan lcedua diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tanggal 29
Oktober 2009 Tentang Perubahan Icedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama. Tiga UU Peradilan Agama tersebut kesemuanya menjadi
landasan operasional penyelenggaraan peradilan oleh Pengadilan dalam

lingkungan Peradilail Agama di Indonesia.

9. Peradilan Agama merupakan Pengadilan Negara
Jika ditinjau dari segi fungsinya, Peradilan Agama merupakan peradilail
syariah Islam karena ia dibentuk atas dasar perintah syariah Islam guna
menjalankan hngsi peradilan syariah

slam.^'

Namun, jika ditinjau dari segi

statusnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka Peradilan Agama

inerupakan Pengadilan Negara karena ia dibentuk dan diselenggarakan oleh
~ e ~ a rsebagai
a ~ ' salah satu unsur penyelenggara negara yang menjalankan hngsi
sebagai pelaku kehakiman di bidang hukum syariah Islam. Sebagai pengadilan
negara, ia tunduk pada sistan ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan
merupakan sistem penyelenggaraan negara yang di dalamnya terdapat susunan
organisasi negara, kedudukan masing-masing lembaga negara, hubungan antar
lembaga negara, dan hngsi masing-masing lembaga negaraSg2Peradilan Agama
merupakan sub sistem dari sistem peradilan nasional pelaku kekuasaan kehakiman
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 24A ayat (5)
Rifyal Ka'bah, loc., cit.
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UUD 1945 dan Pasal28 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Icekuasaan Kehakiman,
ruang lingkup aspek ketetanegaraan Peradilan Agama, antara lain, meliputi: (1)
Iredudukaiz, (2) Irelembagaan, (3) dan kompetensi, yang semuanya itu inenjadi
tanggung jawab Negara untuk mengatur dan memenuhinya.
10. Mungkinkah di Indonesia Diadakan Peradilan Agama Lain

Menurut Moh. Mahfud, dengan pandangan ini seharusnya bukan hanya
Peradilan Agama Islam saja yang dapat dilembagakan di Indonesia tetapi agamaagama lainpun sejauh diakui di dalam naungan Pancasila dapat pula memiliki
lembaga yang sama sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diperlukan,93
yakni bahwa agama dari yang bersangkutan memiliki sistem hukum sebagaimana
dalam Agama Islam. Secara teoritis, dimungkinkan adanya peradilan bagi
masyarakat penganut agama selain Islam berdasarkan asas equality warga negara
sebagaimana dimaksud dalam 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut maka masing-masing umat
beragama mempunyai peluang konstitusional yang sama untuk menyelenggarakan
peradilan sesuai dengan agamanya. Namun dalam kenyataannya, ha1 ini tidak
memungkinkan bagi masyarakat beragama selain Islam untuk diadakan
peilgadilan tersendiri berdasarkan ajaran agama masing-masing karena agama
selain Islam tidak mengajarkan tentang hukum dan pengadilan dalam sebuah
sistem hukurn. Karena ajaran agama-agama selain Islam tidak megajarkan tentang

93 Moh.

Mahfud. MD., loc., ~ i t .

harus adanya pengadilan dan juga untuk mengarnalkan ajaran agama tidak
membutuhkan pengadilan, maka tidak diperlukan pengadilan agama bagi agamaagama selain Islam. Hal ini bukan karena Pancasila atau Negara itu melakukan
dislcriminasi, melainkan karena agama dari umat beragama selain Islam tidak
meinbutuhkan pengadilan menurut agamanya. Keberadaan Peradilan Agama
sebagai peradilan syariah Islam, pemberlakuan hukum syariah Islam, dan struktur
hukum syariah lainnya di Indonesia bukanlah merupakan suatu bentuk
dislcriminasi Negara terhadap warga negara melainkan sebuah praktik kehidupan

ketatanegaraan secara proporsional berdasarkan konstitusi. Dalam UUD Tahun
1945 dinyatakan: (1) bahwa Negara ini didirikan dengan tujuan untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah ~ n d o n e s i a .(2)
~ ~ bahwa
perlindungan Negara terhadap warga negara adalah meliputi, antara lain, jiwanya,
agarnanya, hak-hak asasinya, hak-hak kebendaannya, kehorrnatannya, dail
kemerdekaan b e r f i k i r ~ ~ ~(3)
a . ~bahwa
~
oleh sebab bagi umat Islam dalam
kehidupan beragama banyak hal-ha1 yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan
benlegara, maka tidak mungkin dapat dipisahkan antara agama dan negara.

B. Peradilan Agama Sebelum UU No. 7 Tahun 1989
1. Peradilan Agama masa pra Kerajaan-kerajaan Islam
Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan melukiskan bahwa
penyelenggaran peradilan syariah Islam di Indonesia dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat pada saat

94

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
UUD 1945.

" Pasal28

itu. Secara dokumenter, kita memang mengalami banyak kesulitan untuk melacak
bagaimana Peradilan Agama pada masa pra kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.
Namun demikian secara teoritik dilukiskan oleh Zaini Ahmad Noeh dan Abdul
Basit ~ d n a n bahwa
'~
perkembangan peinbentukan Peradilan Agama dimulai daii
bentult "tahliim", yakni penyerahan penyelesaian sengketa antara para pihak
ltepada seorang "muhakkam" untuk memberi keputusan antara mereka
berdasarkan kesepakatan dan mereka bersepakat pula untuk menaati keputusan
muhalckam ter~ebut.'~Icemudim berkembang menjadi model lain yang disebut
"tauliyah ahlul hilli wal 'aqdi", yakni pengangkatan oleh majelis atau kumpulan
orang-orang terkemuka dalam masyarakat atas seseorang yang dipercaya untuk
bertindak sebagai hakim. Praktik penyelesaian sengketa melalui muhakkam
sangat mungkin diilhami dari perintah Allah SWT dalain A1 Qur'an Surat A1
Nisa' ayat (35) yang berbunyi:

Dalam periode tahkim dan periode tauliyah ahlul hilli wal 'aqdi,
Peradilan Agama belum mendapatkan tempat kedudukan dalam suatu sistem
ketatanegaraan karena memang belum ada pernerintahan sehingga juga belum ada
sistem ketatanegaraan. Dalam hal sudah ada suatu pemerintahan negara, maka
penyelenggaraan peradilan Islam menjadi tanggung jawab negara. Hakim (qadli)
96 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singgkat Peradilan Agama Islam
Di Indonesia, Penerbit PT. Bina Ilmu, Suarabaya, 1983, hlm. 29-30.
97 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, loc., cit.
aaa p~~SXgkmaan
antara Keauanya, maka lunmlah
seorang hakam dari keiuarga lakl-lalu dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua
orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suamiisteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

diangkat oleh kepala negara. Hal ini disebut "tauliyah ulil amri dzu syaukah",
yakni pelimpahan

kekuasaan mengadili

dari pemerintah/penguasa

yang

~ ~ dimulai dari masa tumbulmya kerajaail-kerajaan
mempunyai k e k u a s a a i ~yang
Islam di Indonesia. Dari sinilah altar ideologi tumbuhnya Peradilan Agama di
Indonesia. Zaini Ahmad Noeh mengatakan bahwa peradilan syariah Islam ini
telah ada sejak sebelum orang Portugis dan Belanda datang ke ~ n d o n e s i a . ' ~ ~
2. Peradilan Agama masa Kerajaan-kerajaan Islam
Setelah di Indonesia berdiri kerajaan-kerajaan Islam, maka mulailah

tenvujud periode tauliyah ulil amri dzu syaukah. Peradilan syariah Islain
dibentuk dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kerajaan sebagai Pengadilail
Negara di Kerajaan. Peradilan Agama mulai mendapatkan tempat kedudukannya
yang sempurna dalam sistem ketatanegaraan kerajaan-kerajaan Islam seperti yang
berada di daerah-daerah kesultanan Perlak, Samudera Pasai, Aceh, Malaka,
Demak, Mataram, Banten, Priangan, Cirebon, Palembang, Sulawesi Selatan,
Icalimantan Selatan dan Timur, Buton, Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, Bima,
Banjar, Icutai dan daerah-daerah lainnya, sebagai pengadilan syariah Islam telah
'
Alon-Alon, dan Masjid Agung
inendapatkan bentuknya yang p o ~ i t i f . ' ~Kraton,
merupakan lambang sistem ketatailegaraan Kerajaan yang membentuk "trilogi
sistem ketatanegaraan" yang dilukiskan sebagai berikut: (1) Raja (Sultan)

adalah Kepala NegaraIICepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi Angkatail

" Zaini Ahmad Noeh

Ibid,

loo

dan Abdul Basit Adnan, loc., cit..

- ...

.

emoinaan Baaan reraatlan Agama Islam, "rer~emoangannu~rumIslam
Dan Peradilan Agama di Indonesia" dalam "Kenang-kenangan Satu Abad Peradilan Agama Di
Indonesia", Direktorat Petnbinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1985, hlm. 7. Darmawijaya,
Kesultanan Islam Nusantara, Pustaka A1 Kautsar, Jakarta, 2010, hlm. XII.
-
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Perang, yang dilambangkan dengan I.eraton/Istana. (2) Patih adalah Kepala Staf
dan Perdana Menteri. Bupati dan Patih di daerah adalah Panglima Teritorial dan
Icepala Stafhya. Di samping itu, masih dikenal jabatan Penewu, yang berarti
komandan dari seribu orang prajurit, dan di antara Lurah di suatu wilayah tertentu
ada yang disebut Lurah Penatus, yakni Lurah yang menjadi komandan dari
seratus prajurit, yang dilambangkan dengan ~lon-alon.lo2(3) Penghulu Ageng
sebagai Pejabat Agama yang bertugas mengelola pelaksanaan kehidupan
beragama di Kerajaan, terrnasuk di dalamnya soal peradilan, yang dilambangkan
dengan Masjid Agung atau Mesjid Gedhe.
IConsepsi hukum syariah Islam menjadi dasar penyelenggaraan

peradilan syariah Islam di kesultanan. Syariah Islam menempatkan masalah
"peradilan" atau "al-qadla" sebagai suatu kewajiban kolektif sejajar dengan fardlu
lcifyah laiilnya seperti: inendirikan shalat j amaah dan shalat jumat, mempelaj ari
dan mengajarkan ilmu, menyelenggarakan kesejahteraan umum dan mencegah
kemungkaran (amar ma'mf dan nahi munkar) serta mendirikail kepemimpinan
umat atau bernegara (al-~rnamah).'~~
Konsepsi syariah inilah yang dianut oleh
I.erajaa11-kerajaan Islam di Indonesia, khusunya di Jawa dail Madura. Penulis
memperkiraan bahwa pada masa itu dianut teori penaatan kepada hulcum syariah
Islam dan teori penerimaan otoritas hukum syariah Islam. Dengan dianutnya

Islam sebagai agama resmi negara, maka Sultan bertanggung jawab atas
terseleilggarakan kehidupan beragama menurut syariah Islam bagi rakyat yang
102~epartemen
Agama RI., Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Proyek
-- a vepartemen Agama K.I., IY I Y , nlm. 54.
In1
. . .
" Zalni Allmad Noeh, Sejarah k'eradllan Agama dl Indonesia, dalam Laporan Hasll
Sirnposiunl Sejarah Peradilan Agama, Bagian Proyek Pembinaan Adiminstrasi Hukum Dan
Peradilan Agama, 198211983, hlm. 42.

-

beragama Islain, termasuk di dalam inengenai peilyelenggaraan Peradilan Againa
karena Pevadilan Agama yang

mevupakan

alat pevlengkapan

dalam

pelaksanaan hukum syaviah Islam.

Raja atau Sultan di Jawa memiliki tiga fungsi utama dalam sistem
ltetatanegaraan Pemerintahan Pribuini (Icerajaan), yaitu: (1) pemerintahan
umum, (2) pertahanan dan keamanan, dail (3) penata bidang agama. Tiga
fungsi ini tidak laill adalah arti dari gelar Raja-raja Mataram (Islam), baik bagi
Icasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta, yang saat ini masih ada.lo4
Penghulu Ageng Ieaton Surakarta, R.T. K.H. Abdulmu'thi Handipaningrat,
meilguraikan gelar Raja-raja Mataram, antara laill "Sampean Dalem Hingka~zg
Sinuhun Senopati Hing Ngalogo Sayidin Panutun Panotogomo Kalipatullah",

yang berarti: (1) Sampean Dalem Hingkang Sinuhun, yang artinya kurang lebih
demikian: "Baginda Raja yang dipertuan dun ditaati" dalam fungsi sebagai
Icepala Negara dan Pemegang Pemerintahan; (2) Senopati Hing Ngalogo, yakni
"Panglima Tertinggi Angkatan Perang"; (3) Sayidin Panutun Panotogomo
Kalipatullah, yakni "Yang dipertuan sebagai pengatur bidang Agama sebagai

walcil Allah di muka b ~ m i " . ' ~Fungsi
~
Sayidin Panutun Panotogomo
Il;alipatullah dari Raja-raja di dua Kerajaan, Solo dan Jogja, dilakukail masing-

masing oleh sebuah Depertemen yang dipimpin oleh seorang Penghulu Ageng
atau Kanjeng Pengulu, yang dalam sistem ketatanegaraan kerajaan urutan
keprotokolannya disebut sesudah Patih, sebelum para Bupati Nayaka, Bupati
Patih Icadipaten dan lain-lain pejabat. Sultan selaku Sayidin Panutun
' 0 5 Disampaikan dalam ceramah pada Latihan Upgrading Hakim Tahun 1972, yang
berjudul "Peranan Kesunanan Surakarta dalam Pengembangan Islam",

Panotogomo Kalipatullah merupakan penanggung jawab kehidupan beragama di

Icerajaan baik di bidang ibadah maupun hukum syariah, termasuk di dalamnya
penyelenggaraan peradilan syariah Islam. Sultan adalah penanggung jawab
terelenggaranya peradilan syariah Islam. Bahkan Sultan adalah kepala
pemerintahan dail juga qadli atau hakim syariah di Kerajaan.
Sultan Agung (1613 - 1645) adalah qadli syariah. Sultan adalah kepala
pemerintahan dan juga qadli atau hakim syariah di Icerajaan. Sultan bertindak
sendiri sebagai Qadli (Hakim). Namun karena tidak mungkin semua tugas-tugas
qadli dilakukannya sendiri, maka Sultan selaku Kepala Negara mendelegasikan
(mentauliyahkan) kewenangannya itu kepada pejabat di bawahnya, yaitu
Penghulu Ageilg di pusat pemerintahan dan para Penghulu di daerah-daearahlo6.
Adapun tugas-tugas Penghulu di tingkat Kabupaten pada masa itu adalah meliputi
tugas-tugas untuk: (1) Memimpin administrasi Masjid; (2) Mengurus pendidikan
agama; (3) Lain-lain tugas bidang agama; dan (4) Ketua (Pengadilan Surambi).
Keadaan seperti ini tidak jauh berbeda dengan keadaan di zaman
Rasulullah SAW di mana Nabi Muhammad SAW di samping kedudukannya
sebagai Icepala NegaraIPeinerintahan juga sekaligus sebagai Qadli atau Hakim.
Selain itu, Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai Icepala Negara
juga inengangkat orang lain sebagai Qadli atau Hakiin, baik di pusat maupun di
daerah. Mengawali periode peradilan syariah Islam dalam bentuk "tauliyah ulil
amri" di Pulau Jawa diduga h a t bermula dari Kerajaan Mataram di Yogyakarta

ketika dibawah kepemimpinan Raja Sultan Agung Hanyakrakusuma. Sultan

'06

Departemen Agama, Pedoman Dasar Krukunan Hidup Beragama, op. Cit., hlm 34-35.

Agung mulai mengadakan pembaharuan pengadilan dalam sistem ketatanegaraan
lterajaan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran Islam ke dalam praktik
peradilan di Kerajaan dengan cara memasukkan orang-orang dari kalangan Islam
menjadi hakim pada Pengadilan Pradata yang dipimpinnya. Sultan Agung tidak
meroinbak sistem peradilan yang sudah ada secara 'konfi-ontatif atau membuat
pengadila~~
baru menurut hukum Islam, melainkan melakukan pembaharuan dari
dalam secara 'integratif dan 'komplementatif terhadap hukum dan pengadilan
pradata yang sudah ada.lo7 Melalui kebijakan tersebut, maka secara bertahap dan
pasti peradilan syariah Islam masuk ke dalam sistein ketatanegaraan Kerajaan
Matarsun. Dalam perkembangan berikutnya, sidang-sidang Pengadilan Pradata
yang semula dilakukan di 'Siti Hinggil Kraton ' dipindahkan ke 'Surambi Masjid
Agung'. Ibrena terjadi perubahan tempat tersebut, maka Pengadilan Pradata
akhirnya dikenal dengan sebutan Pengadilan Surambi. Ketua Pengadilan
Surambi adalah Raja sendiri. Namuil demikian, dalam pelaksanaan pengadilan
sehari-hari diserahkan kepada Penghulu dan sidang-sidangnya dipimpin langsung
oleh Penghulu atas nama Sultan, dengan didampingi oleh alim ulama.lo8
Walaupun Pengadilan Pradata telah terjadi perubahan nama inenjadi Pengadilan
Surambi, nanluil tugas dan wewenangnya tetap sama, tidak berubah. Pengadilan
Sursunbi ini inemeriksa dail memutus perkara berdasarkan hukurn syariah
~ s l a r n . Dalam
'~~
sistem ketatanegaraan Kerajaan Mataram, Pengadilan Surambi
ini semula berkedudukan sebagai delegasi Sultan dalam memeriksa perkara
ltarena keputusan akhir atas setiap perkara yang diperiksa oleh Pengadilan
ln7

Uepartenlen Agama, Peradilan Aguma .. , hlm. 3.
loc., cit.
' 0 9 Departemen Agama, op., cit., hlm. 4.
A

" '

lo* Achrnad Gunaryo,

Surambi tetap berada di tangan Sultan sebagai Qadli Syari'ah. Dalam ha1
demikian, inaka Sultan bertindak sendiri sebagai Qadli (Hakim). Namun
demikian dalam praktiknya, Sultan tidal< pernah inengambil keputusan yang
inenyimpang dari keputusan yang direkomendasikan oleh Pengadilan Surambi.
Dengan demikian, maka Pengadilan Surambi ini meiupakan kepanjangan tangan
kekuasaan Sultan dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam sistem
ketatanegaraan di Icerajaan sehingga inempunyai kewibawaan tinggi di mata
masyarakat. Pengadilan Surambi ini dipimpin oleh Penghulu dengan dibantu oleh
tiga orang anggota majelis Pengadilan Surambi yang memeriksa dan menjatuhkan
putusannya berdasarkan 11ukum Syariah 1slam. lo
Dalam

perltembangan

selanjutnya,

Sultan

Agung

kemudian

memberikan delegasi wewenang kepada Pengadilan Surambi untuk memeriksa
dan memutus perkara tanpa hams menyerahkan kepada Sultan untuk mendapat
keputusan. Sultan mulai inemisahkan antara perkara-perkara yang cukup diperiksa
dan

diputus

oleh

Pengadilan

Surambi

dengan

perkara-perkara

yang

pemeriksaannya didelegasikan kepada Pengadilan Surambi namun keputusannya
berada di tangan Sultan. Perkara-perkara mengenai perkawinan, perceraian,
warisan dan lain sebagainya sepenuhnya didelegasikan untuk diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan Surambi, tidak perlu diajukan kepada Sultan untuk
diputuskan. Sedang untuk perkara-perkara lainnya, setelah diperiksa ole11
Penghulu di Pengadilan Surambi, tetap hams diajukan kepada Sultan untuk

'lo

Ibid.

diputuskan oleh ~ultan."' Menurut Abdul Halim, perkara-perkara lain tersebut
adalah perkara-perkara mengenai keamanan negara, keamanan dun ketertiban

umum, pengaiziayaan, perampokan, dun pencurian

inenjadi wewenang

~u1tan.l'~Untuk perkara-perkara tersebut, setelah diperiksa dan disimpulkan
keputusannya oleh Pengadilan Surambi, diserahkan kepada Sultan dan Sultanlah
yang akan memberikan keputusan akhir. Dalam sejarahnya, Sultan selalu
memutus perkara sesuai dengan keputusan (pendapat) Pengadilan Surambi
tersebut. Dengan melihat praktik peradilan di Icerajaan Islam Mataram tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa peradilan syariah Islam sudah dilakukan di
Icerajaan Mataram sebagai pengadilan negara sehari-hari yang meliputi semua
jenis perkara. Kedudukan Sultan sebagai Kepala Negara juga sekaligus sebagai
Qadli Peradilan Syari'ah Islam.
Pengadilan syariah Islam pada waktu itu dilakukan dengan dua model
sesuai dengan sistem ketatanegaraan kerajaan pada masa itu, yaitu:
a. Untult perltara-perkara mengenai perkawinan, perceraian, warisan dan lain
sebagainya dilimpahkan (ditauliayhkan) sepenuhnya kepada Pengadilan
Surambi sehingga perkaranya diperiksa dan diputus oleh Penghulu di
Pengadilan Surambi;
b. Untult perkara-perkara mengenai keainanan negara, keamanan dail
ketertiban umum, penganiayaan, perampokan, dan pencurian pemeriksaannya
dilimpahkan kepada Penghulu di Pengadilan Surambi dan kemudian hasil
pemeriksaannya diserahkan kepada Sultan untuk mendapat keputusan. Sultan
I1

..

I-lblct.

Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hulcum Di Indonesia: Dari Otoriter
KonsewatifMenuju Konjigurasi Demolratif-Responsif; Rajawali Pres, Jakarta, 2000, hlrn. 39.

akan inemutus perkara tersebut berdasarkan hasil musyawarah yang
diputuskan (direkomendasikan) oleh Penghulu. Dalam ha1 demikian, Sultan
bertindak sendiri sebagai Qadli atau Hakirnnya.
Dalam sistem ketatanegaraan Keajaan Mataram, Sultan dapat saja
bertindak dan inenunjuk dirinya sendiri sebagai Qadli (Hakim). Sultan keinudian
dapat pula meliinpahkan sebagian perkara (khusunya perkara-perkara perdata)
kepada Penghulu untuk diperiksa dan diputus olehnya. Kemudian Sultan juga
inelimpahkan kepada Penghulu untuk memeriksa perkara-perkara pidana yang
kemudian Sultan memutus perkara tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan
rekomendasi dari Penghulu di Pengadilan Surambi. Demikianlah prakti k peradilan
syari'ah Islam dalam sistem ketatanegaraan Icerajaan Islam Mataram.
Dari apa yang terlukis tersebut, inaka dapat dijelaskan bahwa
kedudukan, kelembagaan, dan kompetensi Peradilan Agama sebagai Pengadilan
Negara yang sesungguhnya dan sekaligus sebagai Pengadilan Syariah Islam yang
seutulmya dan andal dalam sistem ketatanegaraan Icesultanan telah cukup
memadai. Hal ini karena:
1. Dari aspek status, Peradilan syariah Islanl baik dengan sebutannya sebagai
Pengadilan Sultan maupun Pengadilan Surambi merupakan lembaga resmi
negara yang dibentuk dan diselenggarakan oleh negara dalam sistem dan
organisasi ketatanegaraan yang berkedudukan langsung di tangan Sultan di
mana Sultan sendiri langsung bertindak sebagai Qadli atau Hakim, atau
didelegasikan kepada Penghulu yang bertindak atas nama Sultan;
--

2. Dari aspek peran yang diberikan dan dapat dimainkan olehnya sebagai salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman di Icerajaan, maka Pengadilan Surambi
telah dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai Pengadilan Negara dan
sekaligus sebagai Pengadilan Syari'ah Islam yang handal dan seutuhnya;
3. Dari aspek pengaltuan terl~adapnyasebagai lembaga kenegaraan baik secara
yuridis, praktis, inaupun etis dalam kehidupan ketatanegaraan, maka peradilan
syariah Islam telah diakui dan dihorrnati sebagai salah satu unsur
penyelenggara negara di Kerajaan.

Keadaan ini tidak terlepas dari kedudukan Sultan sebagai Sayidin

Panuntun Panotogomo Kalipatullah. Politik hukum ini dijalankan di semua
kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, baik di Jawa dan Madura maupun di luar
Jawa dail Madura. Hal ini terjadi karena konsepsi hukum ketatanegaraan yang
dianut oleh kerajaan-kerajaan Islam di Tanah Air ini juga sama, yaitu konsepsi
fikih Imam Syafi'i. Sultan Hamengku Buwono X mengatakan113bahwa cikal
bakal

di Yogyakarta, dapat ditelusuri dari keberadaan lembaga peradilan

Surambi yang saat itu sudah ada sejak zaman Sultan Agung. Secara
organisatoris, struktur organisasi peradilan surambi diketuai oleh seorang
penghulu hakim deilgan dibantu enlpat orang ulana, yang dinamakan pathok

nagari yang diangkat dengan serat kekancingan dalem. 114 Keadaan serupa juga
terjadi di Icerajaan Banjar Islam yang berdiri pada tanggal 24 Septemeber 1526
dengan dinobatkannya Sultan Suriansyah sebagai Sultan Banjar Per-tama
-

Sambutan pada Peresmian Gedung Pengadilan Agama Sleman Daerah Istimewa
gustus ZUU'I.
Itan H a m e n g k u B u w o n . S a m b u t a n Pada Peresmian Gedung Slemnn Daerah
Istmewa Yogyakarta pada tanggal 14 Agusutus 2007, Varia Peradilan Majalah Hukuin Tahun
M I 1 No. 262 September 2007, IKAHI, Jakarta, 2007, hlm. 15.
"3

-

-

-

-

merupakan titik awal berkembangnya Agama Islam di Icalimantan Selatan. Syekh
Muhammad Arsyad Al-Banjari (1 7 10-1812) sepulang dari Tanah Suci Makkah

mengadakan lembaga "Mufti" dan "Qadhi" dalam struktur Icerajaan Banjar.
Iceadaan ini berlangsung terus sampai dibubarkannya Kerjaan Banjar oleh
Pemerintah Penjajah Belanda pada Tahun 1860. Selanjutnya, Peradilan Agama
diatur dalam ~ r d o n a n s i . " ~

3. Peradilan Agama masa Pemerintahan Hindia Belanda
Tahun 1602 inerupakan Tahun kedatangan Verenigde Oest Indicshe
Compagnie (VOC) di Indonesia di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Van

Imhoff. Di zaman VOC, kedudukan hukum Islam yang telah ada pada masyarakat
dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia diakui. Di daerah Aceh, Demak,
Mataram, Banten, Palembang, Makassar, dan daerah-daerah lainnya, Peradilan
Agama telah mendapatkan beiltuknya yang positif, yaitu dalam bentuk peradilan
surambi, pradopo, majelis syara', dan lain sebagainya.ll6 Seiring dengan
perjalanan waktu, kedatangan VOC ini kemudian menjajah Indonesia dengan
inembawa segala pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia, terrnasuk di
bidang hukum dan peradilan. Sejak semula sikap politik Belanda terhadap hukum
Islanl dan Peradilail Agama di Indonesia adalah "princepeel gebrekkig mar
jietelijk onmisbar", prinsipnya tidak diperlultan tetapi kenyataannya harus ada.
Belailda dalam menjajah Indonesia tidak memerlukan hukum Islam dan Peradilan

Abdurrahman, Peranan Peradilan Agama Dalam Penerapan Hulnrm Islam Di
I(a1imantan Selatan, Orasi Ilmiah Pada Pembukaan Kuliah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
-
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UlreMorat rembmaan Badan Yeradilan Agama Islam, "Perlcembangan Hukum Islam
Dan Peradilan Agama di Indonesia" dalam "Kenang-kenangan Satu Abad Peradilan Agama Di
Indonesia", Direktorat Peinbinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1985, hlm. 7.
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Agama tetapi lcarena ha1 ini diperlukail oleh rakyat jajahan, maka hams diadakan
meskipun hanya sekedar 'pupuk bawang' agar tidak mendapatkan perlawanan
dari rakyat.
Tahun 1645, ketika Sultan Agung wafat dan digantikan oleh puteranya,

yalmi Amangkurat I pada Tahun 1645, Belanda mulai memasukkan pengaruhnya
ke dalam lterajaan Mataram dengan mengurangi peranan alim ulama di
Pengadilan Surambi dan kekuasaan Pengadilan Surambi mulai dikurangi dan
dikikis oleh Belanda dan menghidupkan kembali Pengadilan Pradata. Sejak Tahun
1965 ini, Peradilan Agama hanya berkuasa meizgadili perkara-perkara
mengenai perkawinan, perceraian, warisan dun lain sebagainya saja. Tahun

1677 merupakan perrnulaan jatuhnya kerajaan Mataram dan awal seinakin
derasnya pengaruh Belanda ke dalam pemerintahan Mataram. Pada masa
Arnangkurat I1 dan sesudahnya para raja menarik diri dari peradilan dan
menyerahkan urusan peradilan kepada pejabat-pejabat yang bertindak atas nama
raja. Setelah Mataram terpecah menjadi dua, yakni Surakarta dan Yogyakarta,
Belanda mempunyai kesempatan dan peluang luas untuk ikut campur dalam
urusan peradilan di dua kerajaan tersebut.l17 Pada Tahun 1747 pernah
diusahakan penguinpulan hukum pidana Islam guna menjadi bahan bagi
Pengadilail Landraad yang dibentuk di Semarang. Usaha ini mengasilkan kitab
" ~ u h a r r a r " . " Pada
~
Tahun 1760, dengan menyaksikan kenyataan bahwa

hukuill Islam telah ada di masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia,

--

figama ~ . 1 . reraallan
,
Agama Uz lndones~aSejarah Perkembangan
iembaga u a n Proses Yembentukan UUnya, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 200 1, hlm. 4.
'18 Ibid.

dan kedudukannya diakui ole11 VOC, maka untuk kepentingan orang Bumiputera
yang bersengketa, hukum Islam itu dikompilasikan oleh VOC, yakni dengan
resolusi der Indische regeering tanggal 25 Mei 1760 disusun kumpulan peraturan
hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk dipergunakan pada pengadilan
VOC untuk mengadili orang Indonesia. ICumpulan hukum Islam ini terkenal
dengan sebutan "Compedium Freijer". Di samping itu, dibuat pula kumpulan
hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang
~ tanggal 13 Desember 1799
dan Makassar (yakni untuk Bone dan ~ o a ) . "Pada
VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan akibat banyak pejabat VOC
yang korupsi. Setelah itu, kemudian didirikan Pemerintahan Hindia Belanda.lZ0
Selama kurun waktu 350 tahun, sejak tahun 1662 s/d tahun 1942, inerupakan

masa penjajahan Belanda di Indonesia. Tahun 1662 s/d tahun 1799 merupakan
masa pemerintahan VOC yang kemudian dilanjutkan masa Pemerintahan Hindia
Belanda sampai Tahun 1942.
Tahun 1808-1811 merupakan masa pemerintahan Daendels. Di daerah-

daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang karena belum ada , maka di setiap
landgerecht diikutsertakan seorang Penghulu yang akan ikut memberikan

pertimbangan apabila Icetua (Bupati) dan Landraad beserta anggota akan
inemutus perkara. Untuk tiap Vredesgerecht di Jawa Tengah dan Jawa Timur
diangkat seorang Penghulu sebagai anggota. Vredesgerecht ini akan memutus
perkara-perkara kecil misalnya perselisihan-perselisihan dalam perkawinan,
penganiayaan, hutang piutang dan lain sebagainya. Seperti halnya VOC,
-
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Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006
(Sejarah, Kedudulcan, & Kewenangan), UII Press, Yogyakarta, 2007, hlrn. 1 0.
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Daendels berpendapat bahwa hukum asli di Jawa adalah hukum Islam. Oleh
karena itu, diangkatlah seorang Penghulu yang dianggap ahli dalam hukum Islam
sebagai penasihat pada setiap ~ a n d ~ e r e c h tPada
. ' ~ ~ masa Gubernur Jenderal
Daendels berkuasa, belum merupakan lembaga yang berdiri sendiri dalam sistem
lcetatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda. Pengadilan Penghulu yang ada pada
saat itu berjalan di luar sistem ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda. Namun
demikian, Daendels melalui Instruksinya bulan September Tahun 1808
membiarkan adanya pengadilan Penghulu tersebut, seperti di daerah Banten, yang
dalam praktiknya memutus perkara-perkara keluarga menurut hukum Islam.
Pada Tahun 1820, melalui Pasal 13 Staatsblad Tahun 1820 NO. 22
Belanda mulai campur tangan lebih jauh dalam soal Peradilan Agama dengan
dikeluarkannya instruksi kepada para Bupati agar perselisihan mengenai waris di
Pada
kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada para alim ulama 1s1arn.I~~
Tahun 1825, yakni pada tanggal 23 Maret 1825 dikeluarkan peraturan untuk
Ibukota Palembang inengenai wewenang Peradilan Agama yang meliputi: a.
Perkawinan; b. Perceraian; c. Pembagian harta; d. Kepada siapa anak diserahkan
kalau orang tuanya bercerai; e. Apa hak masing-masing orang tua terl~adapanak
tersebut; f. Pusaka dan wasiat; g. Perwalian; dan h. Perkara-perkara lainnya yang
menyangkut a g ~ n a . ' 2 3 Pada Tahun 1835 Pemerintah Hindia Belanda
mengeluarkan Penjelasan Pasal 13 Staatsblad Tahun 1820 No. 22 yang isinya
bahwa gugatan untuk mendapatkan pembiayaan yang timbul dari keputusan para

123 Mahadi, Simposium Sejarah Peradilan Agama, Proyek Pembinaan Adrninistrasi
Peradilan Agama, ldm. 22.

'pendeta' itu hams diajukan kepada pengadilan biasa. Hal ini dilatarbelakangi

oleh politik konkordansi dalam bidang l~ukumkarena mereka beranggapan bahwa
Pada
hukum Belanda jauh lebih baik dari pada hukum yang ada di 1nd0nesia.l~~
Tahun 1838 Pemerintah Hindia Belanda hendak inemberlakukan Burgerlijk
Wetboek (BW) di wilayah jajahannya di Indonesia. Mr. Scoulten van Oud
Haarlem selaku Ketua Icomisi Penyesuaian UU Belanda dengan keadaan

istimewa di Hindia Belanda membuat sebuah nota kepada Pemerintahnya bahwa
untuk mencegah timbulnya keadaarz yang tidak menyenangkan, mungkin juga
perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang Bumi Putera, maka

hams diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam
lingkungan (hukurn) agama serta adat istiadat mereka.125~ a d aTahun 1847
inelalui Staatsblad Tahun 1847 No. 30, Penghulu di Surakarta dan Yogyakarta
tidak boleh lagi meizgadili perkara-perkara pidana yang dahulu menjadi

kompetensi pengadilan Surambi di zaman Pemerintahan Sultan ~ ~ u n ~ . ' ~ ~
Pada Tahun 1848 Pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan politik
lconkordansi dengan memberlakukan Kitab UU Hukum Perdata (Buvgevlijlt

Wetboek) dan Kitab UU Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) buat orang-

orang Eropa yang ada di Indonesia yang sebelumnya sejak Tahun 1838 telah
Pada Tahun 1855 Pemerintah Hindia Belanda
diberlakukan di Negeri ~e1anda.l~'

mengeluarkan Regeerings Reglement yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1855
No. 2 yang pada Pasal78 dinyatakan bahwa:

p
p
p
p
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Laim Ahmad Noeh,. op.,
- . cit., hlm. 62.
Deparetemen Agama, Peradilan Agama di Indonesia.., op., cit., hlm. 10.
Ibid.

1. tidalc lagi berwenang mengadili perkara pidana.

2. Apabila menurut hukum Agama atau adat-adat lama perkara itu harus diputus
oleh mereka (Penghulu) tetap diputus oleh mereka.
3. Pada Pasal 109 dinyatakan bahwa juga benvenang memutus perkara orang-

orang Arab dengan orang Arab, orang Moor dengan orang Moor, orang Cina
dengan orang Cina, orang Pakistan dengan orang Pakistan, orang Malaysia
dengan orang Malaysia dan sebagainya yang beragama

slam.'^^

Pada Tahun 1855 ini mulai diterapkan pendapat yang mengajarkan

bahwa 'hukum yang berlaku di Jawa adalah hukum Islam karena hukum agama
itu melelcat pada pemeluknya' ke dalam sistem ketatanegaraan melalui peraturan
perUUan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855
No.2). Pendapat ini kemudian dikenal dengan receptio in c ~ m ~ l e x u . ' ~ ~
Tahun 1870-1887 merupakan masa tinggal Lodewijk Willem Christian
van Den Berg (1845-1927) di Indonesia. Ia adalah seorang Belanda yang ahli

hul<um Islam yang ketika tinggal di Indonesia mengajarkan pendapat bahwa
hukurn Islam sebagai sebuah sistem hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai
kedudukan yang kuat baik di masyarakat maupun dalam peraturan perUUan
negara di Icerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Mereka
melaksanakan hukum Islain dalam wilayahnya masing-masing. 130 Dari kenyataan
inilah, di kalangan orang Belanda, yang dipelopori ole11 L.W.C Van den Berg
berkeinbang teori veceptio in complexu yang mengajarkan bahwa hukum yang
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Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama, op., cit., hlrn. 12.
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agma, op. , cit., hlm. 4.

berlaku bagi orang Indonesia asli adalah UU Agama mereka, yakni hukum
Islam. Teori ini kelak meiljadi dasar dilahirkannya Stbl. 1882 No. 152 yang
mengangkat Peradilan Agama menjadi pengadilan negara dalam sistein
ketatanegaraan Peinerintah Hindia Belanda.
Tahun 1882 merupakan Tahun dimulainya Peradilan Agama masuk ke

dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda melalui Iceputusan
(Konninklijk Besluit) Raja Belanda (Raja Wilem 111) tanggal 19 Januari 1882 No.

24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 152 tanggal 21 Juni 1882 dan mulai
berlaku tanggal 1 Agustus 1882. Badan peradilan ini bernama Priesterraden yang
kemudian lazim disebut dengan Rapat Agamn atau Raad Agama dan terakhir
disebut dengan. Dengan dimasukkannya Peradilan Agama kedalam sistem
ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda ini, maka secara yuridis formal
merniliki kedudukan sebagai Pengadilan Negara dalam sistein ketatanegaraan

Pemerintah Hindia Belanda dan tanggal 1 Agustus I882 merupakan tanggal

pengakuan terhadap Badan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Negara dalam
sistem ketetanegaraan Hindia Belanda di Indonesia. Staatsblad 1882 No. 152 ini
telah memberikan pengaruh positf terhadap perkembangan kedudukan Peradilan
Agama dalarn sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda meskipun secara
realitas belum berpengaruh secara signifikan. Secara yuridis, Staatsblad 1882 No.
152 ini telah mengangkat kedudukan Peradilan Agama menjadi Lembaga Negara,
mengakui eksistensi Peradilan Agama yang telah ada selama ini; menjadi dasar
bagi kewajiban Pemerintah membentuk Peradilan Agama pada setiap daerah
-

-

-

-

-

yang di tempat itu sudah ada Landraad; Hal ini kelak menjadi dasar bagi

-

dibentuknya Peradilan Agama di daerah-daerah di mana sudah ada pengadilan
negeri. Teori receptio in complexu ini terus berjalan sampai Tahun 1929 ketika
politilc hukum Belanda mulai terjadi perubahan dengan dimunculkan dan
diterapkannya teori receptie. Dalam pandangan Daniel S. Lev, para ahli
urnurnnya berani memastikan bahwa sampai akhir abad kesembilan belas, hukum
yang berlaku secara umum di Indonesia adalah hukum Islam. Pendapat demikian
ini, menurutnya, tidaklah eksklusif dalam artian banyak orang memiliki
pandangan seperti itu. Pandangan mana didasarkan atas kajian-kajian empiris
yang tidak saja dilakukan oleh sarjana-sarjana Indonesia tetapi juga sarjanasarjana Barat. Untuk mendukung tesisnya itu, Lev menghadirkan beberapa nama
seperti Raffles, Marsden, dan Crawfurd yang kesemuanya berasal dari
~n~~ris.'~'
Politik Belanda bahwa hukum Islam dan Peradilan Agama ini princepeel
gebrekkig mar jietelijk onmisbar, terus dijalankan dan diperketat demi
kepentingan Penjajah. Adalah Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven yang
inenentang teori receptio in complexu dengan menciptakan teori baru, yaitu teori

receptie yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sesunguhnya
bukan hukum Islanl inelainkan hukum adat, hukum Islam dapat berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan hukum adat dan sudah diresepsi (diterima) menjadi
hukum adat sehingga ia tampil bukan lagi sebagai hukum Islam melainkan sudah

-

- .

ur5s znz rnaonesza A stuay zn l n e rolztzcal Bases of Legal
instilulions, University of Caiifornia Yress, Berkeley, Los Angeles, London,1972. dan Daniel S.
Lev. , Islamic Courts in Indonesia, Alihbahasa H . Zaini Ahrnad Noeh, Penerbit PT. Intermasa,
Jakarta, 1980, hal. 24. Achrnad Gunaryo, op., cit., hlm. 47.

menjadi hukum adat.13* Teori receptie ini berpangkal dari keinginan dan
kelicikan Snouk ~ . u r ~ r o n j eyang
, ' ~ ~berobsesi agar: pertama, rakyat pribumi
jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumilya orangorang yang h a t memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah
dipengaruhi oleh peradaban Barat; kedua, peradian agama seharusnya
dihapuskan, pembentukan Peradilan Agama merupakan kesalahan yang patut
disesalkan karena sesungguhnya itu tidak diperlukan karena akan menarnbah
kesulitan dalam mengatur tata hukum di Indonesia, ole11 karena itu keputusankeputusannya tidak perlu diberi kekuatan hukum; ketiga, untuk inempertahankan
ltemumian hukum adat hukum Islam harus dihapuskan karena hukum Islain bukan
hukum asli Indonesia karena hukum asli Indonesia adalah hukum adat; keernpat,
dengan diberlakukannya hukum adat akan sangat mendukung proses kolonialisme
serta melunturkan nasionalisme masyarakat Indonesia. Menurut Abdul Ghofur
Anshori, atas dasar itulah Snouk Hurgronje memberikan nasihat kepada
Peinerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan berusaha
menarik rakyat pribumi (indlander) agar lebih mendekat kepada kebudayaan
Eropa dan Pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu, hendaldah Pemerintah Hindia
Belanda menempuh kebijaksanaan sebagai berikut: ( 1 ) Dalam kegiatan agama
dalam arti sernpit, memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat

Departemen Agama, op., cit., hlm. 14.
Christian Snouck Hurgronje adalah seorang penasihat Pemerintah Kolonial Belanda
dalan~bidang hukum Islam dan Negeri Timur Jauh. Dia mempelajari secara khusus tentang
perkembangan Islam di Indonesia. Pada Tahun 1884, ia menyamar sebagai dokter mata dengan
n m ~ ~ i e r a 1p~ a ~ AI
a ~nu ~ a r r a r n a lKemUdlan
l.
paaa 1shun 1883 d~ketahui
oieil pejabat Yeinerintah Saudi Arabia bahwa la adalah seorang pendatang yang bukan beragama
Islarn dan diharamkan masuk ke wilayah dua tanah suci (Haramain), yaitu Makkah dan Madinah,
sehingga ia diusir dari negeri terebut.
13'
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bagi orang Islam untuk melaksanakan agamanya. (2) Dalam bidang
kemasyarakatan, menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat dengan
membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu
kemajuan dengan memberikan bantuan kepada mereka. (3) Dalam bidang
ketatanegaraan, mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan ke
arah gerakan Pan Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatankekuatan lain dalam menghadapi Pemeriiltah Hindia Belanda terhadap rakyat
.
bangsa ~ i m u r134
Pada Tahun 1919 terjadi penggantian nama UU Dasar Hindia Belanda,

yaitu dari Regeeringsreglement (RR) menjadi Indischestaatsregeling (IS).
Perubahan UUD ini terjadi karena perubahan politik hukum yang sangat
mendasar, yaitu bahwa oleh sebab teori Receptio In Complexu ternyata tidak
menguntungkan kepentingan politik Peinerintah Belanda akhirnya diubah dan
diganti dengan teori Receptie. Perubahan ini dimuat dalam Pasal 78 ayat (2) RR
Stbl. 1855 No. 2 yang kemudian menjadi Pasal 134 ayat (2) IS. Dengan Teori
Receptie, maka Pasal 134 ayat (2) I.S. yang baru ini berbunyi sebagai berikut:
Dalam ha1 terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam alcan
diselesailcan oleh Hakim Agama Islam jika keadaan tersebut telah
diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentulcan oleh
ordonantie. 135
Pada Tahun 1929, terori recptie ini mulai diterapkan melalui Stbl. 1929

No. 221. Teori Reseptie ini tercermin dalam Pasal 134 ayat 2 Indische

I

(Sejarah, Kedudulcan, & Kewenangan), UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 47.
'35 Departenlen Agama, op. cit., hlm. 14.

Staatsregeling. Teori inilah yang dijadikan landasan kebijakan Belanda terhadap
hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia. Teori ini didukung oleh Prof.
Ter Haar dan beberapa sarjana hukum yang memperoleh pendidikan hukum
Belanda, baik di Batavia maupun di negeri ~ e 1 a n d a . lPada
~ ~ Tahun 1937
dikeluarkan Staatsblad tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu Stbl.
Tahun 1937 No. 116 yang berisi pengurangan kompetensi sebagai implikasi dari
penerapan teori receptie, sehingga kompetensi mengenai kewarisan dihapuskan
dan dialihkan ke Pengadilan Negeri sehingga praktis hanya diberi kewenangan
menyelesaikan perkara nikah, talah, cerai dan rujuk (NTCR) ~ a j a .Pada
' ~ ~ Tahun
1938, Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1938 membentuk Hof

voor Islamistiesche zaken (Mahkamah Islam Tinggi - yang disingkat MIT)
dengan Stbl. Tahun 1937 No. 610 sebagai pengganti kekecewaan u~nat1s1sun.l~~
MIT ini diresmikan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 1938 M. atau 28 Syawal
1356 H . ' ~Menurut
~
catatan Mr. Notosusanto, MIT ini bersidang untuk yang
pertama kalinya di Gedung Cikini No.8 Jakarta pada hari Senin 7 Maret 1938,
yang dihadiri oleh Wakil Directeur Justitie sebagai wakil Pemerintah, ole11

'

pembesar-pembesar lainnya dan wakil dari berbagai lapisan rakyat . 40 Pada

Ibid.
Ibid, hlm. 16.
13' Notosusanto, Organisasi Dan Jurisprodensi Peradilan Agama Di Indonesia, Jajasan
Badan Peilerbit Gadjah Mada, Jogjakarta, 1963, hal. 10-11. Mahkamah Islam Tinggi ini
berkedudukan di Batavia yailg berhngsi: (1) sebagai pengadilan tingkat banding (appel) dan
tingkat terakhir bagi seluruh Jawa dan Madura; (2) juga dimaksudkan untuk mengawasi di
seluruh Jawa dan Madura; dan (3) membantu Pemerintah Hindia Belanda dalarn pembentukan
peraturan erUUan yang berkaitan dengan kehidupan beragama.
l W Hasbullah Bakry, op., ci., hlm. 255.
anro, ioc., cit. rada w a r n itu, Ml'l' mi terdin atas Ketua: K.R.H. Muhammad
Isa yang berasai dari Serang, Anggota-anggota: K.H. Abdurrahman yang berasal dari Pasuruan dan
K.H. Muchtar yang berasal dari Yogyakarta, dan Panitera: Mr. Notosusanto yang berasal dari
Lasem, Rembang. Selain itu, diadakan juga sebagai anggota-anggota pengganti: K.H. Muhammad
'36
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Tahun 1938 ini juga dibentuk Kerapatan Qadi Icalimantan Selatan dan sebagian

Icalimantan Timur sebagai tingkat pertama, dan dibentuk pula Kerapatan Qadi
Besar sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Banjarmasin,

yakni dengan Staatsblad No. 638 dan 639 Tahun 1937.14' Icewenangan Kerapatan
Qadi dan Icerapatan Qadi Besar ini sama dengan kewenangan

di Jawa dan

Madura dan Mahkamah Islam Tinggi di Batavia. Mr. Notosusanto menuturkan
bahwa pada dasarnya politik penjajahan Hindia Belanda tidak ingin mencampuri
bidang agama, terrnasuk di dalamnya masalah hukum dan Peradilan Agama,
dengan dalih menjamin kebebasan bagi kawula warganya untuk memeluk
agamanya masing-masing. Namun karena sebagian terbesar rakyat Indonesia
beragama Islam sedang dalam ajaran agama Islam mengandung unsur-unsur yang
tidak dapat dipisahkan dari praktik kehidupan kenegaraan, maka Pemerintah
Hindia Belanda dengan terpaksa mengatur dan mengawasi bidang Agama, demi
menjaga keamanan dan ltetertiban serta kepentingan mereka di 1nd0nesia.l~~
Seiring dengan kepentingan politiknya, Pemerintah Belanda yang semula
menerapkan teroti receptio in complexu kemudian menggantinya dengan
inenerapkan teori receptie. Menurut T. Mulya Lubis, penyiptaan dan penerapan
teori receptie merupakan politik pemerintah ltolonial untuk melestarikan
terpecahnya komunitas-komunitas adat kita.143

Hasan, penghulu kepala Jakarta dan K.R.H. Hasbullah, penghulu kepala Bogor dan sebagai
panitera pengganti: Muhammad Djunaidi yang berasal dari ~aka&a.
14' Ibid.
-.
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Mulya Lubls, Llta-Clta Hukurn Nasronal Dan KUU-PA,dalam Lutran Sabrie,
Editor: Peradilan Agama dalam wadah Negara Pancasila Dialog RUUPA, Logos Wacana Ilmu,
Jakarta, 2001, hlm. 139.

4. Peradilan Agama masa Pemerintahan Jepang
Tahun 1942-1945 merupakan masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pada
masa penjajahan Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon (Gunseikanbu), keadaan
Peradilan Agama tidak mengalami perubahan kecuali sedikit di bidang urusan
agama, yakni dibentuknya SHUMUBU sebagai Icantor Agama Pusat yang
fungsinya mirip dengan Kantoor voor Islamietische Zaken, dan SHUMUKA
sebagai Icantor Agama Karesidenan, dengan menempatkan tokoh-tokoh
pergerakan Islam sebagai pemimpin Kantor itu. Icebijakan Jepang ini bertujuan
untlc menarik simpati umat Islam agar membantu "cita-cita Icemakmuran Asia
Raya di bawah pimpinan Dai Nippon." Pada Tahun 1942, tepatnya pada tanggal
29 April 1942, Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengeluarkan UU No. 14

Tahun 1942 tentang Pengadilan Balatentara Dai Nippon. Di dalam Pasal 1
disebutkan bahwa di Tanah Jawa dan Madura telah diadakan "Gunsei Hooin",
yakni Pengadilan Pemerintah Balatentara. Pasal 3 UU ini menyebutkan bahwa
buat sementara waktu "Gunsei Hooin" (Pengadilan Pemerintah Balatentara)
terdiri atas: 1. Tiho Hooin (Pengadilan Negeri), 2. Keizai Hooin (Hakim Polisi), 3.
Ken Hooin (Pengadilan Icabupaten), 4. Gun Hooin (Pengadilan Icewedanan), 5.
I<iailcoyo Icootoo Hooin (Mahkamah Islam tinggi), dan 6. Sooryo Hooin (Rapat
Againa). Dalam UU ini tidak disebutkan mengenai bentuk pengadilan untuk
wilayah Indonesia di luar Jawa dan Madura, termasuk

.

Pada masa akhir

pendudukan Jepang di bulan Januari 1945, kedudukan Peradilan Agama pemah
terailcanl tatkala Pemerintah Balatentara Jepang (Guiseiltanbu) mengajukan
m
nagib---

Agung (Sanyo-Aanyo Kalgl ~lmusizitsuj

Jepang dalam rangka persiapan Jepang berrnaksud akan memberikan
kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yaitu: bagaiinana sikap Dewan ini
terhadap susunan peilghulu dan cara mengurus kas masjid, dalam hubungaimya
dengan kedudukan agsuna dalam Negara Indonesia Merdeka kelak? Pada tanggal
14 April 1945, Dewail Pertimbangan Agung (DPA) memberikan jawaban sebagai
berilut :
Dalam negara baru yang memisahkan urusa.11 negara dengan urusan
agama, maka tidak perlu mengadakan sebagai pengadilan istimewa.
Untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkut-paut
dengan
agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang
dapat meminta pertimbangan seorang ahli agama.
Namun dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu maka Indonesia pun

memproklarnirkan kemerdekaannya. Dengan proklamasi ini maka kekuasaan
Jepang pun telah berakhir dan pertimbangan yang diberikan oleh DPA bikinan
Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama pun tetap eksis bersama
peradilan-peradilan yang lain. 144
5. Peradilan Agama masa awal Indonesia Merdeka
Pada Tahun 1945, Indonesia merdeka, yakni pada tanggal 17 Agustus

1945 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1364 H. Setelah
Indonesia merdeka, maka berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, sistem
ltetatanegaraan Indonesia melanjutkan sistem ketatanegaraan Pemerintah Kolonial
Hindia Belanda. Bagaimana sikap politik Pemerintah R.1 setelah kemerdekaan
terhadap hukum Islam dan ? Dalam ha1 ini, kita temukan pernyataan Wakil
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Zini Ahmad Noeh, Perkembangan Hukum Islam dun Peradilan Agama, op., cit., hlm.

Presiden R.1 pertama Bung Hatta yang menyataltan dalam memoarnya bahwa
.....'p ada saat pencoretan 7 kata dari Piagam Jakarta itu, 5 (lima) orang tokoh
' ~ ~ bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap' .....
kemerdekaan t e r ~ e b u t insyaf
dan lebih lanjut Beliau menyatakan dalam memoarnya bahwa:
Dalam Negara Indonesia yang kemudian mernakai sernboyan BIzineIca
Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka Syariah Islam, yang
hanya inengenai orang Islam, dapat dimajukan sebagai rencana UU ke
DPR, yang setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia.
Dengan cara begitu lambat laun terdapat bagi umat Islam Indonesia suatu
sistem syariah Islam yang teratur dalam UU, berdasarkan Qur'an dan
Hadist, yang sesuai pula dengan keperluan masyarakat Islam ~ e k a r a n ~ . ' ~ ~
Politik transformasi sistern hukum syariah Islam menjadi hukum positif
dalanl berbentuk peraturan perUUan ini menjadi sangat penting karena beberapa
alasan: (1) Dari aspek daya paksa hukum, maka hukum syariah Islam yang telah
ditransformasi menjadi hukum positif mempunyai kekuatan hukum yang
meilgikat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara; (2) Dari
aspek subastansi hukum, maka secara demokratis dapat dipilih dan disepakati
hukum syariah Islam yang mana yang harus diberlakukan dalam masyarakat dan
disepakati pula bagaimana cara melaksanakannya; (3) Dari aspek budaya
hultum, maka hukum syariah Islam yang diberlakukan tersebut sudah barang
tentu adalah hukum syariah Islam yang sesuai dengan keyakinan dan kesadaran
hukurn serta perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam kehidupan

'41

Lima orang tokoh kemerdekaan tersebut adalah: Ki Bagus Hadikusunlo, Kasman

-

Agama Di Indonesia", Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama,
Jakarta, 1985, hlm. 26.

ketatanegaraan pada masanya; (4) Dari aspek struktur hukum, maka secara
yuridis ltetatanegaraan Peinerintah berkewajiban menyediakan fasilitas yang
berupa perangkat (struktur) hukum yang berupa lembaga atau badan hukum
syariah; (5) Dari aspek politis dan ukhuwah (rasa persaudaraan), maka dengan
kesepakatan yang demokratis tersebut dapat dihindari perpecahai~di kalangan
intern masyarakat Islam sehingga kesatuan dan persatuan tetap terjaga sebagai
modal dasar membina kesatuan dan persatuan bangsa serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; (6) Transformasi secara bertahap (tadarruj) sesuai
dengan ciri khas hukum Islam yang senantiasa dapat disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan hukum; dan (7) Syariah Islam yang memiliki
karakteristik

"rahmatan lil

'alamin" senantiasa hams

memperhatikan

kepentingan pemeluk agama lain dalam batas-batas yang wajar agar tidak
menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Sikap politik hukum Pemerintah
Indonesia ini sejalan dengan teori hukum dan masyarakat yang mei~gajarkan
bahwa hulcum yang baik bagi masyarakat muslim Indonesia adalah hukum syarial~
Islam yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum pada m a ~ a n ~ a . ' ~ ~
Pada Tahun 1946, tekad politik Pemerintah terhadap hukum syariah

Islam ini lemudian inulai dilaksanakan yang pada waktu itu diawali dengan
pembentukan Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 dengan
'47 Yaitu: sistem hukum syariah Islam yang: bersendikan akidah tauhid; bersumber dari
Alquran dan Al-Hadis; sesuai dengan kesadaran dan keyakinan hukum masyarakat muslim;
menjamin kemaslahatan (keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum) bagi masyarakat
baik secara individual maupun sosial; melindungi keselamatan dan kesejahteraan agama, jiwa,
alcal, nasab, dan harta kekayaan setiap individu; dapat mengarahkan masyarakat kepada kehidupan
yang lebih baik yang menjadi cita-cita bersama dalam kehidupan beragama, bermasyarakat,
-

I)

embaga peradilan syariah
Islam yang bertugas menegakkan hukum syariah Islam dan keadilan serta menyelesaikan sengketa
yang muilgkin terjadi; dengan tetap menjamin hak dan kemerdekaan umat beragama lain.

Penetapan Pemerintah No.11S.D. atas usul Perdana Menteri (Icabinet Syahrir 11)
dan Badan Pekerja Icomite Nasional Indonesia Pusat (BPIWIP), dengan Menteri

'
konstitusional, terbentuknya
Agarna yang pertama H.M. Rasyidi, B A . ~ ~Secara
Departemen Agama merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 29 UUD 1945.
Terbentuknya Departemen Agama ini bermula dari adanya usul dari tokoh-tokoh
Islam saat itu. Usul itu dengan mudah diterima oleh Pemerintah sebab selain
sebagai imbalan dan penghargaan atas sikap umat beragama, khususnya umat
Islam yang bersedia mencoret tujuh kata dalam "Piagam Jakarta", yaitu: kata-kata
"dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"
dalam sidang Panitia Persiapan Icemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, juga
sesuai dengan kesadaran bangsa Indonesia yang sedemikian besar perhatiannya
terhadap kehidupan beragama. Dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini,
masalah agama jangan diurus secara sambil lalu saja melainkan hams diurus
'~~
secara sungguh-sungguh oleh sebuah Departemen yang berdiri ~ e n d i r i .Sejarah
Departemen Agama tidak terlepas dari kenyataan historis bangsa Indonesia yang
sedemikian besar perhatiannya terhadap pembinaan kehidupan beragama.
Menteri Agama, H. M. Rasyidi, waktu itu segera menghubungi Ketua
MIT, Icyai Adnan, agar MIT mau bergabung ke dalam Kementei-ian Agama agar
Kementerian Agama segera eksis. Waktu itu, Kyai Adnan menyetujuinya dengan
beberapa catatan, yaitu: pertama, agar Peradilan Agama diurus dengan baik agar
tidak terjadi kernrosotan tetapi agar ada peningkatan; dan kedua, agar
lceweilangan Peradilan Agama yang dahulu telah dicabut pada zaman Belanda
A Departemen Agama R.I., Amal Balcti Departemen Agama R.I. 3 Januari 1946-3
Januari 1987: Elcsistensi dan Derap Langkahnya, Jakarta, Departemen Agama R.I., 1987, hlm. 1 .
Departemen Agama RI., Pedoman Dasar Kerulunan Hidup Beragama, hlm. 3 5 .

dipulihkan kembali.150 Dari sinilah muncul politik hukum pemulihan kembali
kompetensi Perdilan dan politik pemulihan kembali kewibawaan kedudukan dan
kelembagaan Peradilail Agama. Pada Tahun 1946 itu juga, kemudian atas usul
Menteri Agama

yang disetujui

oleh

Menteri Kehakiman, Pemerintah

menyerahkan urusan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman
kepada Icernenterian Agama melalui Penetapan Pemerintah No. 5lS.D. tanggal 25
Maret 1946. Sejak saat itulah pembinaan Peradilan Agama tidak lagi berada di
bawah Kementerian Icehakiman inelainkan berpindah di bawah Icernenterian
Agama. Kemudian dengan Maklurnat Pemerintah No.11 tanggal 23 April 1946,
Pemerintah menyerahkan urusan tugas dan hak mengangkat Penghulu-Landraad,
Penghulu dan anggota

serta Penghulu Masjid dan para pegawainya kepada

Kementerian Agarna, yang sebelurnnya menjadi wewenang Residen dan
~ u ~ a t i .Itulah
' ~ ' tugas pokok Kernenterian Agama pada awal b e r d i r i r ~ ~ a . ' ~ ~
Pada Tahun 1946, diundangkan UU No. 22 Tahun 1946 tanggal 21

Nopember 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk (UU-PNTR). UU
ini menggantikan Huwel.jjksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. 'S. 1931 No. 467,
Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 yang
tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa itu. UU ini menjadi dasar
pembentukan Kantor-kantor Urusan Againa di ~ecarnatan.'~'Keadaan ini
inenambah beban tugas kepenghuluan yang memerlukan pemecahan lebih lanjut.

-

lsO PPHIM, Jejak Langkah Dan Dinamilca PPHIM, Jakarta, PPHIM & Ramah Publisher,
2007, hlm. 107.
dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singgkat Peradilan Agama Islam
-.
. 15' Zaini Ahmad Noeh
ui lndonesia, Penerbit fl.
Bma llmu, Suarabaya, 1983, hlln.52.

-

m,m

-

-

ls3 Hasbullah Bakry, Kumpulan Lenglcap UU Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia,
Penerbit Djambatan, Jakarta, 1978, hlm. 121.

Pada Tahun 1947, dilaksanakan pemisahan tugas antara kepenghuluan dan
peradilan. Demi meningkatkan tugas-tugas bidang kepenghuluan dan pencatatan
NTR maka atas Resolusi Konperensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura
tanggal 12 - 16 Nopember 1947, Menteri Agama mengeluarkan Penetapan No. 6
Tahun 1947 tertanggal8 Desember 1947 yang menetapkan bahwa formasi dari
pengadilan agama merupakan Instansi yang terpisah dari Penghulu Kabupaten.
Dengan demikian terjadi pemisahan fungsi dan tugas antara Penghulu Kabupaten
sebagai ICepala Pegawai Pencatat Nikah dan Urusan-urusan ICepenghuluan
lainnya, dengan penghulu Hakim sebagai ICetua , yakni sebagai Qodli atau
Hakim Syar'i. Seluruh ongkos operasional menjadi tanggungan negara, sedang
para pegawainya mulai dibayav derzgan gaji tetap. Ongkos perkara maupun
ongkos pencatatan NTR disetorkan ke kas negara.'54
Pada Tahun 1948, ada kehendak menghapuskan Peradilan Agama dan
memasukkannya ke dalam peradilan urnum dengan dikeluarkannya UU No. 19
Tahun 1948 Tentang Susunan dan ICekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan.
Dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 33 UU ini, secara istimewa
kewenangan Peradilan Agama dimasukkan kedalam Pengadilan Umum. UU ini
merupakan peraturan yang penting tentang peradilan dalam masa pemerintahan
R.I. Yogyakarta. UU ini bermaksud mengatur mengenai peradilan dan sekaligus
mencabut serta menyempurnakan isi UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan
Icekuasaan Mahkarnah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku pada tanggal 3

-
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Ibid., hlm.53.

Maret 1947.15'

Selrubungan dengan lingkungan Peradilan, maka UU ini

inenetapkan tiga lingkungan Peradilan yaitu: 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan
Tata Usaha Negara dan 3) Peradilan Icetentaram. Dari ketentuan di atas ternyata
bahwa tidalc ada lingkungan tersendiri bagi Peradilan Agama. Lalu bagaimana
dengan nasib Peradilan Agama yang pada waktu itu telah ada? Tidak ada
ketentuan yang tegas menghapuskan Peradilan Agama. Dalarn Pasal 53 ayat (2)
dinyatakan bahwa:
....perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup
hams diperiksa d m diputus menurut hukum agamanya, hams diperiksa
oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang Hakim yang beragaina
Islam sebagai Icetua dan dua orang Hakim ahli agama Islam sebagai
anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan
persetujuan Menteri ~ e h a k i m a n . ' ~ ~
Pasal53 dan Pasal75 UU No. 19 Tahun 1948 menentukan bahwa dalam
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahksunah Agung, ada satu bagian
yang memeriksa dan memutus perkara-perkara yang sebelumnya diperiksa dan
diputus oleh dalam peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Againa dalam
peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung dalam peradilan tingkat
k a ~ a s i .Upaya
' ~ ~ peleburan PA ke dalarn PN tersebut tidak pernah berhasil karena
Upaya penghapusan
UU No. 19 Tahun 1948 tersebut tidak pernah ber1aI~u.l~~
Peradilan Agama ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh teori receptie bikinan
je.
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Ibid.
'S"bdul Manan, op., cit., hlm. 303.
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Pada Tahun 1950, di Indonesia berlaku Konstitusi Republik Indonesia
Serikat (KRIS).'~' Pada masa Konstitusi RIS, baik peradilan federal maupun
peradilan daerah, inasing-masing dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang
diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa UU. Yang dimaksud dengan
pengadilan yang 'diadakan' ialah badan-badan pengadilan yang diselenggarakan
ole11 Pemerintah RIS. Sedangkan yang dimaksud dengan pengadilan yang
'dialmi' dengan atau atas kuasa UU ialah Pengadilan Swapraja, Pengadilan Adat
dan Peilgadilan Agama. Icarena tidak dijumpai adanya ketentuan lebih lanjut
mengenai Pengadilan Swapraja, Pengadilan Adat dan Pengadilan Agama, maka
berdasarkan Pasal 192 Iconstitusi RIS, ketentuan-ketentuan mengenai ketiga
peradilan tersebut yang selama ini sudah ada tetap berlaku dan diakui.16'
Tegasnya dalam Iconstitusi RIS, pengadilan agarna tetap diakui eksistensinya
sesuai Staatsblad. 1882 No. 1 5 2 . ' ~ ~
Pada Tahun 1950

-

1959 berlaku UU Dasar Sementara Tahun 1950

(UUDS 1 9 5 0 ) . ' ~Berdasarkan
~
ketentuan Pasal 142 UUDS 1950 Juncto Pasal 192
Iconstitusi RIS yang menetapkan bahwa peraturan-peraturan, UU dan ketentuanketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku
dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RI
sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak
'60 UUD RIS ini berlaku berdasarkan Keputusan Presiden RIS No. 48 tanggal 3 1 Januari
1950 yang diumumkan di Jakarta dalam Lembaran Negara No. 3 Tahun 1950 tanggal 6 Februari
1950 ole11 Menteri Kehakiman.
16' Pasal 144 ayat (1) Konstitusi RIS.
'61 Ibid., hlrn. 157
- . . 3: berlaku berdasarkan U U N o. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi
Sementara RepubIik Indonesia Serikat Menjadi UU Dasar Seinentara Republik Indonesia yang
diumumkan di Jakarta dalam Lembaran Negara No. 56 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950 oleh
Mentri Kehakiinan.

dicabut, ditambah atau diubah oleh UU dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau
kuasa UU Dasar Sementara, maka keadaan peradilan pada saat berlakunya UUDS
pada pokoknya adalah sama dengan di zaman RIS. Demikian pula halnya dengan
. ' ~Tahun
~
1951 diundangkan UU Darurat No. 1 Tahun
Peradilan ~ ~ a m aPada
1951 tanggal 13 Januari 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk
Menyelenggarakan Icesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilanpengadilan Sipil. Pasal 1 UU ini menyatakan bahwa:
(1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, dihapuskan: a. Mahkamah Justisi
di Makasar dan alat-alat Penuntut .Umum padanya; b. Appelraad di
Makasar; c. Appelraad di Medan; c. Segala Pengadilan Negara dan
segala Landgerecht (cara baru), dan alat Penuntut Umum padanya; d.
Segala Pengadilan Icepolisian dan alat Penuntut Umum padanya; e.
Segala Pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah); f. Segala
Pengadilan Icabupaten; g. Segala Raad Distrik; dan g. Segala
Pengadilan Negeri.
(2) Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan ole11 Menteri
Kehakiman, dihapuskan: a. Segala Pengadilan Swapraja
(ZelJbestuurrechtpraak) dalam Negara Sumatera Timur dahulu,
karesidenaii Barat dahulu dan negara Indonesia Timur dahulu, ltecuali
Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup
merupakan satu bagian tersendiri dai-i pengadilail swapraja; dan b.
Segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraalc ini recehtsteek bestuurd
gebied), kecuali jika peradilan itu menurut hukum yang hidup
inerupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.
(3) Icetentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga
lnengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan
ltepada Hakim-hakim perdamaian didesa-desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3a Rechterlijke Organisatie. (4) Pelanjutan Peradilan
Agama tersebut diatas dalam ayat (2) bab a dan b, akan diatur dengan
peraturan pemerintah. 65

'

Iceberadaan Peradilan Agama dalam UU Darurat ini ternyata tetap dilestarikan
yang selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan atas UU
-

'64

Ibid,, hlm. 55.

-

''' Hal ini kemudian diatur dengan PP No. 45 Tahun 1957.

Darurat iai, kemudian dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah yang mengatur
Peradilan ~ ~ a m166a .
Pada Tahun 1954 diundangkan UU No. 32 Tahun 1954 tanggal 2

Nopember 1954 Tentang Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1946 di seluruh
Iceadaan ini juga berpengaruh terhadap kondisi
wilayah Republik 1nd0nesia.l~~
Peradilan Agama yang semakin memprihatinakan karena pegawai-pegawainya
hams dibagi antara dan Icantor Urusan Agama, baik di tingkat kabupaten maupun
kecamatan. Bagi daerah Maluku, untuk mengatasi kesukaran dalam penyelesaian
perkara perselisihan suami istri yang beragama Islam yang dahulu menjadi
kekuasaan hakim-hakim syarak, maka kepala kantor urusan agama Provinsi
setempat mengadakan tindakan sementara dengan menunjuk hakim-hakim syarak
di tiap-tiap ibukota kecamatan sebagai penyederhanaan adanya hakim-hakim
syarak yang dahulu ada di tiap-tiap negeri. Hal ini terjadi karena banyak pegawai
yang direkrut untuk mengisi formasi di Kantor Urusan Agama sehingga urusan
pelayanan hukum menjadi tidak terurus dengan baik.16*
6. Peradilan Agama pasca PP No. 45 Tahun 1957

Pada Tahun 1957, mulai dijalankan politik pemulihan kembali

Icewibawaan, Icedudukan dan kelembagaan Peradilan Agama. Keadaan Peradilan
Agama di luar Jawa dan Madura sangat memprihatinkan sebagaimana telah
diutarakan di atas. Hal ini karena beberapa faktor, yaitu: (1) belum mendapatkan
perhatian yang cukup,( 2) banyak pejabat-pejabat Badan Peradilan Agama yang
-
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Hasbullah Bakry, op., cit., hlm. 121.
Ibid. hlm. 59.
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dipindahkan untuk mengisi formasi pada Icantor Urusan Agama sebagai akibat
pelaksanaail UU

No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 tentang

pencatatan nikah, talak, rujuk, sehingga seolah-olah Badan Peradilan Agama itu
terhapus; (3) Masih banyak daerah yang belum memiliki IMahkamah Syar'iyah.
Hal ini membawa akibat perkara-perkara yang menjadi wewenang

tidak

. ' ~ ~ mengatasi keadaan
mendapat perhatian atau pelayanan ~ e m e s t i n ~ a Untuk
tersebut dan juga untuk melaksanakan Pasal 1 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1951,
maka untuk daerah luar Jawa dan Madura diadakan Peraturan Pemerintah No. 45
Tahun 1957 yang mengatur pembentukan IMahkamah Syar'iyah untuk daerahdaerah di luar Jawa dan Madura dan Icalimantan Selatan. PP No. 45 Tahun 1957
isinya sama dengan PP No. 29 Tahun 1957, sehingga oleh karena itu PP No. 29
Tahun 1957 itu dicabut oleh PP No. 45 Tahun 1957 ini.l7' PP No. 45 Tahun 1957
ini tidak berlaku untuk daerah Icalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan
Timur karena daeral~ini termasuk dalam daerah hukum dari Pengadilan Kadi
yang sudah diatur dengan Ordonansi yang termuat dalam Staatsblad Tahun 1937
No. 638 dan 639. Pada Tahun 1959 mulai dibentuk kantor-kantor cabang baru di
Jawa dan Madura dan Imahkarnah syar'iyah baru untuk daerah-daerah di luar
Jawa dan Madura.
Pada Tahun 1964 diundangkan UU NO. 19 Tahun 1964 Tentang
Icetentuan-Icetenturn Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 7 UU tersebut
diteinukan beberapa pengaturan mengenai Peradilan Agama, sebagai berikut:

Pertama,

Peradilan Agama diakui sebagai salah s a t ~pelaksana kekuasaan
Ibid., hlm. 49.
Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, loc., cit.
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kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang meiljalankan fungsi hukum
sebagai pengayoinan dalam sistem peradilan nasional; Kedua, Peradilan Agama
ditempatkan dalam lingkungan peradilan tersendiri, yaitu lingkungan
Peradilan Agama dan masuk sebagai sub sistem dalam sistem kekuasaan
kehakiman di Indonesia yang berpuncak pada Mahkamah Agung; Ketiga,
ditempatkannya Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan bagi semua
pengadilan (terrnasuk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama) dalarn
bidang teknis peradilan; Keempat, sebagai pengadilan perdata, maka hams tetap
membuka kemungkinan untuk usaha penyelesaiail perkara secara perdamaian di
luar pengadilan; dan Kelima, semua pengadilan dari empat lingkuilgan peradilan
secara organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah Departemen
Icehakiman, Departemen Agama dan Departemen-departemen di lingkungan
Dengan demikian maka pada masa itu pengakuan adanya
Angkatan ~ersenjata.'~'
Peradilan Peradilan Agama sebagai simbol syariah dan upaya membangun
Itewibawaan dan kedudukannya mulai dilaksanakan.
Tahun 1966 merupakan awal era orde baru. Era orde baru diawali dengan

tekad dan semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen dengan tampilnya Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia
kedua. Politik hukum orde baru banyak memberikan kesempatan bagi
perkembangan hukum Islam, lembaga-lembaga Islam dan Peradilan Agama di
Indonesia. Pada Tahun 1970, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1970,

"' Ahmad Fadlil, Studi Tentang Kedudukan, Tugas Polcok dun Fungsi Peradilan Agarna
Di Indonesia, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum (S-2) Program Pascasarjana Fakultas
Hukuin Universitas Islain Indonesia, tidak dipublikasikan, Yogyakarta, 1998, hlm. 2 13.

diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU No. 19 Tahun 1964 karena
dinilainya tidak merupakan pelaksanaan murni dari Pasal 24 UUD 1945 karena
memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945. Dengan UU
Icekuasaan Icehakiman yang baru ini, maka eksistensi Peradilan Agama dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia secara yuridis semakin mantap karena tetap
dipertahankan masuk dalam sistein kekuasaan kehakiman dan merupakan
liigkungan peradilan tersendiri yang secara teknis berada di bawah Mahkamah

Agung. Icetentuan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 ini secara yuridis menjadi
jaminan bagi eksistensi Peradilan Agama dalam sistem kekuasaan kehakiman di
Indonesia. Pasal3 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa semua peradilan di seluruh
wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang ditetapkan dengan UU.
Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU ini dikatakan bahwa UU ini
membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai
lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi Badan-badan
Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata
Usaha Negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara
tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedailg Peradilan Umuin adalah
peradilan bagi rakyat pada umunya mengenai baik perkara perdata maupuil
perkara pidana. Hal ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan

(differensiasilspesialisasi)dalam masing-masing lingkungan peradilan.'72 Pasal 12
UU No. 14 Tahun 1970 ini menetapkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara
p
-

-

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.

-

dari Badan-Badan Peradilan diatur dalam UU tersendiri. Ketentuan Pasal 12 ini
mendorong diajukannya RUU yang nlengatur Peradilan Agama, mengingat bahwa
sampai dengan saat itu Peradilan Agama belum memiliki UU yang mengatur
susunan, kekuasaan dan acaranya. UU No. 14 Tahun 1970 merupakan lanjutan
jaminan yuridis eksistensi dail penempatan kedudukan Peradilan Agama dalam
lingkungan peradilan tersendiri di bawah Mahkamah Agung.
Pada Tahun 1971 diajukan RUU Peradilan Agama, yakni dengan

diajukannya permohonan Menteri Agsuna K. H. Moch Dahlan kepada Presiden,
dengan suratnya tertanggal 3 1 Agustus 1971 No.MAj242.197 1 yang kemudian
disusuli dengan suratnya yang kedua tertanggal 19 Agustus 1972 No.
MA/288/1972 dengail melampirkan 2 (dua) RUU, yakni RUU tentang Susunan
Dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan Agama dan RUU tentang Acara Peradilan
~ ~ a mguna
a ' diajukan
~ ~
oleh Presiden kepada DPR-RI. Namun ternyata usaha ini
mengalami kemacetan.
Pada Tahun 1972 dimulai lagi pembentukan kantor-kantor baru

di

Indonesia. Dengan adanya jaminan Yuridis UU No. 14 Tahun 1970, keberadaan
Peradilan Agama semakin kuat. Pada Tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri
Agama No. 34 Tahun 1972 terbentuk einpat kantor Peradilan Agama dan enam
cabang ltantor IMahkarnah Syar'iyah di dalain daerah propinsi Riau, Jarnbi, Aceh
dan Sumatera ~ t a r a . Sampai
' ~ ~ dengan Tahun 1972, menurut catatan Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama dalam suratnya tanggal 15 Desember 1972
!" Uepartemen Agama, Peradilan Agama Di Indonesia Sejarah Perlcembangan Lembaga
Dan Proses Pembentulcan UWnya, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat
Penlbinaan Badan Peradilan Agama Islam, 200 1, hal. 36.
'74 Zaini Ahmad Noeh & Abdul Basit Adnan, op., cit., hlm. 61.

No. DVl70lEDl1972 secara ltuantitas jumlah

di seluruh Indonesia ada 258

tingkat pertama, 8 Pengadilan tingkat banding, dan 11 Badan Administrasi
Jawatan (Inspeksi) Peradilan ~ ~ a m aH.. ' Taufiq
~ ~ mengatakan bahwa dahulu
belum ada lembaga kasasi di lingkungan Peradilan Agama. Jika ada permohonan
ltasasi, maka dikirimkan ke Direktorat Peradilan Agama yang memeriksa dan
memutus di tingkat kasasi. Tetapi ha1 ini tidak ada dasar hukumnya, hanya kareila
keadaan darurat ~ a j a . ' ~ ~
Pada Tahun 1973, Pemerintah mengajukan RUU Perkawinan ke DPR
973. 177 Dalam
dengan Amanat Presiden tertanggal3 1 Juli 1973 No. R.O~/P.UVII/~
RUU Perkawinan yang diajukan Pemerintah kepada DPR tersebut,

masalah

peradilan agama dan hukum Islam hanya disebut dalam rancangan penjelasan
Pasal73 ayat (2) yang rumusannya sebagai berikut:
Untult memperlancar pelaksanaan UU ini, Pemerintah dapat mengatur
lebih lanjut hal-ha1 tertentu yang memerlukan ketentuan pelaksanaan,
antara laill segala sesuatu yang bersangkut-paut pengikutsertaan dalarn
tata cara penyelesaian perselisihan perkawinan dan perceraian ole11
Pengadilan Umum, tata cara berlangsungnya perkawinan seperti bagi
golongan Agama Islam adanya saksi, wali dan sebagainya.
Balkan dalam Pasal3 ayat (2) RUU ini dinyatakan bahwa:
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, selanjutnya dalam UU
iili disebut Pengadilan, dapat inemberi iziil kepada seorang suaini untuk
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
ber~an~kutan.'~~

-

-

17'

Ibid.
Wawancara dengan H. Taufiq, mantan Wakil Ketua MA, di Jakarta pada tanggal 23

September ZUlU.
Amak.F.Z. Proses UU Perkawinan, PT. AlMaarif, Bandung, Cetakan Pertaina, 1976,
halm. 12.
17' Ibid., hlm. 156.
, I ,

Berdasarkan rumusan Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 73 ayat (2)
RUU Perkawinan ini jelas bahwa masalah perkawinan akan menjadi wewenang
Pengadilan Umum sepenuhnya. Meskipun peradilan agama tidak secara tegas
dihapuskan, namun tidak diberi kewenangan untuk mengadili perkara dalam
bidang perkawinan padahal selama ini hanya sebagian dari bidang perkawinan
tersebut yang masih tersisa menjadi kewenangannya. Dengan demikian, secara
diam-diarn, pelan tapi pasti, perancang RUU ini berrnaksud mematiltan hukum
Islam, Peradilan Againa dan KUA Kecamatan yang selama ini telah ada. Hamka
mengecam keras RUU Perkawinan tersebut sebagai hukum k a f ~ r . ' RUU
~~
Perkawinan ini bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1970 karena RUU ini
secara implisit hendak menghapuskan eksistensi hukum Islam, Peradilan Agama
dan Icantor Urusan Agama yang selama ini telah ada di Indonesia dan diakui oleh
UU. Menurut penulis, ha1 ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh teori receptie
di kalangan para perancang RUU Perkawinan tersebut.
7. Peradilan Agama pasca UU Perkawinan Tahun 1974

Pada Tahun 1974 diundangkan UU Perkawinan. Setelah melalui
perjuangan dan perdebatan panjang, akhirnya RUU Perkawinan dapat dilakukan
perubahan-perubahan yang sangat mendasar dan tidak lagi bertentangan dengan
hukum syariah Islam. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari 1974 RUU Perkawinan
tersebut disahkan dan diundangkan oleh Presiden menjadi UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan

Ibid., hlm. 18.

Perkawinan ini berarti hukum Islam di bidang perkawinan menjadi hukum positif
yang berlaku bagi umat Islam d a l ha1 ini berarti pula bahwa lembaga-lembaga
hukum Islam (strulctur hukum) sebagai sebuah sistem hukum dalam syariah Islam,
yakni dan Icantor Urusan Agama Icecamatan, mulai berperan lebih efektif.
Mengenai kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 63 ayat (1)
UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan Pengadilail dalam UU ini ialah:
a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; dan
b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
Icemudim, berdasarkan ketentuan Pasal49 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, UU ini
mulai berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1975. Dengan berlakunya
UU Perkawinan tersebut, maka kompetensi Peradilan Agama di bidang
perkawinan dipulihkan kembali dan ha1 ini merupakan titik awal pemulihan

kembali kompetensi Peradilan Agama di masa-masa selanjutnya.
Pada Tahun 1977, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

tanggal 17 Mei 1977 Tentang Peiwakafan Tanah Milik yang merupakan
pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang di dalamnya diatur pula tentang perwakafan tanah milik. PP No. 28
Tahun 1977 ini meinperkuat kedudukan Peradilan Agama karena di dalamnya,
yaitu pada Pasal 12 diatur pelimpahan kewenangail kepada untuk menyelesaikan
sengketa penvakafan tanah milik. Hal iili malambah kuat peran yang dapat

Pada Tahun 1977 itu juga, Mahksllnah Agung membuka pintu kasasi
untuk perkara perdata agama dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 04
Tahun 1977 dalam Suratnya No. M.A./Pemb./092 1/77 tanggal 26 Nopember
1977 tentang Jalannya Pengadilan Dalam Pemeriksaan Kasasi Dalam Perkara
Perdata dan Perkara Pidana oleh

dan Pengadilan Militer. Meski ha1 ini

mengundang polemik, namun kebijakan ini terus berjalan. Pada saat itu, terjadi
perseteruan antara Direktur Peradilan Agama, H. Ictiyanto, S.H., dengan Ketua
Mahkamah Agung, Oemar Senoadji, S.H. Direktur Peradilan Agama tidak setuju
dibukanya kasasi ke Mahkamah Agung karena di samping belum ada UUnya juga
karena tidak ada hakim agung yang ahli hukum Islam. Akhirnya perseteruan ini
berakhir dengan penggantian Direktur Peradilan Agarna dari Ichtijanto ke
Mukhtar Zarkasyi dan penunjukan enam orang hakim agunglgOyang dipandang
ahli dalarn hukum Islam. Demikian dikisahkan oleh H. ~ a u f i ~ . Penulis
'~'
berpendapat bahwa dengan dibukanya pintu kasasi ke Mahkamah Agung ini,
maka telah menambah kuat kedudukan dan kelembagaan Peradilan Agama dalam
sistem kekuasaan kehakiman dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Untuk
menindaklanjuti PERMA No. 04 Tahun 1977 tersebut, kemudian berdasarkail
Surat Iceputusan Mahkamah Agung No. 3/KMA/1979, maka ditunjuklah 6 (enam)
orang Hakim Agung untuk menyelesaikan perkara kasasi yang berasal dari
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

lgO Enam orang Hakim Agung tersebut adalah: 1. Ny. Sri Widoyati Wiratmo Soekito,
S.H.,2. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., 3. B.R.M. Hanindyopoetro Sosropranoto, S.H., 4.
Poerwoto Suhadi Gandasoebrata, S.H., 5. Kaboel Arifin, S.H., dan 6. Bustanul Arifin, S.H.
18' Wawancara denagn H. ~aufiiq,mantan ~ a k i ~l e t u a
MA, di Jakarta pads tanggal 23
September 2010 di rumahtlya Jati Waringin, Jakarta Timur.

-

Pada Tahun 1980 Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri

Agama (KMA) No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 untuk menyeragamkan
penyebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk kepentingan
administrasi dan ltelancaran tata persuratan. Hal ini karena pada waktu itu,
Peradilan

Agama

meinpunyai

penyebutan

yang

berbeda-beda

akibat

beranekaragarnnya dasar hukum. Dalam KMA tersebut dinyatakan bahwa:
1. Penyebutan "Pengadilan Agama" dipakai untuk pengadilan tingkat pertama
di Jawa dan Madura, Icerapatan Qadi di Kalimantan Selatan, Pengadilan
AgamdMahkarnah Syar'iyah di daerah lainnya.
2. Penyebutan "Pengadilan Tinggi Agama" dipakai untuk Mahkamah Islam
Tinggi, Kerapatan Qadi Besar dan Pengadilan AgamdMahkamah Syar'iyah
Propinsi.
Pada Tahun 1982, pada Mahkamah Agung dibentuklah lembaga Ketua

Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agarna (TUADA MAR1 ULDILAG)
sehingga menambah h a t pula kedudukan dan kelembagaan Peradilan Agama
dalam sistem kekuasaan kehakiman di 1ndonesia.lS2 Kernudian pada bulan
Olctober 1982 diselenggarakan peringatan satu abad Peradilan Agama sebagai

Pengadilan Negara yang dipusatkan di Jakarta, yakni berdasarkan Staatsblad
Tahun 1882 No. 152 dan No. 153 tanggal 21 Juni 1882 Peradilan Agama telah

p
p
p
p
-

- .. - -

--

eputusan YreSlden K.I. NO. 33hVrW2 tanggal 22
Februari 1982 telah diangkat Ketua Muda Mahkainah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan
Againa dengan pejabat pertaina Prof. H. Bustanul Arifrin, S.H.

berusia 100 Tahun, yakni terhitung mulai tanggal 1 Agusutus 1882 - 1 Agustus
1982.Is3
8. Peradilan Agama pasca UU Mahkamah Agung Tahun 1985
Pada Tahun 1985 diundangkan UU No. 14 Tahun 1985 tanggal 30

Desember 1985lS4Tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang susunan,
kekuasaan dan hukum acara pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, maka
secara yuridis Mahkainah Agung juga merupakan Pengadilan Negara Tertinggi
bagi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pemeriksaan perkara dalam
lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung, baik untuk
upaya hukum kasasi, peninjauan kembali maupun penyelesaian sengketa
mengadili antara Pengadilan dalarn lingkungan Peradilan Agama dengan
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan lain atau ai~tara pengadilan agama
dengan pengadilan agama lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan
Tinggi Agama yang berbeda. Pada Tahun 1987 dikeluarkan Peraturan Menteri
Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987 Tentang Wali
~ i k a h . ' PMA
~ ~ ini memperteguh kedudukan Peradilan Agama karena di
dalamnya, yaitu pada Pasal 2, terdapat pelimpahan kewenangan kepada untuk
menetapkai~adhalnya wali. Hal ini menambah luas kewenangan di Indonesia.

p
p
p
p
p
p

lS3 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, "Perkembangan Hukum Islam
Dan Peradilan Agama Di Indonesia" dalam Kenang-kenangan Satu Abad Peradilan Agama Di
Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, Jakarta, 1985. hlm.
60.
~ e p u b l l kIndonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 73,
T a m b a h X e m b a r a n Nenara Re~ublikIndonesia No. 33 16.
~ e ~ a r t e mAgama;
en
Himpunan Peraturaan PerUUan Dalam Lingkungan Peradilan
Agama, Dirketorat Pembinaan Peradilan Agama, Jakarta, Tahun 2003, hlm. 249.

.

-

C. Peradilan Syariah Islam Di Beberapa Negara
1. Peradilan Syariah Islam dalam Wacana Dunia Modern
Peradilan syariah Islam merupakan bagian dari sistem hukum Islam atau

syariah Islam. Dalam kosa kata Indonesia, kata hukum Islam dan syariah Islam
digunakan silih berganti. Kata syariah atau syariat mempunyai arti yang sama.
PerUUan lcita mengenal dua istilah ini. Hukum Islam atau syariah Islam
merupakan bagian dari sistem l~ukumNasional Indonesia. Di Indonesia dikenal
istilah Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum ~ a r a t . ' ~ ~
Rifyal Ka'bah mengemukakan bal~wapada tingkat internasional, dikenal

tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum kontinental (Civil Law), sistem hukum

Common Law, dan sistem hukum sosialis (Socialist Law). Sekarang setelah
beberapa negara mempunyai nama resmi sebagai negara Islam atau berkonstitusi
Islam dalam batas tertentu, dan juga karena "kebangkitan Islamccakhir-akhir ini,
pembicaraan tentang sistem hukum Islam dan peradilan Islam menjadi hangat
di dunia akademik.Ig7Pembicaraan khusus mengenai peradilan Islam, tidak hanya
menarik di kalangan akademisi, tetapi juga di kalangail politisi dan masyarakat
umuin. Rifyal Ka'bah mengemukakan bahwa saat ini semua ailggota Organisasi
Iconperensi Islam (OIC) mempunyai peradilan syariah Islam dengan berbagai
nama. Bahkan negara sekular seperti Sigapura dan negara Yahudi Israel juga
mempunyai peradilan syariah 1slam.lgg

lgG

lg7

Rifyal Ka'bah, Peradilan Islam Kontemporer Pengalaman Saudi Arabia, Pidato
Ibid.
Ibid., hlm. 3.

Di negara-negara Eropa, Amerika dan Australia pun muncul suara-suara
untuk mengakui peradilan syariah Islain. Pada awal Pebruari 2008, tak kurang
dari Arhbishop of Canterbury sebagai Pimpinan Gereja Inggris, mengusulkan
dalam sebuah ceramah di The Royal Court of Justice (Mahkamah Agung Inggris)
pembentukail sebuah Peradilan Islan yang berwenang memeriksa perkara hukum
keluarga dan ekonomi Islam bagi warga masyarakat yang beragama

slam.'*^

Perlteinbangan di Inggris menyingkapkan, ada keinginan untuk mengakui putusan
beberapa Shariah Council dalam bidang llukum keluarga di London,
Birmingham, Bradford dan Manchester dengan jaringan

di Nuneaton,

Warwickshire. Dua Shariah Council di Glasgow dan Edinburgh segera akan
mendapat pengakuan.lgO Saat ini (Tahun 2009), Inggris telah memiliki 85
pengadilan syariah yang tersebar di wilayah negara itu. Sebelumnya hanya
memiliki 5 (lima) pengadilan syariah, yaitu di London, Manchester, Bradford,
Birmingham, dan Nunetaton. Kebanyakan pengadilan syariah ini beroperasi di
luar masjid dan mereka tertutup bagi non muslim. Pengadilan syariah ini
mengurusi masalah-masalah keluarga, hubungan pemikahan, dan sengketa bisnis.
Yengadilan syariah ini beroperasi secara tidak resmi sebagai pengadilan negara
tetapi bersifat arbitrase (tahkim) dan pengadilan syai-iah ini dilindungi secara sah
oleh UU, yakni 1996 Arbitration ~ c t . " l Kepala Uskup Centerbuty, Dr. Rowan
Williams, mengatakan, mengadopsi aspek-aspek hukurn Islam di Inggris, seperti
dalam proses perceraian, merupakan sesuatu yang tak mungkin dihindarkan.192

-
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Bid.

-

id, hlm. 3.

Harian Republika, Terbit hari Selasa tanggal 30 Juni 2009, hlm. 2.
loc., cit.

192 Rifyal Ka'bah,

Hal yang sama juga terjadi di wilayah California, Amerika Serikat, Canada dan
wilayah-wilayah yang lain.'93
Sekarang merupakan fakta bahwa Peradilan Syariah Islam mempunyai
wujud tertentu dalam negara-negara yang berpenduduk muslim, baik mayoritas
maupun minoritas. Perbedaan di antara negara-negara ini adalah segi kewenangan
(kompetensi) peradilan, yakni apakah hanya dalam bidang tertentu yang
dipandang sebagai hukum syarial~Islam atau semua bidang yang meliputi perdata,
pidana, ekonomi, militer dan seterusnya. Pada tingkat Internasional, Sidang
Keempat Belas, Konperensi Menteri-Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam
inelahirkail resolusi pembentukan Islamic International Court of Justice yang
menggunakan hukum Islam dan hukum Internasional sebagai hukum d a ~ a r n ~ a . ' ~ ~
Begitu beragam praktik dan kompetensi peradilan Islam di dunia modern,
tidak mungkin dibuat sebuah pola tunggal mengenai sistem peradilan Islam.
Setiap sistem memerlukan pengkajian tersendiri, persis seperti perkembangan
sistem peradilan Civil Law, Common Law dan Socialist Law. Keragaman praktik
dan kewenangan tersebut terutama sekali karena faktor sejarah dan lingkungan
negara-negara muslim.
Dari segi hukum yang digunakan oleh Peradilan Syariah Islain di dunia,
baik substantif maupun acara, juga terlihat bervariasi. Ada negara yailg mengikuti
sistein Civil Law dalam ha1 ketergantungan kepada peraturan perUUan dan
kompilasi, dan ada juga yang mengikuti sistem Common Law dari yurisprudensi

~~~~~

141

.,, .

.. -

-

-

Klryal Ka'bah, LOC. ~ z t .
Mohammad Amin AI-Midani "Persentation of the Islamic International Court of
Justice: A. Muslim Judiciary Courty' , http;//www.acihl.org/articles. Htm&article id=8, tanggal 7
September 2009.
-'m 4

peradilan berdasarkan fikih para fukahak, atau kedua-duanya. Sungguhpun
demikian, hukunl yang diterapkan tidak pernah menyiinpang dari hukum dasar
dalam Qur'an, Sunnah dan pendapat para fukahak. Bagaimanapun perkembangan
berbagai peradilan ini, semuanya disatukan oleh hukum dasar yang sama, yakni
dari Alquran al-Karim, Sunnah Rasul dan fikih para fukahak yang berkembang
sepanjang masa dengan bercerrnin pada praktik yang pernah dilakukan oleh Nabi
Muhammad, para sahabat dan qadhi muslim sepanjang masa. Inilah salah satu
faktor yang menguatkan Peradilan Syariah Islam sebagai sebuah sistem hukum
tersendiri. Tugas para ahli hukum Islam modern sekarang adalah menggali
khazanah tersebut, mengembangkan prinsip-prinsip ijtihad dan belajar dari sistem
peradilan modern. Demikian Rifyal Ka'bah menjelaskan.lg5

2. Peradilan Syariah Islam di Saudi Arabia
Dalam al-Marsum al-Malaki (Titah Raja) No. A190 tanggal 27 Sya'ban

1412 H Tentang Basic Law of Government (Konstitusi) pada Pasal 1 Bab 1
dinyatakan bahwa: "Kerajaan Saudi Arabia adalah sebuah Negara Islam
berdaulat. Agamanya Islam. Konstitusinya Kitab Allah, al-Qur'an al-Karim dan
Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arab adalah bahasa Kerajaan". Pada
Pasal 46 dinyatakan bahwa: "Peradilan adalah sebuah kekuasaan independen.
Putusan para hakim tidak akan tunduk pada kekuasaan lain selain kekuasaan

slam."^^^

syariah

Peradilan Saudi Arabia, menurut Rifyal Ka'bah, dapat menjadi salah
satu opsi sistem peradilan di zaman modem dan menarik dipelajari karena 4
---

P
-

'91
'91

Rifyal Ka'bah, op., cit., hlm. 23.
Ibid., hhn.33-34.

(empat) faktor: Pertama, di negeri ini lahir Nabi Muhammad SAW dan agama
Islam yang menjadi panutan umat seluruh dunia, tetapi mempunyai sistem
pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara inuslim yang lain. Kedua,
ineskipun dari segi tradisi l~ukum,Saudi Arabia tidak dapat digolongkan sebagai
tradisi civil law atau common law, tetapi proses penegakan hukum berjalan
dengan tertib. Ketiga, sistem ketatanegaraan Pemerintah Saudi tidak mengenal
peinisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti di negaranegara demokrasi Barat, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara
dengan sistem otoriter karena masing-masing cabang kekuasaan berjalan secara
harrnonis di bawah Raja dengan berpedoman kepada syariah Islam, konsensus
para ulama terkemuka dan Majelis Syura. Seinentara itu, kekuasaan yudikatif
berdiri sendiri tanpa intervensi lembaga lain dalam menjalankan Syariah Islam
dan perUUan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Keempat, meskipun
Saudi Arabia mengalami modernisasi yang luar biasa dalam segala bidang, namun
tetap berpegang teguh kepada ajaran 1s1am.l~~
Dahulu, sebelum berdirinya Kerajaan Saudi Arabia, di wilayah ini
terdapat tiga jenis pengadilan, yaitu: 1. Pengadilan di wilayah Hijaz; 2. Pengadilan
di wilayah Nejed (sekitar Riyadh); dan 3. Pengadilan di daerah lain.19* Setelah
Kerajaan Saudi Arabia berdiri, tiga sistem peradilan di atas dihapuskan,
berdasarkan Titah Raja (al-Marsum al-Malaki) tanggal 4 Shafar 1346 HI1927 M,
dan dirombak menjadi satu sistem. Pasal24 titah ini menyatakan bahwa peradilan
di Saudi Arabia terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu: 1. Peradilan segera (al-
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Ka'bah, op., ~ i t .hlm.
, 6-7
Muhammad al-Zuhaili, a1 Tandzim a1 Qadha'i Jiy Fikihi al-Islami, Dar al-Fikri,
Dainaskus, 1423 H.12002 M., hlm. 2 18.

mahakim al-musta 'jilah), 2. Peradilan Syar 'iyah (al-mahakim asy-syar 'iyyah)
dan 3. Badan Pengawas Peradilan (Hay 'ah al-Muraqabah al-Qadha'iyyah).
Sesuai dengail peraturan baru ini, maka dibentuk tiga peradilan di Jeddah,
Makkah dan

ad in ah.'^^

Peradilan Segera (al-mahakim a l - m u ~ t a ' j i l a h ) ~ ~ ~

mempunyai lcewenangan dalam bidang perdata dan pidana. Icewenangan pidana
menyangkut kejahatan yang menimbulkan luka, qishas, pelanggaran t a i i r
tei-tentu dan hudud. Icewenangan perdata menyangkut inasalah keuangan yang
tidak lebih dari 300 riyal dan putusannya tidak bisa dibanding kecuali putusan
yang menyalahi nushush (teks agama) dan ijma ' (kensensus ahli hukum

slam).^^'

Pengadilan Syar'iyah (al-mahakim asy-syar 'iyyah) menangani perkaraperkara yang tidak inenjadi wewenang Peradilan Segera dalain berbagai bidang
sesuai kompeteilsinya. Putusan dijatuhkan berdasarkan ijma ' atau suara terbanyak.
Untuk perkara pidana berat yang diancarn deilgan hukurnan potong tangan dan
hukuman inati mengharuskan sidang pleno peradilan.202
Badan Pengawas Peradilan (Hay 'ah al-Muraqabah al-Qadha 'Ijyah)
berpusat di Makkah dan juga dinarnakan Peradilan Syariat Agung (almahkamah asy-syari'iyyah al-kubra) yang terdiri dari tiga hakim. Peradilan
Syari'at Agung ini mempunyai 5 (lima) tugas pokok dan fungsi, yaitu:
1. Merupakan peradilan banding uiltuk peradilan yang ada di bawahnya;

2. Mengendalikan administrasi dan pengawasan peradilan;
3. Menerbitkan fatwa-fatwa yang dimiiltakan kepadanya;

2ee lJl Indonesia

sepertl peradilan cepat, yaknl peradllan dengan acara singkat.
Ibid.,
202 Ibid., hhn. 221.
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4. Mengawasi pendidikail dan kurikulum pendidikan; serta

5. Melakukan supervisi terhadap lembaga-lembaga Amar Ma'ruf

Nahi

~un~kar.'~~
Rifyal Ka'bah n~enjelaskanbahwa pada inasa awal berdirinya Kerajaan

Saudi Arabia, peradilan berhubungan langsung dengan Raja. Rajalah yang
mensupervisi peradilan dan putusan-putusan penting diserahkan kepadanya, tetapi
kemudian Raja mendelegasikan kewenangan ini secara bertahap kepada hakimhakim khusus serta membentuk badan-badan yang dibutuhkan di bawah supervisi
Raja. Pengaturan peradilan menjadi semakin rapi, khususnya ketika Raja Faisal
mendirikan Icementerian Icehakiman pada Tahun 1962 dan mengangkat Menteri
Icehakiman pada Tahun 1970. Sebeluin ini urusan peradilan berada di bawah
kailtor Mufti Agung atau Dewan Mufti, tetapi setelah berdirinya Kementerian
Kehakiman, peradilan langsung berada di bawah kementerian ini, dan jabatan
Mufti digabungkan ke dalam Dewan Tertinggi Peradilan (al-Majlis al-A 'la li alQadha ') atau Mahkamah Agung Saudi, yang beridiri k e m ~ d i a n . ~ ' ~
Sekarang peradilan di Saudi Arabia terbagi kepada dua bagian besar.

Pertama adalah beberapa lernbaga peradilan berdiri sendiri yang bersifat peradilan
administratif. Kedua adaldl peradilan syar'i atau syar'iyyah, yakni Peradilan
Syariat Islam yang langsung berada di bawah Kementerian Kehakiman. Dua
lembaga peradilan ini bersifat permanen.205Selain itu, terdapat badan peradilan
syariah Islam yang berdiri sendiri sebagai pengadilan khusus yang bersifat ad-hoc
untuk mengadili perkara-perkara tertentu sehingga hanya dibentuk apabila
p
p
p
~

fiici.,
http://www.saudiemba~sy,net/Publications/Mag
FallOO/Judicia, htm, hlm. 2.
205 Rifyal Ka'bah, op., cit., hlm. 234.
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diperlukan saja serta tidak mempunyai pegawai dan hakim yang tetap. Jenis
peradilan ini adalah:
1. Diwan al-Mazhalim (literal: Dewan Ketidakadilan).
2. Hai 'ah Muhalcamah al- Wuzara ' (Lembaga Peradilan Icabinet)
3. Al-Hai 'at al-Mulchtashshah bi Ta 'dib al-MuwazhzhaJin (Lembaga Khusus
Pendisiplinan Pegawai)
4. Lajnah Qadhaya at-Tazwir (IComite Perkara-Perkara Pemalsuan).
5. Hai 'ah Hasm an-Niza 'at at-Tijariyyah (Lembaga Penyelesaian Sengketa
Dagang)
6. Al-Lujan al-Markaziyyah liqadhaya al-Ghisy at-Tijari (Komite Pusat PerkaraPerkara Penipuan Dagang).
7. Al-Ghuraf at-Tijariyyah wa ash-Shina 'iyyah (Kamar Dagang dun Industri).
8. Al-Mahkamah at-Tijariyyah (Peradilan Perdagangan).
9. Lajnah Taswiyah Qadhaya al- 'Ummal (Komite Penyelesaian Perkara Buruh).
10. Al-Majalis at-Ta 'dibiyyah al- 'Askariyyah (Majelis Pendisiplinan Militer).
11. Al-Majalis at-Ta 'dibiyyah li al-Amn ad-Dakhili (Majelis Pendisiplinan
Keamanan Dalam ~ e ~ e r i ) . ~ ' ~
Dalam perkembangan selanjutnya, Peradilan Syar'iyyah sebagai
peradilan umum berada di bawah Icementrian Kehakiman, sedang Peradilan
Diwan al-Mazhalim sebagai peradilaiz administrasi yang berada di bawah
~ a j a . ~Diwan
'~
al-Mazhalim pada mulanya di zaman Raja 'Abd al-'Aziz
merupakan tanggapan terhadap keluhan masyarakat tentang ketidakadilan yang
diterima rakyat. Raja menyediakan waktu tertentu dalam sebulan untuk
mendengarkan keluhan masyarakat, lalu ia mencarikan jalan keluarnya. Ketika
keluhan masyarakat semakin banyak dan jenisnya juga semakin beragam,
akhirnya pada tanggal 12 Jumadilakir 1373 H (1954 M.) dibentuk sebuah badan
resmi negara dengan nama Diwan al-Mazhalim langsung di bawah Kantor
Perdana Menteri. Badan inilah yang menangani keluhan masyarakat secara
profesional. ICeluhan yang ditangani termasuk kesalahan yang dilakukan oleh para
20G Ibid.
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Rifyal Ka'bah, op., cit., llllm. 236.

hakim, pejabat pemerintah dan kontrak-kontrak yang dilakukan warga negara
yang melibatkan pihak asing atau lembaga pemerintah. Lembaga ini juga
menangani keluhan inasalah distribusi barang-barang, perwakilan-perwakilan
perdagangan, sengketa maritim dan semua sengketa perdagangan selain bank.
Icewenangan Lembaga ini semakiil berkembang inenjadi tiga divisi, yaitu:
administratif, perdagangan dan pidana.208
Di sini juga terdapat sebuah Panel Audit (Audit Panels) yang berfungsi

sebagai perad.ilail banding. Pengaduan disampaikail kepada Ketua Dewan yang
selanjutnya akan membentuk sebuah tim panel yang akan membicarakan kasus
tersebut. Salah seorang anggota dewan ini hams pengacara atau ahli hukum.
Putusan biasanya diambil dengan suara terbanyak, beberapa minggu setelah
pengaduan disampaikan. Tim dapat menolak pengaduilan tersebut atau
mengabulkannya. Apabila putusan telah diambil, maka keberatan hanya dapat
diajukan ke Kabinet atau Dewan Menteri. Pemohon mengajukan keberatannya ke
Icantor Raja atau Kantor Putera Mahkota, yang kemudian meneruskannya ke
Icantor Hukum Raja atau Putera Mahkota. Selanjutnya jawaban akan diberikan
ltepada Diwan al-Mazhalim. Bila putusan telah ditandatangani oleh Raja maka
putusan tersebut bersifat final. Berbeda dengan putusan Peradilan Syar'iyyah,
maka putusan Panel Audit dalam bidang hukum administrasi dapat menjadi
'~
satu fungsi penting Diwan alpreseden bagi Diwan a l - ~ a z h a l i m . ~Salah
Mazhalim adalah inelaksanakan putusan leinbaga luar negeri baik peradilan
maupun arbitrase. Permohonan dengan melampirkan putusan yang sudah
-

'09

Ibid.
l~tt~)://~~~.~audiembassy,net/Publications/MagFa1100/Judicial,htm.,
hlm.4-5

dilegalisasi disampaikan melalui Kantor Hukum Menteri Luar Negeri yang
selanjutnya inenyampaikan kepada Diwan. Putusan yang dimohonkan harus telah
bersifat final dan negara dari pengadilan tempat perkara itu diputus mempunyai
perjanjian eksekusi dengan Saudi Arabia. Dalam kasus-kasus tertentu, perkaranya
kadang-kadang diperiksa lagi oleh peradilan ~ a u d i . ~ "

Peradilan Syar'iyyah merupakan peradilan yang berdiri sendiri. Dari segi
hukum materil dan hukum acara, maka Peradilan Syar'iyyah sepenuhnya
menerapkan hukum Syariat dan hukum yang digali berdasarkan siyasah syar 'iyah,
artinya tidak secara khusus berdasarkan hukum Syariat saja tetapi juga regulasiregulasi yang tidak bertentangan dengan Syariat atau mengambil jiwa Syariat
secara umum. Sebuah situs kedutaan Saudi Arabia menyatakan:
Di samping sistem hukum Syariat, yang dilaksanakan oleh Icementerian
Icehakiman, pemerintah Saudi juga inenerapkan regulasi-regulasi dan
membangun lembaga-lembaga untuk menangani kasus-kasus yang tidak
dicakup oleh Syariat. Ini dirancang supaya sesuai dengan prinsip-prinsip
Syariat dengan melengkapinya, bukan menggantinya. Hasilnya adalah
sebuah sistem hukum ganda, yang satu seluruhnya berdasarkan Syari'at
21 1
dan yang lain bersifat otonomi, tetapi tidak terlepas dari Syariat.. .
Sesuai UU Icekuasaan Icehakiman Tahun 1975, maka peradilan negara
tertinggi adalah al-Majlis al-A 'la li al-Qadlza' (Majelis Tertinggi PeradilanIMA).
Di bawahnya terdapat dua peradilan banding di Malckah dan di Riyadh. Di bawah
peradilai~banding adalah beberapa peradilan tingkat pertama yang terdiri dari
peradilai~biasa atau umum dan peradilan segera.
-

Rifyal Ka'bah, loc., cit.
"In addition to the Shari'ah legal system, which is administered by the Ministry of
Justice, the Saudi government has implemented regulations, built institutions and established
ah. Thbab are aesignea to conrorrn to
and to suppiement, rather than replace, tt. I'he result 1s a dual legal system, one
entirely based on the Shari'ah and another that is autonomous but not independent from it. , ,"
http://www.saudi embassy, net1 Publications/Magfall00/Judicial,htm, hlm. 3.
'I0
'I'

-

Reformasi Sistem Peradilan di Saudi Arabia dilakukan Raja 'Abdullah
bin 'Abd al-'Aziz pada tanggal 1 Oktober 2007 dengan menerbitkan Royal Order

(Titah Raja) tentang pembaharuan peradilan. Pelaksanaannya diperkirakan
berjalan dalam dua sampai tiga Tahun. Untuk pembaharuan ini, Pemerintah
menyiapkan dana sebesar tujuh miliar riyal atau sekitar 1,8 milyar dolar AS yang
diguilakan untuk pembangunan sarana, prasarana, termasuk pelatihan hakim dan
aparat peradilan yang baru, dan lain-lain. Intinya adalah pembaharuan Peradilan
Syariah Islam yang telah berjalan lebih kurang 30 Tahun dan Peradilan Diwan alMazhalim yang telah berjalan lebih kurang 25 ~ a h u n . ~ ' ~
Figure 1.
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Berdasarkan UU Peradilan 2007 ini, maka Majelis Tertinggi Peradilan
tidak lagi berperan sebagai Mahkamah Agung, tetapi sebagai pusat administrasi
peradilan. Di antara tugas-tugasnya adalah: (1) Menerbitkan regulasi berhubungan
dengan tugas-tugas para hakim dengan persetujuan Raja. (2) Menerbitkan

'I2 l~ttp;//~~~.ny~la~global.org/globalex/Sai
Arabia,htm, pp. 20-26.' Tanggal 29
September 2009.

regulasi-regulasi pengawasan peradilan, pendirian peradilan baru, penggabungan
dan penghapusan peradilan. (3) Menetapkan wilayah yurisdiksi dan pembentukan
tim majlis. (4) Menetapkan ketua-ketua peradilan banding. (5) Menerbitkan
aturan-aturan tentang fungsi dan kekuasaan ketua-ketua pengadilan dan wakilwakilnya. (6) Menerbitkan aturan-aturan tentang metode pemilihan hakim. (7)
Mengatur tugas para pembantu hakim dan lain-lain.
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Berdasarkan aturan baru ini, inaka hirarki Pengadilan Syari'at menjadi
tiga tingkat. Pertama, Peilgadilan Tertinggi sebagai Mahkarnah Agung. Kedua,
Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri dari 1. Pengadilan Perdata, 2. Pengadilan
Pidana, 3. Pengadilan Hukum Keluarga, 4. Pengadilan Perdagangan, dan 5.
Pengadilan Perburuhan. Ketiga, Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri dari 1.
Pengadilan Perdata, 2. Pengadilan Pidana, 3. Pengadilan Hukum Keluarga, 4.
Pengadilan Perdagangan, dan 5. Pengadilan ~ e r b u r u h a n . ~ ' ~
Sementara itu, sesuai aturan baru Pengadilan Diwan al-Mazhalim
.

-

-A
-

213 Rifyal

-

-

Ka'bah, Op., cit., hlm. 237.

..

,- ,-

P

.

.

. .

( ~ o a oj ~amznzstratzveCourt)

yang mempunyai hirarki mirip dengan hirarki Pengadilan Syari'at yang terdiri
dari Pengadilan Tinggi Administratif, Pengadilan Banding Administrasi, dan
Pengadilan Tingkat Pertama Administratif. Pengadilan Tingkat Pertama dan
Banding Administratif terdiri dari: 1. Bidang Pendisiplinan, 2. Bidang
Administratif, 3. Bidang Subsider, dan 4. Bidang Spesialisasi yang lain.
Figure 3
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Sistem peradilan di negara ini sudah mengalami perubahan dari waktu ke
waktu, tetapi tradisi Saudi masih tampak dalam wajah peradilan dan hukum yang
berlaku tidak pernah berubah, yaitu Syari'at Islam.
3. Peradilan Syariah Islam di Malaysia

Di Malaysia, Islam adalah agama resmi Negara, demikian dinyatakan
dalam Iconstitusi Federal (Federal Constitution), dengan motto "Syariah Asas
Keadilan". Peradilan syariah Islam mempunyai visi ,,untuk menjadikan sebuah
agensi pusat yang benvibawa bagi merealisasikan penyeragaman sistem
perundangan Islanl
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nisi ,,uiltuk lnenyeragamkan peruntukan udang-undang Islam di seluruh negara

serta pengendalian kasus-kasus rayuan secara bereksan dan ber~istematik.~'~
Agama-agama lain juga dapat dianut dengan damai dan harmoni di wilayah mana
saja di Malaysia. Urusan Islam di seinua negara bagian diatur di bawah the
Administration of Muslim atau Muslim Law Ordonance. UU atau ordonansi-

ordonansi yang mirip ditemukan di semua negara bagian. Peradilan syariah Islam
di Malaysia adalah contoh lain tentang bagaimana sistem peradilan syariah Islam
kontemporer dikembangkan di bawah bayang-bayang sistem Inggeris yang
menjajah negeri itu sebelurn kemerdekaan dan warisan budaya Melayu Islam yang
masih tersisa di kesultanan-kesultanan di wilayah yang sekarang bernama
Federasi ~ a l a ~ s i a . ~ "
Peradilan syariah Islam di Malaysia diurus oleh Jabatan Kehakiman
Syariah Malaysia (Departement Of Syari 'ah Judicary Malaysia) yang mempunyai
asas penubuhan (program kerja) sebagai berikut:
1. Mewujudkan satu pendekatan yang selaras dalam semua aspek demi

menjamin penguatkuasaan hukum syariah di negara Malaysia dimartabatkan,
termasuk prasarana, kelengkapan fizkal dan logistik, prosedur-prosedur dan
mutu perkhidmatan Pegawai Syariah ditingkatkan.
2. Membuat pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk tujuan penyelerasan

sistem perundangan syariah di peringkat persekutuan.

3. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tertangguh (1992- 1995= 63.306 kes) yang
berkait rapat dengan kekurangan tenaga hakim di Mahkamah-mahkamah
Syariah Negeri.
-
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4. Untuk menyelesaikan kes-kes (perkara-perlcara) rayuan yang banyak
tertangguh daripada semua negeri.
5. Untuk menyelesaikan masalah kekurangan hakin1 di Mahkamah Rayuan
Syariah Negeri dengan mewujudkan empat (4) jawatan Hakim Mahkamah
Rayuan di Peringkat Persekutuan dengan ditauliahkan (dilimpahkan) sebagai
Hakim Mahkamah Rayuan Negeri.
6. Mengendalikan hal-ha1 berkaitan dengan perkhidmatan dan peningkatan

lcerjanya serta kebajikan Pegawai-pegawai Syariah (Perkhidmatan Gunasama)
seluruh ~ a l a ~ s i a . ~ ' ~
Dalam mencapai tujuan tersebut, diusahakan untuk: (1) Mewujudkan UU
Islam berhubung dengan pentadbiran Mahkamah Syariah yang seragam untuk
diterima pakai di negeri-negeri; (2) Memastikan semua negeri menggunakan
Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah Am Persekutuan; (3) Memastikan
kasus-kasus Mahkamah Rayuan Syarial~dikendalikan dengan adil, cekap dan
teratur; (4) Memanfaatkan penggunaan sistem teknologi maklumat dengan meluas
bagi melicinkan pentadbiran kehakiman syariah; (5) Membangun Pusat Sumber
bagi kegunaan pegawai dan orang awam berkaitan sistern perundangan dan
kehaltiman syariah; (6) Menggerakkan sumber-sumber pen yelidikan berkaitan
sistem prundangan dan kehakiinan syariah bagi memajukan sistem pengurusan
dan kehakiman syariah di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia; dan (7)
Melaksanakan keperluan latihan kepada semua pegawai dan kakitangan institusi
perundangan dan kehakiman syariah di seluruh negara.
--

---

-- -

-
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Selain hukum Inggris sebagai sumber utama, hukuin di Malaysia juga

mempunyai sumber lain, yaitu dari hukum Islam dan 11ukum adat Melayu. Hukum
adat Melayu merupakan perpaduan antara hulcum Islam dan hukurn lokal yang
mendapat berbagai pengaruh. Hukum adat yang diikuti di Malaysia terdiri dari
adatperpateh yang bersifat matrimonial di Negeri Sembilan dan sebagian wilayah

Malaka dan adat temenggung yang bersifat patrimonial di negara-negara bagian
Malaysia yang lain.'17 Hukum adat yang ditemukai~di Malaysia i i ~ iwalaupun
berciri Islam, tetapi masih terdapat di dalamnya sisa-sisa budaya Hindu. Untuk
memastikan mana yang termasuk pengaruh Islam atau Hindu memerlukan
penelitian lebih jauh. Pengaruh Hindu misalnya ditemukan dalam konsep
hubungan antara kerajaan dan keturunan, hak prerogatif keluarga raja dalam
upacara, ritual-ritual kerajaan Melayu dan lain-lain. Sedangkan lembaga-lembaga
kesultanan Malaysia hari ini, khususnya hubungan antara Sultan dan syariah
berasal dari konsep

slam.^'^

Penyerapan hukum Islam ke dalam hukum adat

Melayu serta inodifikasinya dalam praktek common law di peradilan Sipil dan
peradilan Qadhi (Mahkamah Syar'iyah) belum mendapat penelitian yang
memadai, padahal ini menurut almarhum Ahmad Ibrahim (salah seorang ahli
hukum Malaysia) sangat penting agar hukum Islam mendapat penghormatan yang
layak di kedua leinbaga peradilan.2
4. Peradilan Syariah Islam di Pakistan

Nama resmi Negara Pakistan adalah Republik Islam Pakistan dan Islam
adalah agama resmi Negara. Peradilan syariah Islam di Pakistan menarik untuk
~

p

p

~

-

-AhmadIbrahim,
op.cit., hlm. 9.
2 ' 8 Ibid., hlrn. 7.
219 Ahmad Ibrahlm, hlin. 9.

-

-

diamati untuk melihat praktik h k n Islam dalam lingkungan lokal yang diterapkan
melalui sistem common law. Sistem peradilan Pakistan merupakan gabungan
antara common law Inggris dan hukum Islam. Dalam praktik yang berlaku
ternyata hukum Inggris lebih berpengaruh luas dibanding dengan hukum Islam,
kecuali dalam bidang hukum keluarga dan sebagian hukum pidana, maka hukum
Islam lebih dominan. Hukum Pakistan secara urnum adalah hukum Inggris,
walaupun negara ini berkonstitusi Islam. Hal itu antara lain karena Pakistan dan
India adalah bekas jajahan Inggris, kemudian Pakistan memisahkan diri dari India
karena Iceinginail membangun negara berdasarkan citra Islam. Hukum Islam
diwarisi dari sejarah inasa lalu anak Benua India sebagai benua yang berpenduduk
Hindu dan Muslim, lalu dalam masa kemerdekaan Pakistan berusaha melakukai~
Islamisasi h ~ k u m . ~ ~ '
Antara 1206-1596 di Pakistan pernah berdiri beberapa dinasti Islam.

Periode ini secara kasar terbagi dua. Pertama, pada masa penguasa awal muslim
yang memerintah Delhi dan bagian-bagian India yang lain dan kedua adalah masa
Kerajaan Mongol (1526-1858) yang menggantikan para penguasa muslim
sebelurnnya. Selaina para penguasa nluslim berkuasa, Hukum Islam merupakan
hukum yang berlaku dalarn inasyarakat, baik perdata inaupun pidana. Namun
mengingat bahwa pada umumnya penguasa hanya tertarik menerapkan Hukum
Islam dalarn bidang-bidang tertentu saja, maka bidang-bidang di mana Hukum
Islam tidak diterapkan diisi oleh adat istiadat dan tradisi lokal."'

p
p

-

-
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i a ' b a h ,slstem reradlian Pakzstan, dalam Varia Peradilan Majalah Hukum

'I ahun ,'ON No. 287 Oktober 2009, IKAHI, Jakarta, 2009, hlm. 20.
22' Faqir Hussain (Registraar, Supreme Court of Pakistan, The Judicial System of
Pakistan). l~ttp:I/ nationsencyc lopedia.com/Asia-and-Oceanis/pakista-JUDYSTEM.html.

Sistem peradilan yang diwarisi Pakistan tidak semuanya berasal dari
unsur luar seperti diklaim ole11 sebagiail orang, tetapi juga mendapat pengaruh
dalam negeri dan warna lokal. Menurut salah seorang panitera Mahkamah Agung
Pakistan, sistem tersebut mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan kebutuhan
rakyat atau inemeiluhi kebutuhan lokal, tetapi karena penerapannya yang terusmenerus membuat sistem itu tidak asing bagi kebanyakan orang. Banyaknya
masyarakat berperkara ke pengadilan menjadi bukti bahwa sistem ini
mendapatkan legitimasi dan diterima oleh m a ~ ~ a r a k aDalam
t . ~ ~ ~masa Dinasti
Muslim, berbagai peradilan didirikan dan berhngsi pada tingkat pusat dan daerah
dengan ltewenangan dalam bidang perdata dan perpajakan di bawah kekuasaan
raja. Raja adalah kepala kekuasaan kehakiman dan ialah yang mengangkat para
hakim dari warga yang inempunyai keahlian, kewenangan, dan integritas tinggi.223
Sistem kehakiman seperti di atas diwarisi oleh Kerajaan Mongol. Di
setiap daerah didirikan lembaga peradilan. Pada tingkat desa, sistem peradilan
Hindu Panchayats (Majelis para Tetua) dipertahankan memutus sengketa perdata
dan pidana skala kecil melalui metode konsiliasi dan mediasi. Pada tingkat kota,
juga terdapat pengadilan yang dipimpin oleh oleh Qazi-e-Parganah. Pada tingkat
distrik (Sarkar) dan provinsi (Subah), pengadilan Qazi juga didirikan. Untuk
menyelesaikan masalah perpajakan diangkat hakim dengan nama Amin pada
tingkat kota, Amalgezar untuk tingkat distrik dan untuk tingkat provinsi disebut
Diwan. Sedangkan hakiin perpajakan tingkat kasasi disebut Diwan Kekaisaran.
Sementara itu Mahkamah Agung disebut Mahkamah Kekaisaran (Imperial
p
p
p
-

-

222

L O ~Cit
.

223

Rifyal Kaybah,Sistem Peradilan Pakistan, op., cit., hlm. 21.

Court). Para hakim yang diangkat Raja biasanya adalah orang yang terkenal dari
segi lteilmuan dan berperilaku baik. Para hakim diminta untuk netral, tidak berat
sebelah dan permasalahan yang diajukan ditangani dengan cermat. Pejabat yang
korup selalu ditindak tegas. Dengan demikian, kualitas keadilan cukup tinggi.224
Pengaruh sistem Islam dapat dilihat dari fakta bahwa anak Pakistan
dengan penduduk muslim yang signifikan telah melahirkan ulama-ulama terkenal
yang mempunyai masjid dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Di
manapun di seluruh dunia, masjid, madrasah dan ulama adalah soko guru
pengembangan ajaran Islam secara uinum dan hukum Islam secara khusus.
Hukum Islam terkristalisasi melalui dinasti-dinasti Islam dan diterapkan ole11
peradilan secara terbatas. Warisan inilah yang kemudian yang melahirkan
Pakistan sebagai negara bagi umat Islam dengan llama Republik Islam
~ a k i s t a n . Menurut
~~'
Rifyal Ka'bah, aliran hukum Islam yang dianut di Pakistan
pada umurnnya Hanafi. Selain itu juga terdapat minoritas Syi'ah Ja'fari dan
Ismaili. Sedangkan Ahmadiyah tidak diakui sebagai aliran Islam dan dilarang
menamakan diri sebagai kelompok Islam atas perintah konstitusi dan UU dan juga
melarang ~nenamakanruinah ibadatnya sebagai m a ~ j i d . ~ ~ ~
Muhammad Iqbal(1877-1938) merasakan kesulitan umat Islam hidup di
lingkungan yang mayoritas Hindu di anak Benua India. Ia menggagas sebuah
negara merdeka bagi umat Islam dari Inggris yang kemudian menjadi kenyataail
pada Tahun 1947 dengan nama ~ a k i s t a n Pakistan
. ~ ~ ~ berusaha mengernbangkan
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peradilannya dari warisan dinasti-dinasti Islam masa lalu di anak Benua India dan
warisan peradilan Inggris yang pernah menjajah negeri itu. Konstitusinya
menghendaki perUUan yang sesuai dengan tuntunan Islam seperti termaktub
dalam Alquran dan As-Sunnah. Untuk inemastikan prinsip ini, konstitusi
menetapkan pembentukan Majelis Ideologi Islam yang bertugas memberikan
rekomendasi kepada parlemen pada tingkat pusat dan daerah dan kepada
pemerintah dan daerah tentang langkah-langkah islamisasi hukum dan perUUan.
Perjuangan kemerdekaan pada mulanya dilakukan melalui Indian
National Congress (Icongres Nasional India), kemudian diteruskan dengan

inendirikan All India Muslim League (Liga Muslim Seluruh India) pada Tahui~
1906 dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umat Islam. Organisasi ini
menjadi semakin populer pada Tahun 1920-5111. Pada tanggal 29 Desember 1930,
pujangga muslim terkenal Muhammad Iqbal menyerukan sebuah "state in
northwestern India for Indian Muslims" (negara India Utara untuk umat Islam).

Lalu Muhammad Ali Jimlah mengusulkan teori Two Nation Theory (Teori Dua
Negara) dan selanjutnya Muslim League inengumumkan Lahore Resolution
(Resolusi Lahore) pada Tahuil 1940 yang menuiltut pembentukan sebuah negara
Paltistan yang merdeka.'"

Ketika memisahkan diri dari India (1947), Pakistan

meneruslcail sistem l~ukumyang berlaku di zaman penjajahan, termasuk Hukum
Islam yang diterapkan di Pengadilan India yang sebelurnnya disebut AngloMohammadan Law (Hukum Islam versi Inggris) dan ketika diterapkan kembali di

Pakistan mengalami beberapa modifikasi. Sungguhpun demikian, hukuin Inggris
-

--

-

-
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yang pernah diterapkan di pengadilail India sebeilarnya adalah sebuah hukum
yang tidak Islam. PerUUan warisan Inggris yang tidak Islami tersebut menurut
penelitian seorang ahli hukum Pakistan inencapai 67 buah peraturan p e r ~ ~ a n . 2 2 9
Dalam Pembukaan Iconstitusi Pakistan 1973 antara lain dinyatakan

bahwa kedaulatan atas seluruh alam merupakan milik Allah Ta'ala dan kekuasaan
dilakukan oleh rakyat Pakistan dalam batas yang ditetapkan oleh-Nya sebagai
sebuah amanat suci. Sernentara itu, negara menjalankan kekuasaan melalui
perwakilan yang dipilih rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, persamaan,
toleransi, dan keadilan sosial seperti dituntut oleh Islam akan dilaksanakan
sepenuhnya. Umat Islam dimungkinkan mengatur kehidupan individual dan
kolektif mereka sesuai dengan ajaran dan aturan Islam seperti termaktub dalain
Alquran dan As-Sunnah. Ketentuan yang cukup juga dibuat untuk kaum minoritas
secara bebas inenganut dan mengamalkan agama mereka dan mengembangkan
kebudayaan. Ketentuan yang cukup juga dibuat untuk menjaga kepentingan sah
kaum minoritas dan kelompok terbelakang serta kurang mampu. Mengenai
kekuasaan yudikatif dikatakan dalam Pembukaan Konstitusi bahwa kekuasaan
yudikatif akan dijamin ~ e ~ e n u h n ~ a . ~ ~ ~
Pasal 1 IConstitusi Pakistan menyatakan bahwa nama resini negara adalah
Republik Islam Pakistan. Pasal 2 menyatakan bahwa Islam adalah agama
resrni negara. Dalam Pendahuluan IConstitusi dinyatakan dan kemudian

diabadikan dalam Pasal 2A pada Tahun 1985 bahwa semua peraturan perUUan
hams sejalan dengail Qur'an dan Suimah. Bab 3a Konstitusi berbicara tentang

-
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230 Rifyal Ka'bah, Sistem Peradilan Pakista, op., cit., hlm. 24

Federal Shariat Court (Mahkamah Syarial~Federal). Bagian IV Konstitusi adalah
tentang Pasal-pasal Islam, menyatakan tentang proses Islamisasi peraturan
perUUan dan perUUan yang tidak sejalan dengan tuntunan Islam tidak dapat
dilegislasikan.231
Konstitusi Pakistan terutama Pasal 228, 220, dan 230 mengamanatkan
tentang pembentukan Majelis Ideologi Islam (Council of Islamic Ideology),
disingkat Majelis Islsun (Islamic Council) yang beranggotakan paling sedikit
delapan orang dan paling banyak 12 orang dan salah seorangnya ditunjuk sebagai
ketua untuk masa jabatan 3 Tahun. Anggota Majelis diharuskan mernpunyai
pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan filsafat Islam dari Alquran dan AsSunnah atau mempunyai pengetal~uantentang permasalahan ekonomi, politik,
hukum atau pemerintahan Pakistan. Presiden hams mempertimbangkan agar
berbagai aliran pemikiran dalam masyarakat terwakili dalam maj elis. Dari semua
keanggotaan majelis, paling kurang dua orang hams pemah menjadi hakim agung
atau hakim tinggi. Syarat lainnya, tidak kurang dari empat orang anggota majelis
Islam harus pernah menjadi peneliti Islam atau dosen dan salah seorang anggota
harus dari kalangan wanita.
Majelis Islam (Islamic Council) ini antara lain berfungsi:
1. Memberikan rekoinendasi kepada Majelis Syura (parlemen) pusat dan
provinsi tentang cara-cara yang memungkinkan orang Islam di pakistan dapat
hidup secara individual dan kolektif dalam semua aspek kehidupan sesuai

231 Ibid.

dengan prinsip-prinsip Alquran dan As-Sunnah seperti yang diamanatkan oleh
konstitusi.
2. Memberikan nasihat kepada Majelis Syura pusat dan provinsi, kepada

presiden dan para gubernur tentang pertanyaan apapun yang ditujukan kepada
~najelismengenai rancangan UU spakah bertentangan atau tidak bertentangan
dengan ajaran Islam.

3. Memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang hams dilakukan agar
semua peraturan perUUan yang ada tidak bertentangan dengan tuntutan Islam.
4. Menyusun inodul untulc Majelis Syura pusat dan provinsi berisikan garis-garis
tuntunan Islan~yang hams diperhatikan dalam menyusun peraturan perUUan.
Fungsi Majelis Islam ini bersinergis dengan peran yang dimainkan oleh

Mahkamah Syariat Federal tentang fungsi me-review perUUan yang tidak sejalan
dengan Islam. Salah satu contoh adalah rekomendasi yang diberikan oleh Majelis
Islam tentang kehamsan penghapusan riba dalam transaksi ekonomi dan keuangan
Islam (Eliminantion of Riba from the Economy and Islamic Mode of Financing).
Pada Tahun 1980, Majelis Islam setelah berkonsultasi dengan para ahli

dalam bidang ekonomi dan perbankan menyiapkan sebuah laporan menyeluruh
tentang pengl~apusanbunga dari ekonomi Pakistan. Laporan ini ternyata mendapat
tanggapan positif di dunia Islam melalui pendirian sistem ekonomi yang sesuai
dengan syariat Islam. Laporan ini ditanggapi dengan menyelenggarakan sebuah
seminar Internasional di Islamabad pada bulan Januari 1981. seminar antara lain
merekomendasikan agar laporang tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
--
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P u s a m a n E k o n o m i , Universitas Abdul Aziz di Jeddah menerjemahkannya ke

-

dalam bahasa Arab pada bulan April 1982. Seminar di atas diikuti dengan seminar
kedua pada bulan Maret 1983. Tanggapan dari pemerintah Pakistan sendiri
terhadap rekoinendasi Majelis Islam adalah dengan membuka konter bebas bunga
di semua bank komersial yang berlaku mulai 1 Januari 1981. Majelis juga
inemberiltan jalan keluar dengan merekomendasikan 12 model transaksi
perbankan dan keuangan yang halal sehingga alternatif untuk transaksi yang
ribawi. 'Ternyata, pemerintah hanya menerapkan sebagian dari rekomendasi
majelis. Lalu dalam laporan Tahunan majelis Tahun 1983-84, majelis memperluas
laporan sebelumnya untuk meyakinkan pemerintah tentang keharusan melakukan
penghapusan riba secara substantif. Rekomendasi Majelis diperkuat dengan
putusan Mahkamah Syariat federal pada tanggal 14 November 1991 yang
menyatakan 12 jenis peraturan perUUan pakistan yang menggunakan bunga atau
riba sebagai batal dan tidak berlaku (null and void) mulai 1 Juli 1992.232
Di samping itu, Pakistan juga memiliki Mahkamah Syariat Federal
(Federal Shariat Court) yang beranggotakan delapan orang hakim muslim,

terrnasuk seorang ketua yang diangkat oleh presiden. Tiga dari delapan hakimnya
harus berasal dari kalangan ulama yang ahli dalam bidang Hukum Islam.
Mahkainah Syariat federal mempunyai jurisdiksi asli dan jurisdiksi banding.
Pengadilan ini memutuskan apakah sebuah UU bertentangan dengan Islam; jadi
semacam pengadilan konstitusi yang berhubungan dengan hukum Islam. Bila UU
dan peraturan daerah bertentangan dengan Islam, maka presiden dan gubernur
provinsi bersangkutan berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan
232 Council of Islamic Ideology, "Elimination of Riba from Economy & Islamic Modes of
Financing" (1slamabad:Web Edition, 2006), pp, i-v.

untult menselaraskan UU dan perda tersebut dengan Hukum Islam. Pengadilan ini
juga merupakan pengadilan banding untuk putusan pengadilan pidana yang
. ~ ~ ~ Syariat Federal didirikan berdasarkan
menerapltan hukuman h u d ~ dMahkamah
keputusan preside11 pada Tahun 1980 dan bertujuan untuk memeriksa peraturan
perUUan yang bertentangan dengan tuntunan Qur'an dan Sunnah sesuai amanat
konstitusi.
Judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Syariat Federal adalah

suatu yang baru dalam praktik Hukum Islam yang tidak pernah dilakukail pada
inasa lalu di negara muslim manapun. Esensi hukum syariat dalam sejarahnya
dikelola oleh para yuris mujtahid yang sangat independen dari kekuasaan
eksekutif karena itu mendapat penghorrnatan yang tinggi dari pihak pemerintah
dan rakyat. Untuk menjaga supremasi hukum syariat sebagai amanat konstitusi
bebas dari pengaruh ltekuasaan manapun, maka kewenangan judicial review
hukum syariat diberikan kepada Mahkamah Syariat Federal. Ini dimungkinkan
khususnya setelah amandemen Pasal 203 D IConstitusi Pakistan pada bulan
februari 1982 yang memberikan kekuasaan Suo Moto kepada pengadilan sehingga
dapat memperluas quantum ofju~ticiability?~~
Mahltamah Agung Pakistan juga memiliki Tim Syariah yang khusus

memeriksa banding dari Mahkamah federal Syariah. Majelisnya terdiri dari lima
anggota, 3 dari hakim Agung beragama Islam dan 2 dari kalangan ulama yang ahli
dalam Hukurn Islam yang diangkat oleh presiden?35 Sementara itu perkara
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Hukum keluarga hanya bisa banding sampai ke pengadilan tinggi dan tidak bole11
kasasi ke Mahkamah Agung.
Hirarki peradilan dikembangkan dari tradisi common law Inggris
berdasarkan Government of India Act 1937 yang disesuaikan dengan kondisi
ilegara baru. Untuk menjaga perUUan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
Islam, selain Mahakamah Agung yang membawahi semua peradilan, Pakistan
juga membentuk Mahkamah Syariat federal yang bertugas mereview perUUan
apakah sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasal-pasal yang
bertentangan dinyatakan null and void. Selain itu, peradilan Ombudsman Pakistan
dikeinbangkan dari prinsip-prinsip hisbah yang ada dalam tradisi Hukum Islam
dengan tujuan agar tidak terjadi ketidakadilan dari pejabat pemerintah terhadap
rakyat yang dapat memberikan ganti rugi atas kesalahan adininistratif yang
dilakukan oleh pemerintah.
Secara ringkas, peradilan Pakistan berusaha menegakkan hukum dan
keadilan dari gagasan Islam dalam sebuah negara demokratis yang memberikan
perlindungan kepada semua penduduk. Dalam upaya itu, negara masih
menghadapi berbagai persoalan politik, hukum dan sosial-budaya yang berakar
dari inasa lalu dan tantangan global.
5. Peradilan Syariah Islam di Sudan
Sudan merupakan Negara Islam karena dalam konstitusinya dinyatakan
bahwa syariah Islam adalah sumber utama legislasi dan oleh karena itu Sudan
berusaha merevisi peraturan perUUan yang tidak sesuai syariah

236 Ibid., lhl.

77.

slam.^^^

Penerapan syariah Islam di Sudan dilakukan melalui Peradilan Hukunt
ICeluarga, Peradilan Hukum Perdata, Peradilan Hukum Pidana, dan Peradilan
Perdagangan, dengan pengecualian di daerah

ela at an.^^^

Negara Sudan adalah

bekas jajahan Inggris. Sistem peninggalan Inggris-Mesir berlanjut sampai ke masa
kemerdekaan Tahun 1956 dengan berbagai penyesuaian penting, antara lain
melalui proses sudanisasi dan islamisasi di Sudan. Proses sudanisasi, intinya
adalah mengganti aparat peradilan, terutama hakim, dengan tenaga-tenaga asli
Sudan dan mengganti administrasi peradilan dengan yang lebih berciri Sudan
serta menggunakan bahasa Arab. Sedangkan proses Islamisasi adalah
memperbaiki sistem dan perUUan sehingga lebih sejalan dengan syariat Islam.
Dalam Iconstitusi sementara Sudan yang diberlakukan oleh Majelis
Komando Revolusi pada bulan Agustus 1973 dinyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman adalah badan yang independen dan terpisah dari badan eksekutif dan
legislatif. Lanbaga peradilan berada di bawah kekuasaan Ketua Mahkarnh Agung.
Hal yang mirip juga dicantumkan dalam Konstitusi Transisi Sudan Tahun 1985,
IConstitusi Sudan Tallun 1998, dan Konstitusi Sudan Tahun 2005.
Peradilan Sipil (Perdata), diatur dalain Ordonansi Peradilan Sipil,
mernpunyai satu Pengadilan Tinggi (High Court of Justice, Mahkamah Agung)
dan beberapa Pengadilan Propinsi (Provincial Courts). Sedangkan Peradilan
Pidana dengall KUHP dan ICUH Pidana mernpunyai beberapa Pengadilan Besar
(Major Courts), Pengadilan ICecil (Minor Courts) dan Pengadilail Magistrate
(Magistratrate's Courts). Sementara itu masalah hukum personal atau keluarga
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warga beragama Islam dilaksanakan oleh Mahakim Syar'iyyah (Mahkamah
Syariyah) disebut sebagai Mahakim al-Ahwal ash-Shakhshiyyah (Pengadilan
Hulcum Personal atau Iceluarga) karena kewenangannya yang menyangkut
masalah personal atau keluarga. Pengadilan hukum personal atau keluarga terdiri
dari sebuah Mahkamah Banding (Court of Appeal), beberapa pengadilan Tiilggi
(High Courts) dan Pengadilan Qadhi (Qadhi Courts). Pengadilan ini berada di
bawah seorang Qadhi al-Qudhat (Grand

adh hi).'^^

Selain itu, Sudan juga pernah mengenal jabatan Mufti yang merangkap
sebagai hakim agung. Dalam keadaan Qadhi al-Qudhat berhalangan, maka Mufti
menggantikan peranan Qadhi al-Qudhat. Tugasnya adalah menerbitkan fatwa
(legal opinion) berdasarkan hukunl Islam untuk kepentingan negara dan
m a ~ a ~ a r a k a t .Jabatan
' ~ ~ Mufti berlanjut sampai Tahun 1991, ketika disahkan UU
Hukum Pribadi atau keluarga, fuilgsi Mufti kemudian digantikan oleh Lembaga
Hukum Islam (Majma 'al-Fikih al-Islami) yang dibentuk berdasarkan UU.'~'
Berdasarkan UU Pokok-Pokok Kehakiman (The Judiciary Act) 1986, UU
Hulcum Acara Perdata (The Civil Procedure Act) 1983, dan UU Hukum Acara
Pidana (The Criminal Procedure Act) 1991, Icetua Mahkamah Agung Sudan
mengepalai dua lembaga sekaligus, yaitu Mahkamah AgunglThe Supreme Court,
dan Majelis Tinggi PeradiladThe Supreme Council of Judiciary sebagai Komisi
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Publication, 1975 Edition), hlm. 759.
239 Mohamed Ibrahim Mohmamed, op.cit., hal. 49
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Yudisial. Icetua mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dengan
mengepalai peradilan, bidang administrasi dan bidang k e ~ a n ~ a n . ~ ~ '
Mahkamah Agung mempunyai 70 hakim agung yang diangkat oleh

Presiden berdasarkan usulan Majelis Tinggi Peradilan, yang dipilih dari kalangan
hakim tinggi dail profesi laiilnya dengan kualifikasi serta syarat-syarat yang
ditetapkan ole11 UU. Majelis Tinggi Peradilan yang diketuai Ketua Mahkamah
Agung (ICMA) beranggotakan Wakil-Wakil ICMA, dua orang ketua pengadilan,
Menteri ICehakiman dan Iceuangan mewakili eksekutif, dan dua orang pejabat
tinggi yang menangani fungsi keuailgan dan peradilan. Sekretaris Majelis adalah
salah seorang hakim agung. Majelis Tinggi Peradilan mempunyai empat devisi,
yaitu kesekretariatan, inspeksi peradilan, statistik peradilan dan personalia.242
Zslamisasi hukum di Sudan berlangsung dalam dua fase Fase pertama

dimulai dengan penerapan hukum Islain di luar hukum keluarga yang dimulai
pada masa pemerintahan Presiden Numeiri yang meilgumurnkan pemberlakuan
hukum pidana Islam pada bulan September 1983 yang menyangkut h u d ~ d . ~ ~ ~
Untuk itu Numeiri membentuk sebuah komite yang mempersiapkan UU Hukum
Pidana pada Tahun 1983, UU Hukum Perdata, UU Hukum Personal atau
Keluarga dan beberapa UU Hukum ~ c a r a Berbagai
. ~ ~ ~ UU ini kemudian
dinyatakan berlaku, merevisi berbagai peraturan perUUan yang berlaku

http:/www.sudan judiciary.org/judiciariye3n/l6.htm
Passim.
243 Rifyal Ka'bah, "Penerapan Syariat Islam di Sudan7',dalammajalah Panji Masyaralrat
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sebelumnya. Setelah diterapkan selaina satu Tahun atau lebih ternyata
menimbulkan berbagai kritikan darai kalangan penantang dan pendukung pidana
Islam. IGitikan tersebut pada dasarnya karena sifat ketergesa-gesaan pembuatan
perUUan, minimnya penelitian ilmiah yang memadai,245 sumber daya yang
terbatas dan lain-lain. Kritikan dari pihak penantang, terutama dari pihak Gereja di
wilayah Selatan dan kekuatan Barat, dengan berbagai dalih, antara lain karena
Sudan pada dasarnya adalah sebuah negara multi agama dan budaya, khusunya di
wilayah Selatan yang lama bergolak sampai akhirnya dicapai perjanjian
perdamaian.246Fase kedua dilanjutkan dengan penerapan hukum Islam dalanl
bentuk yang lebih luas dilakukan pada Tahun 1991 di bawah kepemimpinan
Presiden 'Umar Basyir dengan merevisi beberapa pasal berbagai UU yang
diundangkan selama Presiden Nuineiri. Penekanan pada fase revisi ini tidak hanya
dalarn bidang penengakan hukum, tetapi lebih-lebih lagi dalam bidang pendidikan
dan ekonomi, dengan tujuan membentuk warga negara yang berkemampuan
dalam bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi sehingga pada masa depan tidak ada
alasan untuk menangguhkan pelaksanaan hukum pidana h u d ~ d . ~ ~ ~
Perkembangan Mutakhir di Sudan terus bergulir. Sudan terus merevisi

perUUan warisan kolonialnya, terutama untuk inenyerasikannya dengan Syariat
Islam sesuai perintah berbagai UUD. Selain KUH Perdata, KUH Pidana dan KUH
Ekonomi, Sudan juga menjalankan sistem perbankan syariah. Sengketa ekonomi
syariah di Sudan, terrnasuk perbankan, diselesaikan melalui Pengadilan
Ibid., hlrn. 45-46.
Fluehr-Lobban, "Sudan" dalam John L. Esposity (Editor in Chief), The
Oxford Encyclopeida of the Modem Islamic World, Vol. 4 (Oxford, New York: Oxford University
Press, 1995), hlm. 101.
247 Muhammad Khair Hassan el-Rasoul Ahmed, op.cit.,hlm. 47.
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Perdagangan (al-Mahkamah at-Tijariyyah). Perkembangan lain adalah berdirinya
beberapa lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UU. Salah satunya dalah
Hay 'ah

ar-Riqabah asy-Syar 'iyah

(Lembaga Pengawasan Syariah) yang

berkedudukan di tingkat pusat dan pada lembaga-lembaga ekonomi. Di samping
pengawasan syariah, leinbaga ini juga bertugas meneliti peraturan perUUan dan
mengusulkan revisinya agar lebih sesuai dengan syariah. Misalnya dalam bidang
keuangan syariah, bila dalam praktik sebuah lembaga keuangan masih ditemukan
riba atau bunga uang, maka riba atau bunga tersebut tidak dibayarkan kepada
pihak-pihak, tetapi disimpan dalam kas yang akan digunakan untuk kebutuhan
sosial sesuai perintah UUan. Bila lembaga menemukan ada celah dalam peraturan
perUUan yang sehingga melahirkan riba atau bunga, maka diusulkan
perubahannya ke lembaga-lembaga terkait pembuat UU.
Lembaga lain yang cukup strategis adalah Majma 'al-Fikh al-Islami
(Lembaga kajian Hukum Islam). Lembaga ini berkeanggotaan ganda di bidang
ilinu-ilmu syariah konvensional dan ilmu-ilmu teoritis dan terapan modem.
Lembaga ini juga beranggot akan beberapa hakim agung Sudan. Tugas utamanya
adalah meneliti segi-segi ilmu pengetahuan yailg berhubungan dengan hukum
Islam dan memberikan legal opinion kepada negara dan masyarakat. Sebagai
lembaga ilmiah, ia melakukan berbagai penelitian, menyelenggarakan seminar,
penyuluhan, dan menerbitkan berbagai publikasi.
Suatu ha1 yang patut dicatat dari perkeinbangail sistem peradilan Sudan
sebagai sebuah negara yang berusaha menerapkan syariat Islam adalah peran
wailita cii iembaga peracidan. seisarang tercatat tidak kurang dari tujuh orang

hakim agung wanita di Mahkamah Agung Sudan. Khusus mengenai Pengadilan
Hukum Pribadi atau Iceluarga, maka posisi hakim, panitera dan aparat peradilan
lainnya banyak dipegang oleh kaum wanita. Dibanding dengan negara
tetangganya Mesir yang sering dipandang lebih maju dari Sudan, maka di sana
tidak ditemukan hakiin wanita, di semua jajaran peradilan kecuali satu orang
hakim konstitusi akhir-akhir ini. Iceadaan di negara-negara Arab yang lain juga
tidak jauh berbeda. Setelah perjanjian perdamaian dengan gerakan pemberontakail
di Selatan, dan sesuai dengan perintah UUD Transisi 2005, maka peraturanperundangan Syariat Islam hanya diberlakukan di wilayah utara Sudan yang
mayoritas beragaina Islam. Sedangkan untuk wilayah selatan yang minoritas
muslim, maka tidak diberlakukan pasal-pasal menyangkut l~ukumIslam. Sesuai
perjanjian perdamaian, di wilayah Selatan akan diadakan referendum untuk
menentukan apakah wilayah ini akan tetap merupakan bagian dari republik Sudan
ataukah akan berdiri sendiri sebagai negara berdaulat.

6. Peradilan Syariah Islam di Mesir
Mesir merupakan negara Islam. Berdasarkan konstitusi tanggal 11

September 1971, Republik Arab Mesir adalah sebuah Republik Sosialis
Demokratis dengan Islam sebagai agama negara dan bahasa Arab sebagai bahasa
nasional. Di Mesir, setelah UUD 1971, perUUan yang berlaku pada umurnnya
berasal dari Syariat Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis serta fikih para
fukahak. Sementara itu peilnasalahan baru yang tidak disinggung ole11 UU
diambilkan dari pendapat yang terkuat dalam mazhab Imam Abu
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Rifyal Ka'bah, op., cit., hlm. 43

an if ah.^^^

Sistem peradilan Mesir telah dikenal dari zaman kuno, sejak kurang
lebih 3000 SM. Dari masa lalu tersebut telah ditanamkan asas-asas bagi peradilan
modern seperti sistem, karakter dan tingkatan peradilan serta hal-ha1 yang
berhubungan dengan sikap hakim, independensi peradilan dan lain-lain.249Pada
waktu itu, penguasa di setiap wilayah secara ex ofJicio menjabat sebagai hakim.
Sistem peradilan pada zaman Islam, dimulai pada masa pemerintahan 'Arnr bin
'Ash ltetika menjabat sebagai Gubernur Mesir. Ikmudian pada masa
pemerintahan dinasti Mamalik, terbentuk empat macain peradilan. Pada masa
pemerintallan Muhammad 'Ali, terbuka pengaruh sistem peradilan Eropa modern
yang ditandai dengan pendirian dewan Wali pada Tahun 1735. Sejak masuknya
berbagai pengaruh di atas, maka peradilan Mesir mempunyai beberapa ciri:
Pertama, selaiil peradilan nasional (umum) Mesir, juga terdapat Peradilan Khusus
(al-Mahaln'm al-Khashshah) bagi orang asing yang dikenal dengan Pengadilan
Campuran (al-Mahakim al-Mukhtalathan); Kedua, kekuasaan yudikatif bukanlah
satu-satunya lembaga yang berwenang memutus perkara dan perselisihan, tetapi
di samping itu terdapat kekuasaan eksekutif yang berwenang memutus beberapa
perkara; ILetiga, ciri lain peradilan Mesir pada penggalan kedua abad XIX adalah
meninggalkai~ sistem tunggal yang diberlaltukan sejak masuknya penguasa
'Ustmani' ke Mesir. Dalam sistem 'Utsmani, perkara ditangani oleh seorang
hakim tunggal yang disebut Qadhi al-Qudhat. Dalam melakukan tugasnya, Qadhi
al-Qudhat dibantu oleh empat wakil, masing-masing mewakili empat mazhab
dalam fikih Islam, yakni mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan
-.
- ---- -- - -

249 Muhammad Fathi Nagib, at-Tanzhim al-Qadha'l al-Mishr. Cairo:Dar at.-Thiba'ah a1
Haditsah, 1998. hlm. 14.

mazhab Hanbali. Sungguhpun demikian, sejak Muhammad 'Ali membangun
negara modern di Mesir, telall terjadi dua perkembangan penting yang melahirkan
berbagai lembaga peradilan sipil di Mesir. Perkembangan pertama dapat dilihat
dari usaha negara membangun berbagai peradilan baru yang tidak memberikan
tugas mengadili kepada para hakim syar 'i (agama) di mana kewenangan peradilan
baru diisi ole11 aparat peradilan dengan kualifikasi yang juga baru. Kebijakan ini
inelahirkan dua leinbaga peradilan yang berciri sendiri. Lembaga pertama disebut
Majlis al-Ahkam (Majelis Hukum) yang dibentuk pada Tahun

1848,

menggantikan apa yang disebut Perhimpunan Hak-Hak (al-Jam 'iyyah alHaqqaniyyah) lembaga kedua adalah Peradilan Syar'i (agama) yang kemudian
melahirkan al-Majelis al-Hisbiyyah (Majelis Hisbah) pada Tahun 1872.
Perkembangan kedua, kelahiran berbagai lembaga peradilan sipil di Mesir yang
mengaku hak non-muslim memiliki peradilan dalam bidang hukum keluarga,
melalui al-Majalis al-Miliyyah (Majelis AgamaISekte). Kekuasaan kehakiman
(as-sulthah al-qadha 'iyyah) dilaksanakan oleh Mahkamah Kasasi (Mahkamah anNaqd) dan jajaran peradilan lainnya serta Kejaksaan Agung (al-Mudda 'i al- 'Am)
dan jajaran Kejaksaan di bawahnya. Selain itu, Mesir juga memiliki Mahkamah
Tinggi Konstitusi (Mahlamah ad-Dusturiyyah al- 'Ulya ') dan Pengadilan Tinggi
Iceanlanan Negara (Mahkamah Amn ad-Dawlah al- 'Ulya ').
Mahkamah Kasasi (Mahkamah al-Naqd) Mesir membawahi:

1. Pengadilan Tingkat Banding (al-Mahkamah ali-ti'najlyyah) sebanyak 8
(delapan) pengadilan di berbagai wilayah Mesir.

2. Pengadilan Tingkat Pertama (al-Mahlcamah al-Ibtida 'iyyah) sebanyak 24 (dua
puluh ernpat) pengadilan.

3. Pengadilan Bagian (al-Mahkamah al-Juz'iyyah) di bawah Pengadilan Tingkat
Pertama untuk perkara-perkara perdata yang bernilai di bawah LE 10.000
(sepuluh ribu pound Mesir) dan perkara-perkara pidana ringan.
Icejaksaan di Mesir mempunyai penvakilan di setiap peradilan, meskipun

secara hirarki atasannya berpuncak pada Jaksa Agung, Kejaksaan selain berfungsi
sebagai penyidik dan penuntut umum, juga berfungsi sebagai kuasa hukum (alMuhaami al- 'Am) bagi masyarakat yang tidak cakap melakukan perbuatan
hukum, misalnya dalam perrnohonan penunjukan wali dan lain-lain. Di samping
itu ada juga Jaksa a1 Ahwal as-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) yang menangani
perkara llukum keluarga, terrnasuk sebagai pelaksana putusan hakim di bidang a1
Ahwal as-Syakhshiyyah. Misalnya, hakim memutuskan bahwa anak dipelihara
ole11 ayah, tetapi ibu tidak mau menyerahkan anak tersebut, maka jaksa yang
inelal<sanakanputusan tersebut secara paksa.
Hukum lteluarga atau Al-Ahwal a s h - ~ ~ a k h s h i ~biasa
~ a hdisalin
~ ~ ~ ke

bahasa

Inggeris

privat/privaatrecht)

dengan
251.

"personal

statute"

(statuts

personels/hukum

Ahwal, kata jamak dari haal, berarti "keadaan" atau "hal-

hal" dan syalchshiyyah berarti "pribadi"; j adi al-Ahwal ash-Syakhshiyyah adalah
hal-ha1 yang berhubungan dengan pribadi. Hal-ha1 pribadi yang dimaksud adalah
"masalah-masalall di mana pribadi menjadi topiknya"

""

atau "UU yang

Disarikan dari: Hukurn keluarga Mesir, Jakarta: yayasan al-Hukrnah, 2(X14
"Privaatrecht" adalah "hukum perdata: hukum perdata meliputi hukum perdata dalam
arti sempit, dan hukum dagang." Martias gelar I~natn~ a d j o ~ u l a n~embahasan
o,
~ i l c u r n(Medan;
Perusahaan daerah Sumatera Utara, 1969), hlm. 2 17.
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mengendalikan masalah-masalah pribadi

9,

.252 Hukum keluarga di

Mesir

terdiri

dari: Wilayah 'ala al-Nafs (kekuasaan atas jiwa), Wialayah 'ala al-Maul
(kekuasaan atas harta), Qanun al- Washaya (UU Wasiat), Qanun al-Mawaris (UU
Waris), dan Qanun al- Waqf (UU Wakaf). Hukum materiil wilayah 'ala al-nafs
diatur dalam UU No. 100 Tahun 1985. Hukum wilayah 'ala al-nafs ini dibagi
menjadi: a. Hukum Pertunangan (al-Khitbah); b. Hukum Perkawinan (al-Zawaj);
c. Hukunl Talak (al-Thalaq); d. Hukum Nafkah (al-Nafaqah); e. Hukum

Pengasul~anlpemeliharaan(al-Hadhanah); dan f. Hukum Perwalian (al- Wilaya);
dan lain-lain. Dahulu, dua jenis hukum pribadi dail publik merupakan satu
bagiail yang tak terpisah dengan nama Syariat Islam. Kemudian setelah
kedatangan penjajah Barat, berangsur-angsur yang tertinggal dari Syariat Islam
adalah hukum privat yang dikenal dengan nama al-Ahwal ash-Syakhsh iyyah.
Setelah UUD Mesir Tahun 1971, kedua jenis hukum ini diusahakan kembali
berada di bawah Syariat Islam dalam versi baru mengikuti perkembangan hukum
mode1-11.~~~
Dalam ha1 ini salah seorang guru hukum di Mesir dan mantan Ketua
Parlemen inengatakan bahwa syariat Islam masih menentukan tanpa pesaing di
negeri-negeri Arab sebagai Dar al-Islam sampai pertengahan abad kesembilan
belas Masehi atau akhir abad ketiga belas Hijriah. Kemudian sistem Eropah mulai
menyaingi dail inenggusur sistem Islam di Dar al-Islam sehingga terjadi
beiltrokan antara peradaban Islam dan peradaban Eropah. Pertarungan ronde
pertama dimenangkan oleh peradaban Eropah, sampai-samapi pada masa itu
sistem pemerintahan, sistem hukum dan sistem ekonomi, bahkan nilai-nilai moral

'" Lihat: Majma 'al-Lughah al-'Arabiyyah, Mu'jam al-Qanun (Cairo: a i - ~ a y ' a hai'Ammah li Syu'un al-Mathabi' al-Atniriyyah, 142011999),hlin. 717.
253 Cairo: Dar an-Nahdhah al-"Arabiyyah, 142 112001, ath-thab'ah ar-rabiah), hlm. 3.

diwarnai oleh warna lahiriyah Eropah. Lalu berdiri sistem politik, ekonomi dan
hukum berdasarkan sistem Eropah dan Syariat Islam hanya terbatas dalam hukum
keluarga. Sekarang, budaya hukum yang melanda dunia Islam menjadi beraneka
ragsun antara legislasi latin, hukum Romawi dan legislasi Anglosaxon sebagai
hukum Inggris, di samping Syariat

slam.^^^

D. Analisis
Dari paparan tentang Peradilan Agama dalsun sistem ketatanegaraan
Indonesia sebelum UU No. 7 Tahun 1989 dan Peradilan Syariah Islain di
beberapa negara dapat dilakukan analisis dari berbagai pendekatan.
Secara historis, nampak bahwa Peradilan Agama pada masa Kerajaanlterajaan Islam inemiliki kedudukan, kelembagaan, dan kompetensi sesuai
konsep sistem peradilan syariah Islam ysulg ideal pada masanya, di mana
Peradilan Agama memiliki kedudukan sebagai pengadilan syariah negara yang
sesungguhnya, memiliki kelembagaan sebagai lembaga syariah negara yang
prima, dan memiliki kompeteilsi sebagai peradilan syariah negara yang seutuhnya
(Itaafah) dan andal. Tetapi sebaliknya pada masa Pemerintahan Hindia Belanda

dan Jepang, Peradilan Agama semakin terpuruk kondisinya. Meskipun
lteberadaannya diakui sebagai pengadilan negara, namun kelembagaannya tidak
diurus dan dibiarkan dalam kondisi hidup segan mati talc mau dan kompatensinya
secara berangsur-angsur dikikis habis. Pada masa Pemerintahan Jepang, muncul
pemikiran untuk dihapuskan dan dimasukkan menjadi bagian dari peradilan

254

Ibid.

umum. Setelah Indonesia merdeka, arah perkembangannya mulai berubah secara
berangsur-angsur menuju keadaan yang lebih baik sampai diundangkannya UU
No. 7 Tahun 1989.
Dari pendekatan politik hukum, nampak bahwa kedudukan Sultan
sebagai Panuntun

Panotogomo

Kalipatullah

berimplikasi

positif

bagi

perkembangan Peradilan Agama. Sebaliknya Pemerintah Hindia Belanda dengan
politik hukumnya bahwa pada prinsipnya Peradilan Agama itu tidak perlu tetapi
kenyataannya hams ada (princepeel gebrekkig mar fietelijk onmisbar), telah
inengganti teori receptio in complexu deilgan teori receptie

sehingga

memperpuruk kedudukan, kelembagaan, dan kompetensi Peradilan Agama.
Setelah Indonesia merdeka,

politik hukumnya mulai

diubah dengan

melestarikan Peradilan Agama, meinbenahi kelembagaannya, membentuk
Peradilan Agama di daerah-daerah yang belum ada, menempatkannya dalam
lingkungan tersendiri, inemulihkan kompetensinya di bidang perkawinan,
perwakafan, waris, hibah dan wasiat, dan memberikan kedudukan yang sejajar
dengan Peradilan Umum.
Dari pendekatan perUUan, nampak bahwa Pemerintah Hindia Belanda
telah memanfaatkan hukum sebagai sarana social engineering sesuai dengan
politik hukumnya. Demikian pula Pemerintah Indonesia merdeka telah
inemanfaatkan hukum sebagai sarana social engineering sesuai dengan politik
hukumnya pada waktu itu untuk membenahi Peradilan Agama secara bertahap
seperti diuraikan di atas.

1-emudian apabila Peradilan Agama dibandingkan dengan peradilan

syariah Islam di beberapa negara, maka terdapat kemiripan dalam beberapa hal:
1. Peradilan syariah Islam di Saudi Arabia merupakan contoh inodel peradilan
syariah Islam yang lebih kaaffah dibandingkan dengan negara-negara lain
karena memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan
kelembagaan yang lengkap dan kompetensi sesusai syariah Islam. Nainun dari
aspek praktik peradilannya perlu dilakukan kajian yang inendalam tersendiri.
2. Peradilan syariah Islam di Pakistan, Sudan, dan Malaysia memiliki kedudukan
kuat dengan kompetensi yang masih terbatas akibat pengaruh penjajahan
Barat, kecuali peradilan Islam di Sudan yang kompetensinya meliputi perkara
perdata, pidana, dan ekonomi.
3. Icelembagaan peradilan syariah Islam di Mesir berada dalam lingkungan

peradilan urnum dengan kompetensi terbatas.
4. Peradilan Agama di Indonesia memliliki kemiripan dengan peradilan syariah

Islam di Pakistan, Sudan, dan Malaysia yang sama-sama masih perlu
penyempurnaan menuju peradilan yang kaaffah dan andal.

BAB I11
PERImMBANGAN ICEDUDUKAN PERADILAN AGAMA
PASCA UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

A. Kedudukan Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan
Syariah Islam

1. Menuju Reposisi Kedudukan Peradilan Agama
Kedudukan berarti status, tingkatan atau martabat.' Kedudukan Peradilan

Agarna berarti

status Peradilan Agama

dalain sistem dan organisasi

ketatanegaraan, peran yang diberikan dan dapat dimainkan olehnya sebagai salal~
satu pelaku kekuasaan kehakiman, serta pengakuan dan penghargaan terhadap
tingkatan dan martabatnya sebagai lembaga penyelenggara negara. Dalam
penelitian ini, yang dimaksud dengan kedudukail Peradilan Agama adalah

kedudukan peilgadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai Pengadilan
Syariah Negara yang sesungguhnya dalam sebuah sistem ketatatanegaraan.

Secara teoritik, untuk dapat dikatagorikan sebagai Pengadilan Syariah Negara
yang sesungguhnya, maka sekurang-kurangnya hams dipenuhi 5 (lima) syarat,

yaitu: (1) Pengadilan dibentuk dan diselenggarakan oleh negara atau atas nama
negara2 berdasarkan prinsip syariah. Hal ini karena pengadilan merupakan bagian
dari negara itu sendiri. S.F. ~ a r b u nmengatakan
~
bahwa pengadilan merupakan
-

-

-

Departemen Peildidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 278.
m
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1997., hlm. 7.
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n Akarnya Negara Hukum, dalanl Jurnal Hukunl No.9 vo1.9-

akarnya negara l~ukuin.Sebeluin itu, R. Tresna mengatakan bahwa di mana ada
hulcum di situ harus ada hakim.4 Tidak ada pengadilan di luar kekuasaan negara,
demikian menurut Bagir

ana an.'

Oleh sebab itu, hakiin pengadilan adalal~

pejabat negara; (2) Pengadilan berkedudukan sebagai salah satu unsur
penyelenggara negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengadilan negara
yang berkaitan dengan 'status'

dan 'fungsi'

pengadilan dalarn sistern

ketatanegaraan; (3) Pengadilan memiliki kelembagaan dalam struktur
organisasi negara yang terpisah tetapi sejajar dengan instansi lain yang setingkat

dalam struktur organisasi Icetatanegaraan; (4) Pengadilan berfungsi sebagai salah
satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman;6 dan (5) Pengadilan berkedudukan
mandiri, merdeka, tidak ada ketergantungan, dan terpisah tetapi sejajar dengan
instansi dadatau institusi lain dalarn struktur organisasi ketatanegaraan sehingga
independensinya terjamin, tercipta kondisi checks and balance7 dan inampu
bertindak imparsial (tidak memihak) , baik dalam menyelenggarakan fungsi
peradilan maupun rumah tangga pengadilan.
Sebagai peradilan syariah negara, tentunya Peradilan Agama berfungsi

sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di bidang hukum syariah Islam secara utuh,
termasulc di sini kekuasaan melaksailaka~lputusan pengadilan. Khalifah Umar
ibn al-Iaatthab RA mengatakan bahwa:

p
p
p
p
-

R. Tresna, Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad, Penerbit Pradnya Paramita,
Jakarta, Cetakan ketiga, 1978, hlm. 10.
Bagir Manan, loc. Cit.
A Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redejnisi Peran Dan Fungsi
- - M
reiajar, Yogyakarta,
Dahlan Thaib, DPR Dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia, Penerbit Liberty,
Yogyakarta, 1994. hlm. 7.

M

Artinya: "sesungguhnya tidak ada manfaatnya jika peilgadilan membahas atau
memutuskan suatu kebenaran tetapi tiadak ada pelaksanaan (eksek~si)-n~a".~
Pembahasan tentang perkembangan kedudukan Peradilan Agama dalam

sistem ketatanegaraan dan syariah Islam diinaksudkan untuk mengetahui apakah
kedudukan Peradilan Agama yang ada sekarang ini telah sesuai dengan
ltonsepsinya sebagai pengadilan syariah negara yang sesunguhnya (Court of
law)? Pada tahun 1970, diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 Tentang
Icetenturn-Icetenban Pokok Icekuasaan Kehaltiman. UU mendorong dibentuknya
berbagai UU tentang badail peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, Badan
Peradilan Umum, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Peradilan Agama
dan menyusul kemudian UU Badan Peradilan Militer. Pada tahun 1971 mulai
muncul keinginan untuk merniliki UU Peradilan Agama dalam upaya reposisi
kedudukan Peradilan Agama. Usaha ini dimulai dengan diajukannya permohonan
Menteri Agama I<. H. Moch Dahlan kepada Presiden, dengan suratnya tertanggal
31 Agustus 1971 No. MN242.1971 yang kemudian disusuli dengan suratnya
yang kedua tertanggal 19 Agusutu 1972 No. MN28811972 dengan melampirkan
dua KUU, yalcni RUU tentang Susunail Dan Icekuasaan Badan-Badan Peradilan
m a diajukan
~
oleh Presiden
Agama dan RUU tentang Acara Peradilan ~ ~ a guna
kepada DPR-RI. Namun ternyata usaha ini mengalami kemacetan tanpa ada

-

Dan Proses Pembentulran UUnya, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 200 1, hlm. 36.

kejelasan. ICemudian pada alhir tahun 1988 usaha itu dilanjutkan kembali,
namun temyata menimbulkan kotoversi.
2. Pro & IContra atas RUU Peradilan Agama
Setelah melalui perjuangan panjang dan perdebatan yang aalot, akhirnya

upaya untuk memiliki UU-PA tersebut mendapat jalan lapang pada tahun 1989.
Pada tanggal 28 Januari 1989, Pemerintah mengajukan Rancangan UU Peradilan
Agama (RUU-PA) yang baru kepada DPR-RI dengan Arnanat Presiden No.
R.O6/PU/XIV1988 tanggal 3 Desember 1988 untuk dibahas menjadi UU." Sejak
dimunculkannya untuk dibahas di DPR-RI, RUU-PA ini telah menarik perhatian

masyarakat luas dail menimbulkan kontroversi." Franz Magnis Suseno SJ
memberi tanggapan (dimuat di ICompas, 16 Juni 1989) bahwa dengan RUU-PA
ini berarti negara memberikan otoritasnya kepada salah satu agama dan ha1 ini
akan merongrong kewibawaan, kekuasaan dan kekuatan negara, mendorong
penganut agama ke arah dwi loyalitas, yakni kepada agama dan negara. Negara
tunduk dan mengalah pada agama. Jangan-jangan negara sendiri pun semakin
dianggap sebagai sub-unsur administratif sebuah agama. Franz Magniz
menentang keras RUU-PA tersebut. l 2 S. Wijoyo dan P. J. Suwarno memberikan
tanggapan yang senada. Dalam tanggapannya yailg dimuat di Majalah Hidup
No.7, 12 Februari 1989, S. Wijoyo mengaitkan secara politis RUU-PA dengan
Piagam Jakarta dan kelompok ekstrim Islam seperti DI, TI1 dan MASYUMI yang
lo Ahmad Rustandi & Muhyidin Effendi, Komentar Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam, Penerbit Nusantara Press, UNINUS
Bandung, 1991, hlm.9.
-
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hendak membentuk Negara Islam Indonesia. Dia mengatakan: apakah produk
RUU-PA iili ada hubungannya dengan usaha kelompok itu atau suatu hasil
kompromi. Dia juga mempertanyakan kehadiran RUU-PA yang dinilainya
bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti dengan hak pindah agama,
perkawinan beda agama, warisan anak yang tidak beragama Islam dari orang
tuanya yailg beragama Islam. Mengapa tidak memakai hukum adat saja sebagai
alternatif?13 P. J. Suwarno melemparkail gagasan yang berbeda (Suara
Pembaruan, 6 April 1989). Menurutnya, boleh saja Pemerintah mengajukan RUUPA tetapi harus untuk semua agama karena di Indonesia terdapat beberapa agama
yang diakui resmi oleh Pemerintah, atau Peradilan Agama diarahkan untuk
mengadili perkara-perkara antar umat beragaina saja sedang sengketa intern dalam
agama diselesaikan sendiri secara intern oleh masing-masing agama. Dalam
pemikirannya, Peradilan Agama di bentuk menjadi dua model, yaitu Peradilan
Agama Umuin dan Peradilan Agama Khusus. Peradilan Agama Umum mengadili
perkara atau sengketa antar umat beragama dan keputusannya tidak usah
mendapat exekutoiv verklaving dari peradilan umum karena hukum yang
ditegakkan langsung diturunkan dari sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (2)
UUD 1945. Peradilan Agama khusus merupakan bagian dari Peradilail Agama
Umum, yang mengadili perkara atau sengketa agama intern pada setiap agama
yang secara resmi diakui oleh Pemerintah Indonesia. Keputusan Peradilan Agama

-
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lhusus ini harus mendapat exelcutoir verklaring dari pengadilan umum karena
hukum yang ditegakkan diturunkan dari kitab suci masing-masing.14
Sementara itu di pihak lain banyak yang mendukung RUU-PA tersebut,
terutama dari ltalangan umat Islam yang secara relegius konstitusional
meinbutuhkan adanya Peradilan Agama guna memenuhi perkembangan
kebutuhan hukum mereka. Heru Susanto memberikan tanggapan (Pelita, 27 Juni
1989) atas pendapat Franz Magniz Suseno dengan menilai bahwa Franz Magniz

trauma berlebihan atas masa lalunya dengan menyembunyikan kecurigaan. Franz
Magniz tidak melihat bahwa yang namanya agama dalam Islam bukan hanya
inasalah ibadah saja, tetapi juga hukum-hukum keluarga dan hukum waris. Semua
itu dijamin oleh pemerintah.15 Yusril Ihza Mahendra mengomentari pandangan
Franz Magnis dan lain-lainnya yang senada dengannya. Menurutnya, Franz
Magniz dibuat bingung hingga tak kuasa lagi mernbedakan hukum formil dan
hukuin materiil. RUU-PA ini tak lebih dari pada hukum formil. Yusril juga
membantah pandangan orang-orang seperti Riyanto CM dan S. Wijoyo yang
menghendaki pemisahan agama dan negara dengan berbagai argumentasi
dialektika. Menurutnya, sejak Indonesia merdelta tidak pernah negara ini tidak
mengurusi agama. Mula-mula agama diurus oleh Kementerian PPIC, kemudian
dalam Icabinet Syahrir I diurus oleh Menteri Negara Haji Rasyidi, BA. Kemudian
dalam Kabinet Syahrir 11, barulah ada Kementerian Agama yang juga dipimpin

-
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l4 P . J . Suwarno, Peradilan Agama di Negara Pancasila, dalam Zufran Sabrie, Editor:
Peradilan Agama daiam wadah Negara Pancasila Dialog RUUPA, Logos Wacana Ilmu, Jakarta,
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oleh Haji Rasyidi, BA.'~ H. M. Rasyidi, mantan Menteri Agama R.1 yang
pertama, memberikan tanggapan atas pro & kontra RUU Peradilan Agama,
terutama menanggapi pendapat Franz Magnis Suseno, yang pada intinya adalah
sebagai berikut:
1. bahwa jika Franz Magnis mengatakan bahwa peradilan termasuk satu
wewenang negara yang paling hakiki maka dengan diundangkannya RUU PA
altan berarti bahwa sebagian dari materi peradilan dalam masyarakat Indonesia
diserahkan dari tangan negara ke tangan non negara; maka menurut H. M.
Rasyidi, pandangan ini adalah keliru karena dalam UU Kekuasaan Kehakiman
telah disebutkan adanya satu peradilan umurn dan tiga peradilan khusus,
pembentukan

peradilan

khusus

ini

tidak

dimaksudkan

untuk

mengistimewakan warga negara yang diadili atau mencari keadilan melalui
pengadilan-pengadilan khusus, tetapi hanya sekedar inenunjukkan perbedaan
ketiga lingkungan peradilan dengan peradilan umum yang lebih luas dan
umum; pengadilan dalarn lingkungan Peradilan Againa merupakan bagian dari
sistem peradilan nasional;
2. bahwa menurut Franz Magnis, dengan RUU PA inaka secara formal
didasarkan pada pandangan salah satu agama saja sehingga yang menjadi
penafsir keberlakuannya adalah salah satu agama dan bukan lagi negara, maka
meilurut H. M. Rasyidi, pandangan ini adalah salah karena agama inerupakan
sumber bahan baku hukurn nasional, mengapa Franz Magnis begitu alergik
dengan kata "agama"?
-
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3. bahwa menurut Franz Magnis, jika negara dengan begitu saja mengambil alih

pandangan salah satu agama untuk djadikan UU, maka kedudukan agama
dalam pandangan penganut agama itu justru makin lemah sehingga
memperlemah kedaulatan, wibawa dan kekuasaan negara terhadap seluruh
masyarakat; menurut H. M. Rasyidi, pandangan ini tidak tepat karena ha1 ini
hanyalah sebuah perasaan kekhawatiran saja jika urusan uinat Islam akan
mendapat perhatian pemerintah untuk diperbaiki.I7
Namun dernikian, pandangan Franz Magniz tersebut kini (di tahun

2006) telah berubah. Ahmad Gunaryo menuturkan bahwa dalam sebuah
wawancaranya

dengan

Franz

Magniz

di

Semarang,

Franz

Magniz

mengemukakan bahwa dirinya mencabut seluruh keterangannya yang pernah
diberikan atau dipublikasikan menyangkut Peradilan Agama. Dalam kata-katanya
sendiri dia mengubah pandangan lamanya dengan pandangan baru dengan
menyatakan bahwa:
Saya mencabut seluruh pendapat saya yang menyangkut Peradilan Agama.
Saya menyadari kebodohan saya saat itu. Bagi saya kalau memang suatu
uinat membutuhkan akan keberlakuan hukum agamanya untuk dirinya
sendiri, mengapa tidak.I8

Th. Sumartana, S.H., seorang cendikiawan I(risten yang mengatakan:
Tidaklah adil jika kaum minoritas justru meminta mayoritas Muslim
membuang ideologinya dan memaksakan untuk memberlakukan aturanaturan hukum yang bertentangan dengan syariat slam.'^

l7 H . M . Rasyidi, Seputar Rencana UU Peradilan Agama, dalam Zufian Sabrie, Editor:
Peradilan Agama dalam wadah Negara Pancasila Dialog RUUPA, Logos Wacana Ilmu, Jakarta,
200 1 , hlm.50-59.
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merupakan sebuah perpaduan yang terjadi antara falsafah Pancasila, akidah
masyarakat muslim, toleransi masyarakat beragama lain dan budaya bangsa
Indonesia. Reformasi telah membuahkan pengakuan dan penghargaan secara
yuridis konstitusional kepada Peradilan Agama. Reformasi yang berlanjut dengan
pengubahan UUD 1945 dan UU Peradilan Agama telah membawa perubahan bagi
peran Peradilan Agrna, yaitu sebagai pelaku kekuasaan kelzakiman seperti
halnya badan peradilan yang lain. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa
pengadilan selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran ideologis, politis,
yudikatg sosiologis, dan administratgg9

Penulis bel-pendapat bahwa Peradilan Agama sebagai peradilan syariah
Islam memiliki peran dan fungsi di bidang syariah Islam yang meliputi:
1. Peran i d e ~ l o ~ di
i s inana
~ ~ Peradilan Agama berkewajiban menggali dan

merumuskan nilai-nilai hukum syariah Islam yang tepat bagi masyarakat
Indonesia sehingga kehadiran syariah Islam benar-benar menjadi rahmat bagi
seluruh umat.

2. Peran politis (kebijakan hukum Islam), di mana Peradilan Agama melalui
ltompetensi

yang

diiniliki

berkewajiban:

(1)

memberi

keterangan,

pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah
setempat, apabila diminta; (2) mengembangkan syariah Islam untuk
tenvujudnya maqasid a1 syarialz; dan (3) menjalankan politik hukum yang
dianut di Indonesia melalui putusan-putusannya, kaitannya dengan hukum
Satijpto Rahardjo, Pemberdayaan Mahkamah Agung, Dalam Gema Clipping Servise,
kelangsungan hidup. (Lihat Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 41 7). Dalam ha1 ini adalah ideologi Islam.

Dalam ha1 ini penulis berpendapat bahwa RUU-PA ini tidak ada
llubuilgannya dengan Piagam Jakarta maupun gerakan DI, TI1 dan NII karena
secara historis Peradilan Agama ini ada dan berkembang sejak Islam datang di
Indonesia, sebelum Belanda menjajah Indonesia, sebelum Indonesia merdeka.
Piagam Jakarta, gerakan DI, TI1 dan NII b a n ada menjelang kemerdekaan
Indoneisa dan setelall Indonesia merdeka. Peradilan Agama ini ada karena Agama
Islam mengajarkannya demikian. Peradilan Agama Islam tetap akan ada selama
masih ada umat Islam karena di mana ada umat Islam inaka di situ ada hukum
syariah Islam; dan di mana ada hukum syariah Islam, maka di situ hams ada
hakim syariah Islam. Jika R. Tresna mengatakan bahwa di mana ada hukum di
situ hams ada hakim?' maka Penulis mengatakan bahwa di mana ada hukum
syariah Islam maka di situ hams ada hakim syariah Islam. Oleh sebab itu,
peradilan syariah Islam ini ada di semua penjuru dunia di mana ada umat Islam,
meskipun di sana tidak ada Piagam Jakarta, DI, TI1 maupun NII.
Ahmad Rustandi menguraikan bahwa dalam sidang-sidang di DPR-RI
sendiri telah berlangsung proses pembahasan dengan menjunjung tinggi asas
musyawarah untuk mufakat dan menempatkan kepentingan seluruh rakyat di atas
kepentingan pribadi atau golongan, walaupun sering terjadi adu argumentasi yang
Diuraikan
.~'
oleh
keras untuk mempertahankan pendiriannya m a ~ i n ~ - m a s i n ~
Ahmad Rustandi bahwa pembahasan RUU-PA terbagi atas empat tingkat
pembicaraan, yaitu: pertama, penjelasan Pemerintah mengenai latar belakang
diajultannya RUU-PA ke DPR-RI; kedua, pemandangan umum Fraksi-Fraksi dan
p
p
p

?n

-

kc. lresna, r
Jakarta, Cetakan ketiga, 1978. hlm. 17.
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l
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jawaban Pemerintah atas pemandangan umum tersebut; ketiga, penyampaian
pengantar musyawarah dan daftar inventarisasi inasalal~(DIM) dari tiap-tiap
Fraksi serta pembahasan masalah-masalah yang cukup pelik; dan keempat,
laporan Icetua Pansus, penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi, pengambilan
keputusan dan sambutan ~ e m e r i n t a h .Pada
~ ~ tanggal 28 Desemeber 1989,
akhirnya berhasil diundangkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
UU-PA ini mengatur susuilan, kekuasaan, dan hukum acara Pengadilan dalam
lingltungan Peradilan Agama. Pertimbangan penting pembentukan UU ini
adalah untuk: (1) menyeragamkan peraturan tentang susunan, kekuasaan, dan
hukunl acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini
beraneka ragam sehingga mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan,
dan hukum acara Peradilan Agama; (2) untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun
1970 tentang Icetentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaail Kehakiman; (3) untuk
menyejajarkan kedudukan Peradilan Agama dengan Badan Peradilan lainnya; (4)
untuk memantabkan kemandirian Peradilan Agama dalam sistem kekuasaan
kehakiman di Indonesia. Dengan ini berarti politik pembinaan Peradilan Agama
mulai dijalankan oleh Pemerintah.

3. Kedudukan Peradilan Agama Dalam UU No.7 Tahun 1989
Dengan diundangkannya UU ini, maka Peradilan Agama telah

mengalami banyak kemajuan yang dicapai, antara lain, adalah:
(1) Terciptanya penyederhaan dan penyatuan dasar hukum Peradilan Agama.

Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang l~ukum yang
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merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hulum maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya
kesatuan hukum yang inengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan
tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1 9 4 5 . ~ ~
(2) Terciptanya ltedudukan hukum Peradilan Agama yang sederajat dengan
Peradilan

Hal ini, antara lain, ditandai dengan:

a. Adanya perangltat juru sita dan juru sita pengganti pada pengadilan agama
sehingga pengadilan agama dapat melaksanakan sendiri keputusannya
tanpa hams meminta bantuan ke pengadilan negeri melaluifiat e k s e k ~ s i ; ~ ~
b. Diaturnya hukum acara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama yang sebelurrmya belum mempunyai hukum acara tersendiri .26
c. Diaturnya kedudukan protokol ketua, wakil ketua, dan hakim serta
kesejahteraan hakim yang semula belum pernah diatur dalam UU.~'
d. Diberinya kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama memberi nasihat, pendapat dan pertimbangan mengenai hukum
Islam kepada Instansi pemerintah setempat apabila diminta.
e. Dihapuskannya kewajiban atas pengadilan agama meminta pengukuhan
atas putusan-putusannya kepada pengadilan negerL2*
(3) Terciptanya penyatuan penyebutan pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Agama, yakni Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan
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*' Pasal24 UU-PA No.7 Tahun 1989.
Pasal 107 ayat (1) huruf d W-PANo.7 Tahun 1989.

Pengadilau Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding.

Dallulu

29

Pengadilan dalam liilgkungan Peradilan Agama ini memiliki nama yang
berbeda-beda dan diatur dalam peraturan perUUan yang berbeda-beda.

(4) Terciptanya susunan tingkat Peradilan Agama yang sempurna sepertihalnya
Peradilan Umum, yakni tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.
Dahulu pengadilail tingkat banding dalam lingkungan Peradilan Agama secara
yuridis perUUan merupakan pengadilan tertinggi di lingkungan Peradilan
Agama, belum ada akses kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah
Agung. Dengan UU-PA ini nlaka pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Agama secara resmi berpuncak pada Mahkamah ~

~

u

n

~

.

~

~

(5) Terciptanya keseragaman susunan struktur organisasi Pengadilarz baik pada
tingkat pertama maupun pada tingkat banding seperti halnya pengadilan dalam
lingkungan Peradilan ~ m u m . ~ l

(6) Dipulilzkannya kembali sebagian kompetensi pengadilan agama, yakni di
bidang waris, sehingga menjadi seragam. Dahulu kompetensi pengadilan
agama di Jawa dan Madura dan kerapatan kadi di Icalimantan Selatan dan
sebagian Icalimantan Timur di bidang waris dicabut pada tahun 1937,
kemudian dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 ini, maka
kompetensi pengadilan agama di bidang waris dipulihkan kernbali dail
disamakan dengan kewenangan pengadilan agama di luar Jawa dan ~ a d u r a . ~ ~

-

" Pasal5 UU-PA.
~ a ~ 3 U U - P A ; o t o s u s a nop.,
t o ,cit., hlm. 17.
3' Penjelasan Umum UU-PA No.7 Tahun 1989.
32 Pasal49 UU-PA No.7 Tahun 1989.
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Perltembangan Peradilan Agama dalarn UU No. 7 tahun 1989 yang
ternyata mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa pada hakikatnya
merupakan reposisi kedudukan Peradilan Agama sebagai pengadilan Negara.
Boleh dikata, tujuan pembentuk UU ini telah tercapai.
4. Icelemahan-kelemahan dalam UU No. 7 Tahun 1989
Secara teoritis, setiap UU sebagai hukum positif seharusnya memiliki
sifat-sifat sempurna sebagai sebuah peraturan perUUan yang baik, yaitu: (1)
Comprehensive, artinya norma-noma hukum yang ada di dalamnya terkait satu
sana lain secara logis; (2) All-inclusive, artinya kumpulan norma-norma hultum
tersebut cukup mampu menampung pei~nasalahan hukum yang ada, sehingga
tidak akan ada kekurangan hukum; dan (3) Systematic, artinya di samping
bertautan antara yang satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga
.~~
demikian dalarn kenyataaimya, tidak menutup
tersusun secara l ~ i r a r k i s Namun
lteinungkinan terjadinya cacat atau kekurangan yang baru dapat diketahui setelall
suatu UU itu diundangkan. Demikian pula halnya terhadap UU No. 7 Tahun
1989. Penulis berpendapat bahwa setelah kita kaji ulang, UU PA tersebut pada
kenyataannya di samping terdapat kemajuan-kemajuan seperti tersebut di atas
tetapi juga masih terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan, antara lain,
adalah sebagai berikut:
1. Bidang kedudukan protokol hakim yang ternyata belum sepenuhnya sejajar

dengall badan peradilan lainnya dan dengan lembaga negara yang lain yang
setingkat. Pasal24 UU PA ini menyatakan bahwa kedudukan protokol hakim
33 Jolmy Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hulcum Normats Bayumedia
Publishing, Malang, 2006, hhn. 303.

diatur dengan Keputusan Presiden. Namun karena sampai saat ini belum
penlah ada keputusai~Presiden yang mengaturnya, berakibat tidak atau belum
jelasnya kedudukan protokol hakim Peradilan Agama dalam acara-acara
kenegaraan. Hal ini berbeda dengan keududukan protokol hakim Peradilan
Umum yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol jo PP
No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat,
Tata Upacara Dan Tata Penghorrnatan.
2. Bidang susunan organisasi Peradilan Agama yang ternyata belum memenuh
kebutuhan guna mendukung tugas pokok dail hngsi Pengadilan sebagai
sebuah instansi. Hal ini nampak belum adanya unit kehumasan dan
keprotolan pengadilan, baik pada Pengadilan Agama maupuil pada
Pengadilan Tinggi Agama.

3. Bidang kompetensi pengadilan agama yang ternyata belum menjangkau
seluruh bidang hukum syariah Islam. Sebagai pengadilan syariah, idealilya
Peradilan Agama memiliki kekuasaan mengadili seluas syariah Islam
sehingga tampil sebagai peradilan syariah Islam yang seutuhnya (kaaffaah).
4. Bidang penerapan asas personalitasn keislaman belum tuntas karena belum
menjangkau semua aspek hukurn Islam dan masih ada kerancuan, terutama di
bidang perkara waris, hibah dan wasiat. Yakni, masih dibukanya piliharz
hukum dalam pembagian harta warisan meskipun pewarisnya beragama
~ s l a r nPilihan
. ~ ~ hukum ini menimbulkan kerancuan hukum karena tidak ada
kepastian hukum yang mengikat pencari keadilan dan menimbulkan dualisme
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pengadilan. Jika dipilih hukum Islam, maka inenjadi kompetensi pengadilan
agama, tetapi jika dipilih hukum adat, maka inenjadi kompetensi pengadilail
negeri. Bagaimana jika mereka berselisih tentang pilihan hukum itu sendiri?
5. Bidang penegakan prinsip-prinsip syariah, yakni bahwa Pengadilan Agma
belurn dapat menjadi penegak hukum syariah Islam yang seutuhnya karena
masih terbatasnya kompetensi pengadilan agama yang dipulihkan kembali.
6. Bidang ketersediaan hukum materiil terapan pada Peradilan Agama, yakni

bahwa hukum materiil terapan yang telah ada pada saat ini belum memadai
dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang kini semakin

hari semakin berkembang.
7. Bidang ketersediaan hukum acara pada Peradilan Agama. Hukum acara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU PA belum sesuai dengan hukum
materil Islam yang hendak ditegakkan sehingga masih diperlukan hukum
acara yang khusus untuk Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam.
8. Adanya klausul 'yang dilakukan berdasarkan hukum Islam' di bidang

perkara waris, wasiat, dan hibah. Klausul ini menimbulkan kerancuan hukum
dan ketidakpastian atas kompetensi absolut Pengadilan Agama.

9. Bidang kumulasi perkara dalam perceraian sebagaimana diatur dalam
Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (2) UU-PA meilimbulkam kesulitan dalam
praktik dan kerancuan dalam hukum acaranya.

10. Belum adanya aturan hukum untuk mencegah pelanggaran pencatatan
nikah dan nikah liar, yakni melakukai~akad nikah tidak di hadapan PPN

terhadap prosedur dan administrasi perkawinail yang tidak jarang pula
melanggar hukum perkawiilan itu sendiri.
11. Belum adanya administrasi pembatalan perkawinan yang berupa akta

pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian,
jika dalam perceraian kemudian dibuatkan akta cerai maka dalam ha1
pembatalan perkawinan seharusnya juga dibuatkan akta pembatalan
perkawitzan.

Penulis berpendapat bahwa ha1 ini menunjukkan bahwa kumpulan norma-norma

hukum dalam UU-PA tersebut belum sepenuhnya menampung kebutuhan hukum
masyarakat, sehingga perlu disempurnakan.

B. Icedudukan Peradilan Agama Masa Reformasi
1. Reformasi dan Amandemen UUD 1945 Tahun 1999 sld 2002
Pada tahun 1999 - 2002 dilakukan amandemen terhadap UUD Tahun

1945 yang merupakan bagian dari reforrnasi total. Amandeman pertama
ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada tanggal 18
Agusutus 2000, amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001, dan
amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Arnandemen
ketiga memuat pula tentang perubahan kekuasaan kehakiman. Moh. Mahfud
mengatakan bahwa amandemen UUD 1945 merupakan suatu kebutuhan dalam
rangka memperbaiki kehidupan ketatanegaraan menuju negara yang demokratis

sehingga terwujud asas check and ba~ance,'~yang di dalamnya terkandung pula
inalcsud untulc inemandirikan Mahkamah Agung dan semua badan pengadilan
yang berada di bawahnya, menjadi lembaga yang otonom, dan menutup
keinungkinan dari intervensi Pemerintah. Untuk itu, berbagai UU dalam bidang
peradilan yang ada pada saat ini, memang hams dirombak

Menurut Abdul

Mukthie Fadjar, ada 5 (lima) alasan perlunya amandemen UUD Tahun 1945,
yaitu: (1) Secara historis, sejak semula memang UUD 1945 ini didesain sebagai
UUD sementara sehingga pada saatnya nanti &ail dibuat UUD yang lebih baik;
(2) Secara filosofs, di dalam UUD 1945 terdapat pencampuradukan beberapa
gagasan yang saling bertentangan, seperti antara faham kedaulatan rakyat dengan
integralistik dan antara negara hukum dengan negara kekuasaan; (3) Secara
yuridis, di dalam UUD 1945 memuat adanya klausula kemuilgkinan dan tatacara
perubahan UUD itu sendiri; (4) Secara teoritis, dari sudut pandang teori
konstitusi, keberadaan konstitusi suatu negara adalah untuk membatasi kekuasaan
negara agar tidak bertindak seweilang-wenang, tetapi justru UUD 1945 ini kurailg
menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan lebih menonjolkan
pengintegrasian kekuasaan; dan (5) Secara politis praktis, bahwa secara sadar atau
tidak sadar, sebenarnya dalam praktik bernegara selama ini sering terjadi
penyiinpangan dari teks asliilya." Menurut hemat Penulis, apa yang disampaikan
oleh Moh. Mahfud dan Abdul Mukthie Fadjar tersebut sangatlah tepat karena
hanya dengan cara inilah ada harapan dapat tenvujud asas check and balance
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antar lembaga penyelenggara Negara, yakni melalui perombakan perUUan
sebagai sarana social engineering.
2. Tarik ulur Penyatuatapan Peradilan Agama di bawah MA
Dalam UU No. 35 Tahun 1999 iili secara tegas dinyatakan bahwa

peilgalihan pembinaan administrasi, organisasi dan finansial Peradilan Umum,
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung
dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun, kecuali Peradilan
~ a ini
~ ~terjadi akibat dari adanya
Agama yang tidalc ditetapkan batas w a k t ~ n Hal
pro dan kontra antara Departemen Agama bersama para Ulama di satu pihak
lawan warga Peradilan Agama di lain pihak.39Pihak Departemen Agama yang
didukung ole11 Prof. Bustanul Arifm dan Prof. Ismail Sunny bersikukuh agar
Peradilan Agama tetap berada di bawah naungan Departemen Agama dan tidak
altan dipindahkan ke Mahkarnah Agung. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan:
Pertama, peralihan pembinaan administrasi, organisasi dan finansial Peradilan
Agama akan berimplikasi pada berkurangnya uiusan Departemen Agarna. Hal ini
dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk melikuidasi Departemen Agarna.
Apalagi, jika misalnya, lembaga pendidikan agama juga disatuatapkan dengan
Departemen Pendidikan dan urusan haji dialihkan ke Departemen Dalam Negeri.
Pasall l A UU No. 35 Tahun 1999.
H. Taufiq, mantan Wakil Ketua MA, mengatakan bahwa pada waktu itu (27 Juli 1999),
Menteri Agama Malik Fajar, Tuada Uldilag Bustanul Arifiil dan beberapa tokoh lainnya tidak
setuju masuknya Peradilan Agama satu atap di bawah MA dengan alasan historis dan
kekhawatiran tidak terjaminnya prinsip-prinsip syariah Peradilan Agama dari unsur-unsur dan
budaya di luar syariah, sedang dari lingkungan Peradilan Agama seperti H. Taufiq sendiri dan para
pimpinan Peradilan Agama berpendapat bahwa Peradilan Agama hams masuk satu atap di bawah
MA dengan alasan bahwa ha1 ini merupakan sebuah sistem ketatanegaraan yang tidak bisa
ciiiinciari sehingga j i ~ aRm&an Agama t i - n i w u a r
slstem kekuasaan kehaluman dan kedudukannya sebagai lembaga yudikatit menjadi mengambang,
iagi pula selama berada di bahwah Departemen Agama kurang mendapat perhatian yang
selayaknya. (Wawancara dengan H. Taufiq di rumahnya di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2010).
38
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Icekhawatiran ini dapat dipahami mengingat Departemen Agama merupakan salah
satu pilar yang concern meilgurus urusan-urusan keagamaan. Jika Departemen
Agama dibubarkan dengan alasan tidak ada lagi yang diuiusi, tentulah akan
merupakan kerugian yang sangat besar. Alasan ini nampaknya memang sangat
mendasar mengingat sejak awal berdirinya Departemen Agama, pada tahun 1946,
Peradilan Agama merupakan tulang punggung atau modal dasar Depertemen
Agama. Peradilan Agama yang pada waktu itu di bawah pembinaan Departemen
Icehakiman telah berkembang secara luas khususnya di daerah Jawa dan Madura.
Itulah sebabnya Menteri Agama H.M. Rasyidi pada waktu itu, segera
menghubungi Kyai Adnan, Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT), agar mau
membawa Peradilan Agama ke dalam tubuh Departemen Agama sehingga
Departemen Agama dapat segera eksis. Kyai Adnan pun menyetujui dengan
beberapa catatan. Icedua, pihak Departemen Agama khawatir tidak bisa lagi
'membantu' PA jika pada suatu saat nanti PA menghadapi masalah di Mahkamah
Agung. Sebab, dengan lepasnya kontrol Departemen Agama terhadap PA maka
sudah pasti Departemen Agama tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk
keberlangsungail dan kemajuan PA. Ketiga, jika nanti PA telah menyatu di bawah
Mahkamah Agung, maka perilaku hakim agama akan berubah. Boleh jadi mereka
tidak lagi berperilaku sebagai hakim dan sekaligus ulama, melainkan berperilaku
sebagaimana hakim-hakim lainnya. Mereka tidak lagi berpegang pada prinsipprinsip hidup seorang muslim, apalagi mencerminkan sikap dm1 perilaku sebagai
seorang

lama.^'

Syamsuhadi menambahkan bahwa Departemen Agama

-
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bersikukul~tidak setuju PA dialihkan ke MA karena mereka khawatir, nailti PA
menjadi sekuler dan hakim serta aparat lainnya tidak lagi dari lulusan lembaga
pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama. Namun alasan-alasan tersebut
telah dijawab oleh Mahkamah Agung bahwa hakim dan pegawai PA tetap dari
lulusan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama. Syamsuhadi
mengatakan bahwa secara formal saya menolak aspirasi itu, walaupun hati kecil
' Taufiq
saya berkata lain karena bertolak belakang dengan hati n ~ r a n i . ~H.
menuturkan bal~wamencermati tiga alasan tersebut di atas, secara sepiiltas tampak
rasional. Akan tetapi di balik itu, mereka sesungguhnya tidak memahami sejumlah
persoalan yang dihadapi PA dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan. Pertama, sejatinya sistem
ketatanegaraan Indonesia mengharuskan semua badan peradilan, termasuk badan
Peradilan Agama, berada pada satu atap di bawah Mahkamah Agung sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. Jika PA tetap berada di bawah
Departemen Agama, maka akan terjadi dualisme pengawasan dan pembinaan
yang meskipun tidak tumpang tindih, tetapi kurang efektif. Kedua, Peradilan
Agama akan sulit berkembang inengingat keterbatasan anggaran Departemen
Agama. Anggaran Departemen Agama itu sangat kecil, sementara banyak sekali
yang hams dibiayai, yakni Peradilan Agarna, pendidikan agama - mulai ibtidaiyah
sampai IAINIUIN- Kanwil/I<ai~dep,urusan haji, dan lain-lain. Jika Peradilan
Agama disandingkan dengan pendidikan, tentulah lebih diprioritaskan pendidikan.
Oleh sebab itu, Peradilan Agama ya begitu-begitu saja karena memang anggaran
Jakarta, 2007, hlm. 106-108.
4' Ibid., l h . 139.

tidak mendukung. Ketiga, selain dua ha1 mendasar tersebut di atas, ada satu ha1
lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu soal image. Sudah menjadi rahasia umum
bahwa imege masyarakat dan sebagian kalangan Pemerintah terhadap Peradilan
Agama itu negatif. Lebih tragis lagi, PA itu dipandang tidak lebih dari KUA
(Icantor Urusan Agama) dan hakim-hakimnya tidak dianggap sebagai hakim.42
Itulah sebabnya warga Peradilan Agama berkeinginan kuat untuk bergabung

dengan Mahkamah Agung. Keinginan ini diperkuat dengan pengalaman pahit
selama Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama sejak tahun 1946.
Icetika Icyai Adnan selaku ketua MIT menyetujui bergabung di dalarn
Departemen Agama mengajukan beberapa syarat yang telah disetujui oleh
Menteri Agsuna H.M. Rasyidi waktu itu, yaitu: pertama, agar Peradilan Agama
diurus dengan baik sehingga tidak lagi menjadi lembaga yang terbelakang; dan
kedua, agar kompetensi Peradilan Agama yang telah dicabut oleh Pemerintah
IColonial Belanda dipulihkan kembali. H. Taufiq menuturkan bahwa janji-janji
yang pemah disepakati tidak pemah direalisasikan. Kyai Adnan menyatakan
bahwa apapun yang terjadi, temyata pemindahan itu tidak membawa perbaikan,
bailt dalam kualitas maupun wewenang PA. Keadaannya sekarang (tahun 1960,
setelah beliau pensiun) sama dengan zaman penjajahan Belanda, dan hanya ada
beberapa perubahan kecil yang tidak bera~?i?~
Keinginan itu diperkuat dengan ketidakpuasan warga Peradilan Agama

terl~adapltebijakan Departemen Agama yang diterapkan pada PA. Hal ini, antara
lain, ketika Pemerintah hendak memberikan tunjangan fungsional kepada para
108 - 109.
Ibid., hlm. 107-108.

42 Ibid., hlm.
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hakim di Indonesia, ternyata pihak Departemell Agama tidak menyetujui jika
tunjangan hakim PA disamakan dengan hakim Peradilan Uinum sehingga
akhirnya tunjangan hakim PA hanya diberikan sebesar 60% saja dari hakim
Peradilan Umum. Hal ini terjadi pada tahun 1996. Demikian dituturkan oleh H.
Zainuddin ~ a j a r i . ~ ~
Hal-ha1 itulah yang mendasari, mengapa pihak warga Peradilan Agama
yang dipelopori oleh Icetua-ketua PTA seluruh Indonesia merasa perlu untuk
berpisah dari induk semangnya selama ini, Departemen Agama. Sebagai orang
yang dibesarkan oleh Peradilan Agama dan Departemen Agama serta mengetahui
persis kondisi Peradilan Agama, H. Taufiq memahami betul keinginan warga
Peradilan Agama itu. Secara pribadi beliau menyambut dengan antusias keinginan
untuk berintegrasi. Namun, beliau tidak serta merta turut mendesak Departemen
Agama untuk mengabulkan tuntutail warga Peradilan Agama. Bahkan beliau
memberi solusi dengan menawarkan Badan Peradilan Agama itu ditingkatkan
lcelasnya dari Direktorat di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam (Binbagais) menjadi Direktorat Jenderal Peradilan Agama. Dengan
begitu diharapkan masalah anggaran setidak-tidaknya dapat ditingkatkan. "Ini
solusi yang kami tawarkan. Hitung-hitung solusi ini uiltuk meredain gejolak
teman-temail di daerah. Namun, tawaran itu tidak sempat diwujudkan hingga
pengalihan itu benar-benar t e n v u j ~ d . ~ ~
Setelah gejolak itu seinakin lama semakin meningkat, perhatian petinggi
Departemen Agama memang sedikit agak berubah dengan menaikkan anggaran
Ad
''

.
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Oktober 2010.
45 PPHIM, op., cit., hlm. 109.
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Peradilan Agama dan kantor-kantor PA dan PTA diberikan mobil. Namun ha1 itu
tidak marnpu menghapuskan keinginan teman-teman untuk meninggalkan
Departemen Agama. Ibarat kata orang bijak: "jika layar sudah dikembangkan
dun lcemudi telah diarahkan, pantang bidulc surut ke pantai sebelum pulau
harapan t e r ~ a ~ a i "Taufiq
. ~ ~ ~menuturkan
.
bahwa puncak daii keinginan warga

Peradilan Agama untuk bergabung dengan Mahkamah Agung itu terjadi pada
tanggal 27 Juli 1999. Saat itu, Ketua-ketua PTA dari seluruh Indonesia diundang
lce Jakarta untuk menghadiri rapat di Departemen Againa dengan tujuan untuk
menjelaskan kebijakan Departemen Agama yang tetap meinpertahankan Peradilan
Agama di bawah naungannya. Yang menjabat Direktur Binbapera pada waktu itu
adalah H. Syamsuhadi Irsyad. Rupanya, kebijakan itu tidak diterima oleh temanteman para ketua PTA. Mereka justeru menggunakan kesempatan itu untuk
menyusun suatu surat pemyataan yang ditujukan kepada Menteri Agama, yang
waktu itu dijabat oleh Malik Fajar, dan ditembuskan kepada DPR dan Mahkamah
Agung. Yang menjadi komandan dadakan adalah H. Muhaimin. Taufiq sendiri
mengaku tidak dilibatkan oleh penggagas penyusunan surat pemyataan itu.
Direktur Binbapera, H. Syamsuhadi Irsyad, juga tidak diberitahu mengenai
penyusunan surat pemyataan itu.. H. Taufiq menuturkan, "mungkin maksud
teman-teman waktu, agar kami tidak menjadi sasaran tembak". Meskipun begitu,
Pak Menteri sempat juga mempertanyakan ha1 ini dengan nada keras kepada Pak
Syamsuhadi. Mungkin Pak Menteri waktu itu menduga bahwa Pak Syamsu
inendalangi tindakan Ketua-ketua PTA tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh H.
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Syamsuhadi ~ r s ~ yang
a d mengaku
~ ~
dimarahi ole11 Menteri Agama, Malik Fajar,
"saya jadi llancur-hancuran karena diadili Pak Menteri", katanya.48
Setelah peristiwa 27 Juli 1999 tersebut lahirlah UU No. 35 Tahuil 1999
tanggal 3 1 Agustus 1999 yang menetapkan pengalihail pembinaan organisasi,
administrasi, dan finansial semua badan peradilan dari Departemen masingmasing ke Mahkamah Agung dan dilakukan secara bertahap, paling lama 5 (liina)
tahun sejalc UU iili mulai berlaku (Pasal 11A ayat (I), keculai mengenai
Peradilan Agama yang waktunya tidak ditentukan (Pasal 11A ayat (2). Itulah
hasil lcompromi politik di DPR antara dua pihak yang menyetujui konsep satu
atapnya Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dengan pihak yang tidak
menyetujuinya dan ingin mempertahankan status quo Peradilan Agama di bawah
Departemen Agama. Sehingga secara yuridis, kedudukan Peradilan Agama dalam
UU No. 35 Tahun 1999 ini berada pada posisi mengambang.
Mengenai penyatuatapan ini, Pro$ Bustanul Arifn dan Pro$ Ismail
Sunny berpendapat bahwa sampai kiamat pun Peradilan Agama tidak akan
pernah beralih ke Mahkamah Agung. Sernentara itu, H . Taufiq berpendapat

lain. Menurutnya, peralihan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung tinggal
inenwlggu waktu saja. H. Taufiq mengatakan:
Saya berpendapat, UU No. 35 Tahuil 1999 ini justru merupakan legitimasi
yang pasti bagi peralihan Peradilan Agama ke MA. Soal batas waktu yang
tidak ditentukan tidak berarti bahwa peralihan itu tidak pasti atau bahkan
tidak pernah tenvujud sebagaimana pendapat Pak Bustanul Arifin dan Pak
Ismail

"

48
49

lbld.

Ibid., hlm. 139.
Tbid., hlnl. 113.

Dalam ha1 ini Penulis mendukung pendapat H. Taufiq dan warga

Peradilan Againa yang memang sangat tepat karena penyatuatapan ini merupakan
kehendak reforrnasi dalam rangka penguatan lembaga yudikatif. Jika tidak
demikian, Peradilan Agama aka11 ketinggalan kereta dan ini sangat merugikan
umat Islam sendiri karena tidak memiliki lembaga peradilan yang representaitif.
3. Kedudukan Peradilan Agama dalam UU No. 35 Tahun 1999

Pada tahun 1999 akhimya diundangkan UU No. 35 Tahun 1999 tanggal

31 Agustus 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 Tentang
Ketentuan-Icetenturn Pokok Icekuasaan Kehakiman sebagai realisasi awal dari
semangat supremasi hukum yang dikumandangkan dalam gerakan reformasi
secara total dalafn kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Pertimbangan penting
pengubahan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Icekuasaan Kehakiman adalah karena UU ini dinilai telah menyiinpang dari UUD
Tahun 1945 dimana telah memunculkan dualisme pembinaan peradilan oleh dua
kekuasaan yang berbeda, yaitu kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif.
Pembinaail peradilan yada waktu itu dipisahkail menjadi dua, yaitu pevtama:
pembiilaan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan
pelaksana kekuasaan yudikatif dan kedua: pembinaan administrasi, organisasi dan
finansial berada di bawah Departemen-departemen yang merupakan pelaksana
kekuasaan eltsekutif di bawah ~residen.~'
UU No. 35 Tahun 1999 ini merupakan
ltoreksi atas UU No. 14 Tahun 1970 dan sebagai jembatan yang mengantarkan
penyatuatapan semua badan peradilan di bawah Mahkamah Aguizg, baik secara
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teknis yudisial inaupun secara administrasi, organisasi dan finansial, keluar dari
inasing-masing Departemennya semula dan masuk ke Mahkamah Agung.
Perkembangan penting dalain UU No. 35 Tahun 1999 ini berkaitail

deilgan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan sebagai berikut:
1. Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial semua badan peradilan yang
semula berada di bawah departemen masing-masing dialilAan ke Mahkamah
Agung (Pasal 11 ayat (1)).
2. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengailan tersebut diatur
lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan
masing-masing (Pasal 11 ayat (2)).
3. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan tersebut

dilakukan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak UU ini inulai
berlaku (Pasal 11A ayat (1)).
4. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama
waktunya tidak ditentukan (Pasal 11A ayat (2)).
5. Pelaksanaan pengalihan secara bertahap ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
4. Upaya Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tahun 1999
Pada tahun 1999 inasyarakat Aceh menyambut gema reformasi yang

telah dimulai pada tahun 1998 sebagai gerakan reformasi total di Indonesia. Di
Era Reforrnasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan Syariat Islam
kembali menggema di kalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan Referendum

yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu

it^.^'

Para

Ulama dan Cendekiawan Muslim semakin intensif menuntut kepada Pemerintah

Pusat agar dalam rangka inengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali
martabat rakyat Ace11 dapat diizinkan untuk melaksanakan Syariat Islam dalam
segala aspek lehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya mernbuahkan hasil dengan
lahirnya tiga UU yang sangat penting dan fundamental, yaitu: (1) UU No. 44
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh; (2) UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusaliun; dan (3) UU No. 11
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan ~ c e h . ~ ~
Pada tahun 1999 diundangkan UU No. 44 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober

1999Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Pertimbangan penting dalam UU ini adalah untuk memberi peilgakuan

lceistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berupa kewenangan
khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan
peran ulama dalarn penetapan kebijakan ~ a e r a h . ~Penyelenggaraan
)
kehidupan
beragama di Aceh diwujudkan dalam beiltuk pelaksanaan Syariat Islam bagi
pemelulcnya dalam bermasyarakat. Penyelenggaraan

kehidupan beragaina

dikembangkan dan diatur oleh Daerah sehingga Daerah dapat niembentuk
lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada sebagai perangkat

-

..

.-

.

.- -

-

Mallkamah Syar'lyah rrovinsi Nanggroe Acen uarussaiam, w
Ibid, hlm, 2.
'3 Pasal 1 angka 8 UU No. 44 Tahun 1999.

'*

, tlm. '1 .

d a e r ~ Semangat
. ~ ~
masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam ini
kemudian dikumandangkan dalam UU No. 44 Tahun 1999. 55 Perkembangan
penting dari UU No. 44 Tahun 1999 ini adalah mendorong dibentuknya

Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang di kemudian hari ditindaklanjuti dengan UU
No. 18 Tahun 2001. Pada tahun 2000, Pemerintah Daerah bersama DPRD segera
membentuk beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari UU No. 44 Tahun
1999, antara lain: (1) PERDA No. 3 Tahun

2000 Tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata ICerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); (2) PERDA
No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam; (3) PERDA No. 6 Tahun
2000 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan (4) PERDA No. 7 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;
Pada tahun 2001 diundangkanlah UUNo. 18 Tahun 2001 tanggal 19 Juli

2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pertimbangan penting dalam UU ini

adalah merupakan realisasi pengakuan terhadap keistimewaan Provinsi Aceh yang
memiliki salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat
Aceh, yakni adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada
pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang
kuat sehingga Daerah Ace11 menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut
dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini
mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat
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Pasal4 dan 5 UU No. 44 Tahun 1999.
Penjelasan Pasal4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 1999.

khusus atau bersifat i ~ t i m e w a Perkembangan
.~~
lain dari UU No. 18 Tahun 2001
ini diatur pula mengenai Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. Pasal25 UU tersebut menyatakan bahwa:
(1) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
sebagai bagian dari sistein peradilan nasional dilakukan oleh
Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak inanapun.
(2) Icewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat
(I), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang
diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalain.
(3) Icewenangall sebagaimana diinaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi
pemeluk agama Islam.
Icemudiail dalam Pasal26 UU No. 18 Tahun 2001 tersebut dinyatakan bahwa:
(1) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
terdiri atas Mahkamah Syar'iyah ICabupatenlSagoe dan ICotaIBanda
atau nama lain sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah
Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di ibukota
Provinsi Nanggore Aceh Darussalam.
(2) Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
(3) Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan ole11 Presiden
sebagai Icepala Negara atas usul Menteri Kehakiman setelah
mendapat pertin~bangan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung.
Salah satu amanat dari UU No. 18 Tahun 2001 tersebut adalah

diberikannya peluang dan hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk Peradilan
Syari'at Islam sebagai bagian dari sistem Peradilan ~ a s i o n a l Satu
. ~ ~ ha1 yang
terasa aneh dalam UU No. 18 Tahun 2001 ini, yaitu tentang hakim Mahkamah

Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas
usul Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan Gubemur Provinsi

-

Konsdideran W No. 18 Tahun 200 1 huruf a, b, dan c.
=I
LJ a
yA
aLUUI
I
,
,
a ~ny nr.
(Lembaran Negra Kepublik Indonesia lahun ZUUl No. 114, lambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4 134).
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Nanggroe Aceh Darussalam dan Icetua Mahkamah Agung sebagaimana diatur
dalam Pasal26 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2001.
Dalam pandangan Penulis, secara yuridis ketentuan dalam Pasal26 ayat
(3) ini mengalldung kelemahan dan kerancuan, antara lain, sebagai berikut:
1. Pemberian kewenangan

kepada

Gubernur Provinsi

Nanggroe Aceh

mengusulkan hakim Mahkamah Syar'iyah bertentangan dengan asas uinum
ltekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan
Pemerintah Pusat.
2. Pemberian kewenangan kepada Menteri Kehakiman mengusulkan hakim
hakim Mahkamah Syar7iyah bertentangan dengan semangat kehidupan
beragsuna dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UU No. 14
Tahun 1970 Tentang Icetentuan Pokok Kekuasaail Kehakiman.
Dalam aplikasi berikutnya

ketentuan-ketentuan tersebut ternyata tidak

dilaksanakan. Hal ini nampak dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 11
Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 Telltang Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan
Mahkamah Syar7iyahDi Provinsi Naggroe Ace11 Darussalam yang melaksanakan
ketentuan dalam UU tersebut.

5. Kedudukan PA Pasca Amandemen Ketiga Tahun 2001
Pada tahun 2001 dilakukan amandemen ketiga UUD Tahun 1945 yang
ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Sistem ketatanegaraan pasca
ainai~demenUUD 1945 ini mengarah kepada tujuan membentuk atau mendesaiil
demokrasi yang berorientasi pada keadilan, supremasi hukum, civil society,
checia and balances yang menabukan dominasi kel-sqmti

- ts

presidensiil, akuntabilitas kekuasaaan dan pluralisme atau kemajemukail dalam
kontelts Negara ICesatuan Republik Indonesia, demikian Dahlan Thaib
memaparkan.58 Pasca amandemen UUD Tahun 1945, kedudukan kekuasaan
kehakiman mengalami perkembangan menuju terciptanya supremasi hukum, civil
society, checlcs and balances yang menabukan dominasi kekuasaan seperti strong
presidensiil, akuntabilitas kekuasaaan dan pluralisme atau kemajemukan dalam
konteks Negara ICesatuan Republik Indonesia. Menurut Abdul Mukthie Fadjar,
perkembangan tersebut inenunjukkan bahwa jaininan konstitusional atas prinsip
kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan eksistensi badan-badan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung semakin h a t semakin h a t karena telah
mendapat jaminan konstitusional dalam UUD 1945 yang semula hanya dimuat
.~~
penting dari amandemen ketiga UUD 1945
dalam UU ~ a j a Perkembangan
pada tahun 2001ini, bahwa lembaga-lembaga pelaku kekuasaan kehakiman
inengalami pel-ubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 hasil
amandemen tersebut, yaitu: (1) Mahkamah Agung; (2) Badan-badan peradilan
yailg berada di bawahnya; dan (3) Mahkamah Konsitusi. Perubahan Pasal24
UUD 1945 ini tidalt lagi menempatkan Mahkamah Agung sebagai single top
authority dalain kekuasaan kehakiman, karena kehadiran Mahkamah Konstitusi.
Pada tahun 2001, setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 di

mana dalam amandeinen ketiga tersebut, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa
'Negara Indonesia adalah Negara Hukum'(Pasa1 1 ayat (3) UUD Tahun 1945,

"

5

,

."

-

-

- . zgu

UUUIY45),
dalmNelmbanguncaoit Yengumnan buru uesar llmu dumm,
Total Media, Yogyakarta, Maret 2008, hlm.193.
59 Abdul Mu'thie Fadjar,. op., cit., hlm. 114.

sedang dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara berdasarkan
kepada Pancasila. Dengan demikian maka secara konstitusional, Negara Indonesia
adalah Negara Hukum Pancasila. Menurut Muhammad Tahir Azhari, salah
satu ciri khas Negara Hukum Pancasila adalah ada hubungan yang erat antara
Agama dan Negara dalam arti yang positif,60 yakni bahwa: Pertama, Segala
tindakan dan kebijakan Negara dan warga Negara harus sejalan dan tidak boleh
bertentangan dengan agama; Kedua, Negara menjamin terselenggaranya
kehidupan beragama dengan baik, terrnasuk di dalarnnya menjamin pelaksanaan
dan penegakan hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam mengenai
perkara-perkara yang tunduk pada hukum Islam berdasarkan asas personalitas
keislaman dan prinsip-prinsip syariah demi terselenggaranya kehidupan
beragama, bermasyarakat, dan bernegara sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang
Maha Esa; dan Ketigu, Dalam Negara Hukuin Pancasila hams ada peradilan yang
bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan apapun di
luar kekuasaan kehakiman, termasuk di dalarnnya harus ada peradilan syariah
Islam guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam sesuai
prinsip-prinsip syariah.
Iconsisten dengan paradigma tersebut, Peradilan Againa sebagai
Peradilan Syariah Negara sudah seharusnya:
1. Mempunyai kedudukan yang kuat dan memadai,61merdeka dan mandiri.62

60 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya
Dilihat Dari Segi Hulcum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
Bulan Bintang, Jakarta, September 1992, hlm. '12.
b' Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, I Y I U , him. 8.
A1 Qur'an Surat A1 Nisa' 4 ayat: 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman,
ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu

2. Tampil sebagai Peradilan Syariall Negara yang s e ~ u n ~ ~ u h n ~ a . ~ ~
3. Mainpu menegakkan syariah Islam berdasarkail asas personalitas keislaman

secara utuh dan sernpurnaMberdasarkan prinsip-prinsip Syariah, rahmatan lil
'alamin dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.
Perkembangan penting dari amandeinen ketiga UUD Tahun 1945

berkaitan dengail Pevadilan Agama adalah: (1) Icekuasaan kehakiman inerupakan
ltekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilail (Pasal24 ayat (1)); (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkurzgarz Peradilan Agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi (Pasal 24 ayat (2)); (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU (Pasal 24 ayat (3)). Pasal24 ayat

(2)UUD 1945 ini menegaskan bahwa:
Icekuasaail kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umurn, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Iconstitusi.
Penulis bependapat bahwa dengan dilakukaimya amandemen atas UUD

Tahun 1945 tersebut, maka kedudukan Peradilan Agama di Indonesia semakin
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".
62 Al Qur'an Surat a1 Nisa' 4 ayat: 58 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu tnenyanlpaikan amanat kepada yailg berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".
" Pasal3 ayat ( I ) U U No. 4 lahun LUW.
A1 ~ u r ' a nSurat A1 Nisa' 4 ayat: 38 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkail hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".
ril

"

kuat, antara lain, karena: Pertama, melalui Pasal 24 ayat (2) hasil amandemen
ketiga ini, Peradilan Agama memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945;
Kedua, dengan demikian maka lcedudukan Peradilan Agama semakin kuat dan
sejajar dengan Badan Peradilan yang lain serta institusi lainnya, baik legislatif
maupun eksekutif, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 24 ayat (2)

UUD 1945 ini inenjadi dasar konstitusional penyatuatapan Peradilan Agama di
bawah Mahkamah Agung, bersama-sama lingkungan peradilan lainnya. Zein
~ a d j e b e mengatakan
r~~
bahwa ketika amandemen UUD Tahun 1945, saya ngotot
inemasukkan empat badan peradilan, termasuk PA, ke dalam UUD Tahun 1945.
Dengan demikian PA mendapat teinpat dalam konstitusi. Ternyata ha1 itu tidak
mendapat reaksi sehingga menjadi putusan MPR. Dalam UUD ini sengaja dibatasi
dengan empat lingkungan peradilan supaya tidak ada lagi peradilan barn yang
sewaktu-waktu dapat dimunculkan melalui UU. Kalaupun ada peradilan yang
baru, inaka masuk ke dalam empat lingkungail peradilan t e r s e b ~ t . ~ ~
6. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Tahun 2003
Pada tahun 2002, yakni sekitar bulan Maret, Pimpinan Mahkamah Agung
menugaskan tiga orang ICetua Muda Mahkamah

gun^^^ ke Aceh untuk

mengetahui lebih jauh upaya yang telah dilakukan masyarakat Aceh dalam rangka
peinbentukan Mahkamah Syar'iyah. Pertemuan itu dilaksanakan di rumah
WAGUB: Ir. H. Azwar Abu ~ a k a r . ~Pada
' tahun 2002, tepatnya pada tanggal 14

65 Ketua

-

Badan Legislatif DPR-RI tahun 1999-2004.
6 " ~ ~Jejalc
~ Langlcah
~ ,
& Dinamilca PPHIM, PPHIM Dan Ramah Publisher, Jakarta,

--

-

Yaitu: (1) H. Suharto, S.H. - 'I'UADA VAlLlS, (Z) H . Syamsulladl ~rsyaa,s.H., M.
Hum - TUADA ULDILAG, dan (3) H. Toton Suprapto, S.H. - TUADA ADAT.
Soufyan Saleh, op., cit., hal. 4.
"'

Oktober 2002 dikeluarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 2
Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut
dari UU No. 18 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa Mahkanlah Syar'iyal~
sebagai Peradilan Syari'at Islam dengan kompetensi absolut meliputi seluruh
aspek syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun. Dalam Qanun ini terdapat
ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan Peradilan Agama di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, antara lain, sebagai berikut:
1) Peradilan syari'at Islam adalah bagian dari sistem peradilan nasional yang
dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak
manapun (Pasal 1 angka 1 Qanun No. 20 Tahun 2002).
2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama
yang telah ada (Pasal2 ayat (3) Qanun No. 10 Tahun 2002).
3) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada yang diatur
dengan UU No. 7 Tahun 1989, yang juga benvenang menangani perkaraperkara tertentu sesuai deilgan hukum sysu-i'at Islam, hams dikernbangkan,
diselaraskan dan disesuaikan dengan maksud UU No. 18 Tahun 2001, agar
tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syari'at Islam yang dapat
menimbulkan kerawanan sosial dan ketidakpastian hukum, maka lembaga
Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dan prasarananya) yang telah
ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga
Peradilan Syari'at Islam (Penjelasan Pasal2 ayat (3) Qanun No. 10 Tahun
2002).

4) Maldcamah Syar'iyah betugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: a. ahwal
al-syakhshiyal~;b. mu'amalah; c. jinayah; dan d. kewenangan lain yang diatur
dengan qanun (Pasal49 dan Pasal5 1 Qanun No. 10 Tahun 2002).
5) Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua keweilangan Badan Peradilan
Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
ada di Provinsi Nanggroe Aceh Daiussalam dinyatakan menjadi kewenangan
Mahkamah syar'iyah menurut Qanun ini (Pasal 58 ayat (1) Qanun No. 10
Tahun 2002).
Dari Qanun No. 10 Tahun 2002 ini, Penulis berkesimpulan bahwa pada
hakikatnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalain adalah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan
Agama yang ada di Provinsi tersebut yang kemudian dikembangkan dengan
inengubah nama, susunan organisasi, dan kewenangannya.
Pada hari Selasa tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah bertepatan dengan
tanggal 4 Maret 2003, berdasarkan Keppres No. 11 Tahui12003 tanggal 3 Maret
2003 Tentang Mahkainall Syar'iyah Provinsi Dan Mahkamah Syar'iyah Di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bertempat di Gedung DPRD Provinsi
Nanggroe Ace11 Darussalam dilaksanakan peresmian Mahkamah Syar'iyah ole11
Icetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. DR. H. Bagir Manan, S.H.,

L L M . ~yang
~ dihadiri oleh Gubemur, wakil Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh

"

~yanlsunadi lrsyaa, Mahkamah Syar'lyah Uafam Szstem Peradilan Nasional,
Ringlasan Disertasi, Program Doktor Pascasarjana Kekhususan Ilinu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 139.

Darussalam, para Menteri, dail team pusatY7Osemua BupatiIWalikota hadir
bersama para Muspida. ICepres tersebut antara lain berisi perubahan nama dari
Pengadilan Agama inenjadi Mahkamah Syar'iyah KabupatenIKota dan dari
Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan

penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Dengan
diresmikannya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanghgroe Aceh Darussalam,

maka Pengadilan Agama di Daerah itu menjadi Mahkamah Syar'iyah. ICeputusan
Presiden No. 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tersebut pada pokoknya
memutuskan bahwa:
1. Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
diubah menjadi Mahkainah Syar'iyah (Pasal 1 ayat (1)).
2. Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Mahkamah
Syar'iyah di Banda Aceh, Sabang, Sigli, Meureudu, Bireuen, Lhokseumawe,
Takengon, Idi, Lhoksukon, Langsa, Kualasimpang, Blangkejeren, Kutacane,
Meulaboh, Sinabang, Calang, Singkil, Tapaktuan, dan Jantho (Pasal 1).
3. Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut Mahkamah
Syar'iyah Provinsi (Pasal 1 ayat (3)).
4. Daerah hukum Mahkamah Syar'iyah tersebut adalah daerah hukum eks
Pengadilan Agama yang bersangkutan (Pasal2 ayat (1)).

70 Yang hadir pada upacara tersebut antara lain: Ketua Mahkarnah Agung Republik
Indonesia Prof. DR. H. Bagir Manan, S.H; Mendagri, DR (HC) Hari Sabarno, SIP., M.M., M.A.;
-

Pembinaan Peradilan Aga~na,Drs. H. Wahyu Widiana, M.A.; Wakil Sekretaris Jenderal MA. RI.
Drs. H. h n a d Kanlil, S.H. dan lain-lain.

5. Daerah hukuin Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah daerah hukum eks
Peilgadilan Tinmggi Agama Banda Aceh (Pasal2 ayat (2)).

6. Icekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah
Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam
yang ditetapkan dalarn Qailun (Pasal 3 ayat (1)).
7. Iceluasaan dan kewenangan lain tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai
dengan kemampuan kompetensi dan kesediaan sumberdaya manusia dalam
kerangka sistem peradilan nasional (Pasal3 ayat (2)).

8. Icepaniteraan, kesekretariatan, jurusita,

dan

pegawai

masing-masing

Pengadilan Agama menjadi kepaniteraan, kesekretariatan, juru sita dan
pegawai masing-masing Mahkamah Syar'iyah (Pasal4 ayat (1)).

9. Icepaniteraan, kesekretariatan dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama menjadi
kepaniteraan, kesekretariatan dan pegawai Mahkarnah Syar'iyah Provinsi
(Pasal4 ayat (2)).
10. Sarana dan prasarana masing-masing Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama Banda Aceh menjadi sarana dan prasarana masing-masing
Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi (Pasal7).
11. Pembiayaail yang diperlukan Mahkainah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah
Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq.
Departemen Agarna (Pasal 6).

Dengan demikian maka pada hakikatnya Mahkamah Syar'iyah adalah
Pengadilan Agama di Nanggroe Aceh Darussalam dengan kompetensiplus.
7. Pro & Kotra Penyatuatapan PA di Bawah MA Menghangat Lagi
Pada tahun 2004 diundangkan UU No. 4 Tahun 2004 tanggal 15 Januari
2004 tentang Icekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku sejak diundangkan untuk
menggantikan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Icetentuan-Ketentuan Pokok
Icekuasaan Icehakiman. UU No. 4 Tahun 2004 ini kelak menjadi dasar
penyatuatapan seinua pengadilan dari empat lingkungan Peradilan berada di

bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 1999, Departemen
Hulcunl Dan PerUUan segera menyusun RUU yang komprehnsip mengenai
Icetenturn-Ketentuan Pokok Icekuasaan Kehakiman. Demikian pula beberapa UU
yang harus disesuaikan menyusul penyatu-atapan badan-badan peradilan di bawah
MA, misalnya UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta UU No. 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah ~

~

u Dalam
n ~ kaitan
. ~ ~dengan penyiapan UU Kekuasaan

Icehakiman yang lebih lengkap, Departemen Hukurn dan PerUUan serta DPR
me~npertanyakan mengenai status Peradilan Agama karena masih terjadi
kontroversi di kalangan Departemen Agama, Ulama dan Peradilan Agama sendiii
inengenai ha1 ini.

Belum ada kata sepakat apakah Peradilan Agarna jadi

diintegrasikan ke MA atau tetap berada di bawd1 kekuasaan Departemen Agama.
Departemen Hukum dan PerUUan dan DPR ingin mengklirkan masalah tersebut
sebab ha1 ini berkaitan dengan isi RUU yang akan ditetapkan. Kalau misalnya PA
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tetap tidak mau bergabuilg dengan MA, tentu beberapa ha1 dalam RUU tersebut
disesuaikan, demikian juga jika nantinya akan bergabung.72 Keinginan
Departemen Hukum dan PerUUan untuk segera melahirkan UU mengenai

Icekuasaan Icehakiman ini 'inemaksa' pihak Peradilail Agama, terutama yang pro
integrasi, untuk mengklirkan masalah ini sehingga harus ada kata sepakat, jadi
bergabung atau tidak. Karena itu, mereka berjuang agar kata sepakat itu dapat
dicapai dan segera disampaikan ke DPR yang sedang meilggodok UU tersebut.
Mereka yang pro integrasi memandang bahwa ini adalah momentum yang sangat
menentukan. "Teman-teman waktu itu berfikir, saat ini atau tidak sama sekali",
ujar H. Taufiq mengingat-ingat saat-saat kritis tersebut. Saya melihat, PPHIM
sangat besar peranannya dalam ha1 ini. PPHIM memprakarsai pertemuan di
Wisma Haji, jalan Jaksa Jakarta Pusat, yang kemudian kita sebut sebagai
Pertemuan Jalan Jaksa. Pertemuail ini dilakukan untuk mempertemukail

sejumlah anggota DPR, Ketua-ketua PTA seluruh Indonesia, dan Departemen
Agama yang dalam ha1 ini diwakili oleh Direktur Badail Peradilan ~ ~ a m a . ~ ~
Pertemuan itu berlangsung cukup alot. Alotnya perdebatan mengenai

jadi tidalcnya PA diintegrasikan ke MA ini tidak terlepas dari isi UU No. 35
Tahun 1999 yang menyatakan bahwa proses peralihan Peradilan Agama ke
Mahlcamah Agung tidak ditentukan ~ a k t u n ~Departemen
a.~~
Agama masih ngotot
untuk mempertahnkan Peradilan Agama di bawah Departemen Agarna, sernentara
Ketua-ketua PTA menghendaki berintegrasi dengan MA. Bagi PTA, tekad
meninggalkan dengan Depag sudah final. Anggota DPR yang hadir nampaknya
,

1

-
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cenderung mendukung integrasi, namun mereka juga tidak bisa lebih jauh jika
persoalan intern ini tidak klir. Meskipun anggota DPR yang hadir berada di pihak
yang pro integrasi, tetapi mereka juga turut andil dalam mencairkan suasana
dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Walaupun pertemuan tidak
mengl~asilkankesepakatan bulat, namun dari pertemuan itu muncul harapan
bahwa ha1 itu dapat diteriina. Beberapa catatan dari pertemuan itu, misalnya,
harus ada persetujuan ulama. Hal ini merupakan pekerjaail tambahan yang hams
segera di~elesaikan.~~
Setelah pertemua Jalan Jaksa tersebut, H. Taufiq segera
menemui Menteri Agama, H. Said Husain al-Munawwar. Beliau mengemukana
bahwa tampaknya keinginan warga PA sudah tidak bisa dibendung lagi. Icarena
itu beliau meminta kepada Menteri Agama untuk secara bijak memenuhi harapan
itu. Menurut H. Taufiq, Menteri Agama menyetujui dengan syarat para Ulama
juga menyetujui. Direktur Binbapera, Wahyu Widiyana, juga sudah menyetujui
keinginan itu. Persetujuan Menteri Agama dan Direktur Binpera tersebut oleh H.
Taufiq dijadikan bahan untuk melakukan negosiasi kepada para ulama. Ia
kernudian menemui 1c.H. Sahal Mahfudz, K.H. Ali Yafie, dan K.H. Amidhan.
Selaiil itu, pada saat Munas Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia pada
tanggal 16 Desember 2003 di Jakarta, momentum itu dimanfaatkan H. Taufiq
untuk meminta persetujuan ulama. Langkah

Taufiq tersebut semakin lancar

karena ia menjadi salah seorang Ketua Komisi dalam Munas tersebut. Di situlah
H. Tslufiq berkesempatan mengemukakan argumentasinya mengapa PA hams
berintegrasi ke Mahkamah Agung. Taufiq menuturkan: "Ya kebetulan saya bisa
-

-
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menguasai forum Mullas MU1 itu sehingga saya dengan mudah menyampaikan
alasan-alasan kita".76

Tampaknya suasana sudah mulai mencair. Para penentang integrasi itu
sudah mulai sedikit demi sedikit menerima keinginan warga PA. Seiring dengan
itu, PPHIM terus-menerus melakukan lobi dan pendekatan kepada berbagai pihak,
terutama kepada DPR. Berkat pendekatan-pendekatan yang intensif tersebut,
akhirnya Departemen Agama beserta para Ulama menyetujui penyatuatapan
Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dengan catatan agar dalam pembiilaan
Peradilan Agama tetap melibatkan Departemen Agama dan MUI. Oleh karena itu
dalam Rakernas dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MU1 se-Indonesia itu, MU1
memutuskan sikapnya inenyetujui penyatuatapan dengan mengusulkan agar ada
penambahan alinea pada Penjelasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang
selengkapnya berbunyi:
Dengan berlakunya UU ini, pembinaan badan peradilan umum, badan
Peradilan Agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha
negara berada di bawah Mahkamah Agung.
Mengingat sejarah
perkembangan Peradilan Agama yang spesifik dalam sistem peradilan
nasional, pembinaan terhadap badan Peradilan Agama dilakukan dengan
memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama
Indonesia.

Usulan MU1 itu diteruskan oleh PPHIM dengan mengirimkan surat ke
DPR pada tanggal 16 Desember 2003 dengan tembusan ke Menteri Agama.
Hasilnya, DPR dalam sidang paripurna tanggal 18 Desember 2003 mengesahkan
RUU Kekuasaan Kehakiman itu menjadi UU dengan meinasukkan usulan MU1
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tersebut secara penuh.77 Dengan diundangltannya RUU tersebut, menjadi UU
inaka Peradilan Agama bersama tiga lingkungan peradilan lainnya dinyatakan
secara resmi dalam UU Icekuasaan Icehakiman tersebut menjadi bagian dari
Mahkamah Agung. Dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 2004 ini, maka
beralhirlah perseteruan pendapat pro dan kontra penyatuatapan Peradilan Agama
setelah tenvujud kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian
kesepakatan itu dimuat dalam Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 2004 alinea
keempat. Dengan dimuatnya kesepakatan tersebut, maka polemik penyatuatapan
pun berakhir dan selanjutnya hams dipikirkan bagaimana mernbina Badan
Peradilan Agama tersebut ke depan sesuai kesepakatan dimaksud.

8. Kedudukan Peradilan Agama dalam UU No. 4 Tahun 2004
Pertimbangan penting pengubahan UU Kekuasaan Kahakiman inelalui

UU No. 4 Tahun 2004 ini adalah untuk merealisasikan amanat dari UU No. 35
Tahun 1999, yakni mengalihkan semua pengadilan dari masing-masing
Departemennya menjadi satu atap di bawah Mahmakah Agung untuk menjamin
kemerdekaannya dari campur tangan eksekutif dan menguatkan kedudukan
pengadilan. Perkembangan penting dengan diundangkannya UU ini maka
kedudukan, peran dan hngsi yang diberikan kepada Peradilan Agama semakin
luas dan mantap dengan perlcembarzgan kemajuarz yang sangat mendasar, yakni:
1. Perubahan hngsi pengadilan dari sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman7'
menjadi pelaku kekuasaan k e h a k i ~ n a n ~Pasal
~ . 2 UU No. 7 Tahun 1989

-
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Penerbit Icencana, Jakarta, 2008, hlm. 307-308.
Pasal2 UU No. 3 Tahun 2006.
~ a s a l 2 4ayat (2) UUD 1945jo Pasal2,4 ayat (2), 10, dan 31 W No. 4 Tahun 2004.

''

inenyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana
ltekuasaan kehakiman. Pembentuk UU tidak menjelaskan apa perbedaan
antara dua kata dimaksud. Barangkali istilah 'pelaku' ini bersumber dari Pasal
24 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang inenetapkan bahwa "Kekuasaan
kehaltiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

...dst".

Konsisten

dengan Pasal 2 ayat (2) UUD Tahun 194.5 tersebut, maka Pasal 2 UU No. 4
Tahun 2004 menggunakan kata 'dilakukan'. Kata 'pelaksana' adalah subyek
yang mengerjakan sesuatu atas inisiatif, perintah atau ide pihak lain. Sedang
'pelaku' adalah subyek yang memiliki ide, kewenangan dan kemampuan
untuk melaksanakan idenya sendiri.
2. Terdapat penegasan larangan campur tangan dalam urusan peradilan oleh
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-ha1 sebagaimana
disebut dalam UUD Tahun 1945. Penegasan larangan campur tangan ini tidak
ada dalam UU s e b e l ~ m n ~ a . ~ ~
3. Dialihkannya pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan

dari empat lingkungan peradilan dari Departemen masing-masing ke
Mahkamah

gun^.^' Dengan deinikian campur tangan eksekutif terhadap

pembinaan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan tidak ada lagi dan
kemandirian serta kemerdekaan hakim diharapkan lebih terjamin.
4. Dialihkannya tatacara sumpah hakim dari praktik "diambil sumpah" oleh
atasannya menjadi "mengucapkan sumpah" di hadapan pimpinannya.82
Pembentuk UU tidak menjelaskan apa perbedaan antara dua kata tersebut.
""

Pasal4 ayat (3) dan 4) UUNo.4 'l'ahun 2004.
13 ayat (1) W'No. 4 Tahun 2004.

" Pasal
82
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Istilah 'mengucapkan sumpah' barangkali bersumber dari Pasal 9 ayat (1)
yang menetapkan bahwa "Sebelum memailgku jabtannya, Presiden dail Wakil
Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh
di hadapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau Dewan Penvakilan Rakyat

...". di sini tidak

digunakan kata 'diambil sumpah'. Mengucapkan sumpah

berbeda dengan diambil sumpah. 'Mengucapkan sumpah' merupakan suatu
tindakail yang didorong oleh kesadaran rohani pengucap sumpah sehingga
lteluar dari kesadarannya sendiri. Sedang 'diambil sumpah' lebih didorong
oleh kehendak atasannya dan lebih bersifat seremonial saja, padahal hakim
dalam melakukan tugasnya tidak tunduk kepada atasannya melainkan tunduk
kepada keadilan, kebenaran dan kepada Tuhan. Hakim adalah merdeka dari
kehendak atasannya.
5. Kedudukan Peradilan Agama sebagai sebuah lingkungan peradilan telah
disejajarkan dengan Peradilan Umum sehingga tidak ada lagi istilah Peradilan
IUlusus bagi Peradilan Agama sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 14
Tahun 1970 s e b e l u r n r ~ ~ Dan
a . ~ ~dengan demikian maka juga dimungkinkan
dibentuknya pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan ~ ~ a m84 a .
6. Dilibatkannya Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan eksternal guna
menjaga kehormatail, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan
hakim, dan pengangkatan hakim agung.85 Hal ini tidak pernah ada
sebelumnya.

Q1-

-

.-

rasal z dan IU ayat (L) u u NO. 4 1 anun 2004.
s4 Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004.
Pasal34UU No. 4 Tal~un2004.
"

7. Diakuinya Mahkamah Syar'iyah di Nangro Aceh Darussalam sebagai
peradilan negara dalam sistem peradilan n a ~ i o n a l . ~ ~

8. UU ini disamping memantapkan kedudukan Peradilan Agama, namun tanpa
mengubah fungsi kl~ususPeradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam,
Pertama, dari sudut kedudukan dan kelembagaan, maka Peradilan Agama
telah sejajar dengan Badan Peradilan Umum, yakni sebagai Pengadilan
Negara di bawd1 Mahkamah Agung; Kedua, dari sudut fungsi yang

diembannya, inaka Peradilan Agama tetap merupakan peradilan khusus
(spesiJik),yakni sebagai Peradilan Syariah Islam.
9. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam UU No. 4 Tahun 2004

Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengadilan

khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan UU. Kemudian dalam ayat ( 2 ) Pasal
tersebut dinyatakan bahwa:
Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama
sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama,
dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum
sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
Menurut pengamatan Penulis, dalam UU No. 4 Tahun 2004 ini terjadi
kerancuan kedudukan Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan dalam ayat ( 2 ) Pasal 15
UU No. 4 Tahuil 2004 ini bertentangan dengan ketentuan ayat ( 1 ) Pasal yang
sama. Pasal 15 ayat ( 1 ) menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat
dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan, sedang pada ayat ( 2 )

Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.

dinyatakail bahwa

Peradilan Syariah Islam di Provinsi NAD merupakan

peradilan khusus dalam dua lingkungan peradilan yang berbeda, yakni
pevtama: dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenailgannya

menyangkut ltewenangail Peradilan Agama, dan kedua: merupakan pengadilan
khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya
menyangkut kewenangan peradilan umurn. Kerancuan yang terjadi dalam Pasal
15 ini secara yuridis mengakibatkan ketidakpastian kedudukail Mahkamah
Syar'iyah di Aceh. Pasal 15 ini menimbulkan beberapa persoalan hukum
mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yakni:

1. Apakah Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan pengadilan khusus ataukah
inerupakan pengadilan induk sepeiti halnya Pengadilan Agama atau
Pengadilan Negeri yang di dalamnya dapat dibentuk pengadilan khusus?

2. Apakah mungkin Mahkamah Syar'iyah sebagai sebuah lembaga pengadilan
berkedudukan sebagai pengadilan khusus dalam dua lingkungan peradilan
yang berbeda?
3. Bagaimana cara pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 ini di kemudian hari?

Namun demikian, ha1 ini temyata merupakan sebuah hasil kompromi

politik pada waktu pembahasan di DPR. Zen Badjeber mengatakan bahwa kita
inengalaini ltesulitan ketika memutuskan Mahkamah Syar'iyyah Aceh (MSA)
karena kewenangan MSA lebih luas dari pada kewenangai~PA. MSA selain
memeriksa perkara perdata, juga memeriksa perkara pidana. Itulah sebabnya di
dalam UU Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa sepanjang perkaranya
merupakan kewenangan Peradilan Agama, maka MSA berada di bawah P e r a d i E

Agama dan jika perkara itu merupakan keweilangan Peradilan Umum, maka MSA
berada di bawah Peradilan Umum. Jadi MSA seolah-olah berdiri di atas dua kaki.
Dengan penjelasan itu, inereka (anggota yang lain) tidak keberatan.87
10. Kedudultan Peradilan Agama dalam UU No. 3 Tahun 2006
Pada tahun 2006 diundangkan UU No. 3 Tahun 2006 tanggal 28 Februari

2006 Tentang Perubabahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama. Pertimbangan penting pengubahan UU-PA adalah sebagaimana
disebutkan dalam konsideran UU tersebut, yaitu bahwa Peradilan Againa
sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 telltang Peradilan Agama sudah
tidalc sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan
kehidupan ketatanegaraan menurut UUDasar Tahun 1945. Konsideran ini

merupakan landasan filosofis, politis dan sosiologis urgensinya perubahan UU
Peradilan Agama. Hal ini mencerrninkan politik hukum Pernerintah Indonesia
pasca amandemen UU Dasar Tahun 1945, yaitu bahwa "Peradilan Agama harus
selalu disesuaikaiz dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat daiz
kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945".
Walaupun ketika meinbahas UU Kekuasaan Kehakiman pada tahun 2004

telah tercapai kata sepakat mengenai pengintegrasian Peradilan Agama ke
Mahkamal~Agung, namun RUU mengenai perubahan UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilail Agama belum disiapkan. Bahkan tidak jelas siapa yang
bertanggung jawab

menyiapkannya. Departemen Hukuin dan PerUUan

berpendapat bahwa itu kewenangannya Departemen Agama, sementara itu

87 PPHIM,

op., cit., hlm. 5 1.

Departemen Agama pun tidak menyiapkanilya. Akhirnya PPHIM mengambil
prakarsa menyiapkan konsep dasarnya dan mengajukannya ke DPR untuk
kemudian dijadikan konsep RUU inisiatif DPR. Langkah tersebut ditempuh untuk
memudahkan

proses

pembahasannya.

Draft

RUU

tersebut

kemudian

disempurnakan dan dibahas bersama dengan Departemen Hukum Dan PerUUan.
Secara umum, pembahasan RUU perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tersebut
relatif berjalan lancar. Tidak ada perdebatan yang berarti sebagaimana yang
terjadi pada saat pembahasan RUU tentang Peradilai~Agama pada tahun 1989
silam. Zain Badjeber (Ketua Badan Legislasi DPR waktu itu) menyatakan bahwa
mulusnya pembahasan RUU perubahan UU No. 7 Tahun 1989 itu tidak terlepas
dari upaya-upaya yang dilakukan oleh PPHIM dalam inelakukan pendekatanpendekatan dengan DPR. Menurutnya, berkat argumentasi-argumentasi yang
disampaikan ole11 PPHIM kepada sejumlah anggota DPR dalam forum-forum
silaturahmi, turut andil dalam memuluskan pembahasan RUU tersebut. Temanteman dari fiaksi lain atau anggota non muslim pun tidak ada masalah karena kita
jelaskan bahwa llal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menghidupkan kembali
isu-isu Negara

slam.^^

Perltembangan penting Peradilan Agama dalam UU No. 3 Tahun 2006
ini meliputi perkem bangan kedudukan, kelembagaan, dun kompetensinya.
Perkembangail Peradilan Agama dalam UU tersebut merupakan buah reforrnasi
yang diperjuangkan ole11 rakyat Indonesia. Reforrnasi juga telah membuahkan
perkembangan hukuin syariah Islam inelalui koinpetensi Peradilan Againa. Hal ini

PPHIM, op., cit., hlm. 8 1.

syariah Islam dan Peradilan Agama, yaitu: pertama, mengganti hukum
ltolonial d d a t a u hukum yang berjiwa kolonial dengan hukum nasional yang
kedua, mentransformasi hukum syariah
sesuai dengan falsafah ~ancasila;~'
Islam berdasarkan Qur'an dan Hadist yang sesuai dengan keperluan
inasyarakat lslam pada masa sekarang ke dalam putusan-putusannya dalain
rangka pemberlakuan hukum syariah Islam bagi mereka yang beragama Islam
~~
mememulihan kembali
berdasarkan asas personalitas k e i ~ l a m a n ;ketiga,
kompetensi Peradilan Agama yang telah dicabut oleh Pemerintah Kolonial
Belanda sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kekuasaan mengeadili;93
keempat, memulihkan kembali kewibawaan, kedudukan, dan kelembagaan
Peradilan Agarna sebagai peradilan syariah Islam yang tampil menjadi
pengadilan syariah negara yang s e ~ u n ~ ~ u h dan
n ~ akelima,
; ~ ~ membangun
Peradilan Agama sesuai dengan sistem ketatanegaraan menurut UCTD Tahuil
1945 dan perkembangan kebutuhan hukum ~ n a s ~ a r a k a t . ~ ~

3. Peran yudikatif, di mana Peradilan Agama berkwajiban menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum syariah
Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, PT.
Sofmedia, Jakarta, 2010, ldm. 51. Politik hukum ini bersuinber dari Pasal I1 Aturan Peralihan
dalam UUD Tahun 1945 yang dibangun oleh para Pendiri Republik ini.
" Salman Alfarisi, Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980, Garasi, Yogyakarta,
2009, hal. 154. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, "Perkembangan Hukum
Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia" dalam "Kenang-kenangan Satu Abad Peradilan
Agama Di Indonesia", Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama,
Jakarta, 1985, hlm. 26. Politik hukum ini dibangun oleh Muhammad Hatta pada awal
kemerdekaan.
93 PPHIM, Jejak Langlcah Dan Dinamika PPHIM, Jakarta, PPHIM & Ramah Publisher,
2007, hlm. 107-108. Politik hukum ini dibangun ole11 Kyai Adnan, Ketua Mahkamah Islain
Tinggi, pada awal kemerdekaan.
" hid. Politik hukum ini juga dibangun oleh Kyai Adnan bersama politik hukum
-
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"

.
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dibangun oleh Peembentuk UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

Islam, yakni dengan menerapkan hukum syariah Islam pada kasus-kasus yang
dihadapi.
4. Peran sosiologis, di mana Peradilan Agama berkewajiban menyelesaikan dan
mendamaikan para pihak yang bersenglteta dan memulihkan kernbali
hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa, baik melalui proses
mediasi mapun litigasi.

5. Peran

administratif,

di

mana

Peradilan

Agama

berkewajiban

inenyelenggarakan administrasi rumah tangganya sendiri.
11. Pengakuan terhadap PA sebagai Pengadilan Syariah Negara

Pengakuan berarti pemberian status. UUD Tahun 1945 memberikan

status secara resmi kepada Peradilan Agama sebagai Pengadilan Syariah Negaraa.
Sebagai pengadilan syariah negara, maka Peradilan Agama:
1. diakui sebagai Peilgadilan Negara (24 ayat ( 2 ) UUD 1945);
2. hakim Peradilan Agarna diberi kedudukan sebagai pejabat negara pelaku
kekuasaan kehakiman (Pasal 3 1 UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 24 ayat (2)
UU No. 7 Tahun 1989) yang keprotkolannya akan diatur dengan Keputusan
Presiden. Pengakuan Negara terhadap hakim Peradilan Agama sebagai pejabat
negara mesti harus diikuti dengan penghargaan yang layak sepeti halnya
pejabat negara yang lain; dan
3. menjalankan fungsi peradilarz syariah Islam yang seutuhnya (kaaffah) dan

andal.
Pengakuan Negara terhadap hakim pada umumnya dan l~akimPeradilan

Agama pada khususnya, sebagian telah direahsasikan (antara lain gaji dan

tunjangan) dalam tindakan nyata dan selebihnya belum terwujud dalam tindakan
nyata. H. Taufiq menuturkan bahwa kini, Peradilan Agama telah mantap di
bawah naungan Mahkamah Agung. Apa yang dikhawatirkan oleh sejumlah
kalangan di awal-awal munculnya aspirasi dari warga Peradilan Agama,
tampaknya tidak terbukti, setidak-tidaknya hingga saat ini. Bahkan, wajah
Peradilan Agama saat ini benar-benar telah berbeda dengan ketika masih berada di
bawah Departemen Agama. Image masyarakat terhadap Peradilan Agama pun
saat ini telah berubah. Apalagi setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006,
pemulihan kompetensi Peradilan Agama semakin bertambah luas dengan
dimasukkannya sengketa ekonomi ~ ~ a r i a h . ~ ~
12. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam UU No. 11 Tahun 2006
Pada tahun 2006 diundangkanlah UU No. 11 Tahun 2006 tanggal 1

Agustus 2006 Tentailg Pemerintahan Aceh yang di dalamnya diatur pula tentang
kedudukan, kelembagaan, dun kompetensi Peradilan Syariat Islam di Aceh.
Pertimbangan penting pengubahan UU Pemerintahan Aceh ini inengenai

Mahkamah Syar'iyah adalah, antara lain, pemberian otonomis khusus untuk
melaksanakan syariat Islam sesuai dengan budaya masyarakat Aceh.
Perltembangan penting Mahkamah Syar'iyah melalui UU No. 11 Tahun

2006 ini97 meliputi aspek kedudukan, kelembagaan, dun kompetensinya.
Mengenai kedudukan Peradilan Syariat Islam di Aceh, diatur dua aspek, yaitu
kedudukannya dalam sistem pevadilan nasional dan dalam tataupacava
kepvotokolan di Aceh. Dalam sistein peradilan nasional, maka Pada Pasal 128 UU
-

HIM, op., cit., hlin. 113-1 14.
Dalam UU No. 11 Tahun 2006 ini penyebutan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
tidak digunakan lagi. Sekarang disebut dengan Provinsi Aceh.
97

No. 11 Tahuir 2006 dinyatakan bahwa: (1). Peradilan Syari'at Islam di Aceh
adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan
Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pihak

manapun; (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan bagi setiap orang yang
beragama Islam dan berada di Aceh. Selanjutnya dalam Pasal 131 UU No. 11
Tahuil2006 tersebut dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat
dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Dalam sistem tataupacara keprotokolan di Aceh, maka Pasal 69 hurf c
menyatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur/Wakil
Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas naina Presiden Republik
Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam rapat paripurna
DPRA. Icemudian Pasal 70 huruf c menyatakan bahwa pelantikan dan
pengambilan surnpah j abatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota
dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan
Ketua Mahkamah Syar'iph

dalam rapat paripurna D P R K . ~ ~Penulis

berpendapat bahwa ketentuan ini telah menambah kuat kedudukan Mahkamah
Syar'iyah dalam sistem ketatanegaraan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Mengenai kelembagaannya, diatur dalam Pasal 130 UU tersebut yang
menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah terdiri atas Mahkamah Syar'iyah
kabupatenlkota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah
" Soufyan Saleh, mantan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, menjelaskan bahwa maksud
Pasal 69 huru c dan Pasal 70 huruf c UU No. 11 Tahun 2006 adalah bahwa kareila Mahkamah
Syar'iyah merupakan lainbang berlakunya hukum syariah Islam di Aceh, maka pelantikan dan
I

W a!ucota/ w a m

J

wa

u

. . .

U

1
~
d
1
m
a
i
c
s
u
c
i
'
~
sebagai lambang bahwa pimpinan daerah tersebut tunduk pada syariah Islam dan siap menjalankan
serta menegakkan syariat Islam. Wawancara via telepon pada tanggal 2 Agustus 20 10.
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Aceh sebagai pengadilan tingkat banding. Menurut hemat Penulis, dari ketentuan
beberapa Pasal dalam UU No. 11 Tahun 2006 tersebut, maka dapat diambil
pengertian secara yuridis mengenai kelembagaan Mahkamah Syar'iyah, yaitu
bahwa:
1. Peradilan syari'at Islam di Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan
nasional dalam lingkungan Peradilan Agama (Pasal 128 ayat (1)).

2. Peradilan syari'at Islam di Aceh tidak lagi merupakan pengadilan khusus
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Icekuasaan Kehakiman, melainkan merupakan Peradilan Agama dengan nama
Mahkamah Syar'iyah yang berada dalam satu lingkungan, yaitu Lingkungan
Peradilan Agama (Pasal 128 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 jo Pasal 1 ayat
(1) Iceputusan Presiden No. 11 Tahun 2003). Peradilan syari'at Islam di Aceh
inerupakan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan sebutan
yag berbeda dengan Peradilan Agama di tempat lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal3 jo Pasal6 UU No. 7 Tahun 1989.
3. Peradilan syari'at Islam di Aceh

terdiri atas Mahkamah Syar'iyah

ltabupatenkota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah
Ace11 sebagai pengadilan tingkat banding (Pasal 130 UU No. 11 Tahun 2006).
4. Peradilan syari'at Islam di Ace11 berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi (Pasal 13 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006).
5. Mahkamah Syar'iyah kabupatenlkota merupakan pengadilan induk (bukan
pengadilan khusus) sebagai pengadilan tingkat pertama (yang di luar Aceh

dalarnnya dapat saja dibentuk pengadilan khusus (Pasal 135 ayat (2) UU No.
11 ahun 2006).

6. Mahkamah Syar'iyah Aceh inerupakan pengadilan tingkat banding di Provinsi
Aceh (Pengadilan Tinggi Agama), Pasal130 UU No. 11 Tahun 2006.

7. ICetentuan Pasal 128 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 ini meluruskan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.
8. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003
dinyatakan bahwa Pengadilan Aganla yang telah ada di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan
Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi
Nanggoe Aceh Darussalam.

9. Mahkamah Syar'iyah merupakan simbol berlakunya syariah Islam. Oleh
karena itu pelantikan dan pengambilan sumpah GubernurIWakil Gubernur,
BupatiIWakil Bupati dan WalikotaIWakil Walikota dilakukan di hadapan
ICetua Mahkamah Syar'iyah yang berarti bahwa mereka sebagai pimpinan
daerah tunduk pada dan siap melaksanakan syariah Islam di daerahnya.
Sedang mengenai kompetensinya diatur dalam Pasal 128 dan 129 UU No. 11
Tahun 2006 yang akan diuraikan pada bagian tersendiri dari penelitian ini.

C. Icedudukan Peradilan Agama Dalam UU No. 48 Tahun 2009

1. Kedudukan Peradilan Agama Dalam UU No. 48 Tahun 2009
Pada tahun 2009 diundangkan UU No. 48 Tahun 2009 tanggal 29
p
p
p
-

oeer 2009

1 elltang

Kekuasaan ~ehakiman.U U in1 menggantikan UU No. 4

Tahun 2004 Tentang Icekusaan Icehakiman. Dalam Pasal 62 UU No. 48 Tahun
2009 ini dinyatakan bahwa UU No. 4 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi. Pertimbangan penting diundangkannya UU No. 48 Tahun 2009 ini
bertalian dengan pengembangan kedudukan peradilan di Indonesia, termasuk
Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Pertimbangan
dimaksud, antara lain, adalah adanya:
1. Reformulasi sistematika UU Kekuasaan Icehakiman No. 4 Tahuil 2004

telltang Icekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturail secara komprehensif
ke dalam UU No. 48 Tahun 2009 ini, misalnya adanya bab tersendiri
meilgenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehaltiman.

2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai
dengan peraturan perUUan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pengaturan umum mengenai pengang'katandan pemberhentian hakim dan

hakim konstitusi.
4. Pengaturan inengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat
dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung.
5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki
keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan
inemutus suatu perkara.
6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang
tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap
pengadilan.

8. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim
dan hakim k o n ~ t i t u s i . ~ ~
10. Penegasan tentang kedudukan llakim dan hakim konstitusi sebagai pejabat

negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU."'
Perkembangan penting yang diatur dalarn UU No. 48 Tahun 2009 ini

yang berkaitan dengan kedudukan Pengadilan dalam semua lingkungan peradilan
adalah meliputi tiga aspek, yaitu: (1) aspek status pengadilan, (2) aspek peran
yang diberikan dan dapat dimainkan, dan (3) aspek pengakuan dan penghargaan
terhadap pengadilan sebagai lembaga kenegaraan baik secara yuridis dalam
kehidupan ketatanegaraan.
Dari aspek status pengadilan, maka penulis temukan ketentuan di dalam

Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim dan hakim
konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang
diatur dalain UU. ICetentuan dalam Pasal ini lebih tegas jika dibandingkan dengan
ketentuan dalam Pasal 3 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa hakim
adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiinan yang diatur dalam UU.
Penegasan hakim sebagai "pejabat negara" telah menempatkan kedudukan
hakim pada posisi yang sebenarnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

''Penjelasan umum UU. No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakitnan alinea keenam.
loo

Pasal 19 UU. No. 48 Th 2009.

Penegasan hakim sebagai pejabat negara merupakan suatu bukti pengakuan
terhadap kedudukan hakim dalam sistem ketatanegaraan.
Dari aspelc peran yang diberikan dan dapat dimainkan oleh Pengadilan
dalam semua lingkungan peradilan, inaka penulis teinukan ketentuan dalam Pasal
25 UU No. 48 Tahun 2009 yang inemberikan ketentuan bahwa:
(1) Badan yang berada di bawah Malikamah Agung meliputi badan
peradilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama,
peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
(2) Peradilan umum sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan
ketentuan peraturan perUUan.
(3) Peradilan Agama sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama
Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.
(4) Peradilan militer sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan
ketentuan peraturan perUUan.
(5) Peradilan tata usaha ilegara sebagaimana pada ayat (1) berwenang
memeriksa, mengadili, memutus, dan inenyelesaikan sengketa tata
usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pelimpahan atau pembidangan
secara umum kewenangail mengadili kepada pengadilail dari masing-masing
lingkungan peradilan. Icetentuan secara rinci kewenangan pengadilan dari masingmasing lingkungm peradilan diatur dalam UU organik masing-masing.
Pelimpahan atau pernbidangan kewenangan mengadili ini sesuai asas spesifikasi
pengadilan dan spesialisasi perkara.
Dari aspelc pengaluan dan penghargaan terhadap peilgadilan sebagai
lembaga kenegaraan secara yuridis dalam kehidupan ketatanegaraan, maka kita
temukan adanya beberapa pasal yang meilgatur jaminan keamanan dan

kesejahteraan hakiin dan hakim konstitusi. Pasal 48 UU No. 48 Tahun 2009 ini
memberikan ketentuan bahwa:
(I) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan
hakim konstitusi dalarn menjalankan tugas dan tanggung jawab
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
(2) Jaminan lteamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengal peraturan
perUUan.
Selanjutnya pada Pasal49 terdapat ketentuan bahwa:
(1) Hakim ad hoe dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
menyelenggarakan ltekuasaaan kehakiman diberi tunjangan khusus.
(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perUUan.
Penjelasan lebih lanjut dari ketentuan tersebut kita temukan pada

Penjelasan Pasal 48 ayat (I) yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud
dengan "jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya" adalah hakim dan
hakim konstitusi diberi penjagaan keamanan dalam inenghadiri dan memimpin
persidangan. Hakim dan hakim konstitusi hams diberikan perlindungan keamanan
oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi
mampu memeriksa, inengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa
adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Sedang jaminan
kesejahteraan halcim meliputi: (1) gaji pokok; (2) tunjangan jabatan; (3)

tunjangan-tunjangan lain; (4) biaya dinas; (5) rumah jabatan milik negara; (6)
jaminan kesehatan; (7) sarana transportasi milik negara yang berupa kendaraan
bermotor roda empat beserta pengeinudiilya atau sarana lain yang memungkinkan

seorang l~akimmenjalankan tugas-tugasnya; (8) pensiun dan (9) hak-hak lainnya
sesuai peraturan perUUan.lol
Pada tahun 2009 diudangkan UU No. 50 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahuil 1989 tentang Peradilan
Agama. UU No. 50 Tahun 2009 iili merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU
No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Icehakiman di lingkungan Peradilan
Agama. Dengan demikian maka segala apa yang diatur dalam UU No. 48 Tahun
2009 tersebut berlaku pula bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
Pertimbangan pengubahan secara umuin dalam UU Peradilan Agama

ini, pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan
ltehakiman yang inerdeka dan peradilan yang bersih serta benvibawa, yang
dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice
system), terlebih Peradilan Agarna yang secara konstitusional merupakan badan

peradilan di bawah Mahkamah

gun^."^

Perlcembangan penting atas pengubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan, baik secara internal oleh Mahkamah Agung maupun
eksternal ole11 Komisi Yudisial, atas perilaku hakim dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan

agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, melalui proses seleksi
-

NO. 3u

Penjelasannaya.
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hakiln yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta hams
~nelaluiproses atau lulus pendidikan hakim.
3. Pengaturan meilgenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc dalam lingkungan

Peradilail Agama.
4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim.

5. Pengaturan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim.

6. Pengaturan transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan.
7. Pengaturan transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan
pertanggung jawaban biaya perkara.
8. Pembeiian bantuan hukum dan bantuan biaya perkara bagi pencari keadilan

yang tidak mampu.
9. Pengaturan mengenai Majelis Kehorrnatan Hakim dan kewajiban hakim untuk

meilaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku ~ a k i m . " ~
2. Icedudukan Peradilan Agama dalam UU No. 50 Tahun 2009

UU No. 50 Tahun 2009 memberikan beberapa ketentuan tentang
kedudukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
1. Yailg dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang

yang beragama Islam (Pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009).
2. Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama (Pasal 1 angka 2 UU No. 50 Tahun 2009)).

'03
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3. Peradilan Agama benvenang memeriksa, mengadili,

memutus

dan

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang bergama Islam sesuai
dengan peraturan perUUan (Pasal25 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009).
4. Di lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur

dengan UU (Pasal3A ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009).
5. Yang dimaksud dengan Pengadilan IUlusus adalah pengadilan yang
mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam UU
(Pasal 1 angka 8 UU No. 50 Tahun 2009).

6. Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" adalah adanya
diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Agama di mana dapat
dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan
yang dimaksud dengan "yang diatur dengan UU" adalah susunan, kekuasaan,
dan hulum acaranya (Penjelasan Pasal3A ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009).

7. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakin1 ad hoc untuk memeriksa,
mengadili, dan meinutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan
pengalaman dalsum bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 3A
ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009).
Dengan diundangkannya UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Icehakilnan dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semakin menambah mantapnya
kedudukan ~ e r a d i i a nAgama daiam sistem ketatanegaraan Indonesia baik dari

aspek status Peradilan Agama dalam sistem dan organisasi ketatanegaraan, peran
yang diberikan dan dapat dimainkan olehnya sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman, dan pengakuan terhadapnya sebagai lembaga kenegaraan baik secara
yuridis, praktis, inaupun etis dalam kehidupan ketatanegaraan.
Perkembangan kedudukan Peradilan Agsuna dalam UU No. 50 Tahun

2009 ini secara ringkas dapat penulis gambarkan sebagai berikut:
(1) Hakiin pada Peradilan Agama adalah pejabat negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman yang diatur dengan UU.lo4

'

(2) ICedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan perturan p e r ~ ~ aOsn .

(3) Negara ineinberikan j arninan lteamanan bagi hakim dalam menj alankan
tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hakin1
dalam melaksanakan tugasnya inenghadiri dan memimpin persidangan diberi
jaminan keamanan berupa penjagaadperlindungan keamanan oleh aparat
terkait, yakni aparat kepolisian, agar hakiin mampu inemeriksa, mengadili dan
memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi
dari pihak manapun. Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim diatur sesuai
dengan peraturan p e r ~ ~ a n . 1 0 6
(4) Haltim memperoleh jaminan kesejahteraan yang meliputi: 1 . gaji pokok; 2.
tunjangan jabatan; 3. tunjangan-tunjangan lain; 4. biaya dinas; 5. rumah
jabatan milik negara; 6. jaminan kesehatan; 7. sarana transportasi milik negara
yang berupa kendaraan berrnotor roda empat beserta pengemudinya atau

nl

'"' Pasal 19 U U .
lo5
lo6

No. 48 lh 2009.
Pasal24 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009.
Pasal48 ayat (1) W No. 48 Tahun 2009.

sarana lain yang memungkinkan seorang hakiin menjalankan tugas-tugasnya;

8. pensiuil dan 9. hak-hak lainnya sesuai peraturan p e r ~ ~ alo7n .
(5) Hakim ad hoe pada Peradilail Agama dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawab penyelenggaraan kekuasaaan kehakiman diberi tunjangan khusus
yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan. lo8
(6) Hakinl wajib menjaga kemandirian dan profesiolisme. Untuk itu, hakim

wajib memililci integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional,
bertaqwa, berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum serta
menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku ~ a k i mlog.
(7) Hakim wajib menjaga kehormatan hakim. Untuk itu, maka diadakan
pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Hakim yang merupakan forum
untuk membela diri.

' lo

3. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam UU No. 50 Tahun 2009
Pasal3A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 inenetapkan bahwa Peradilan

Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan
khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya

menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan mei-upakan peradilan klzusus
dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut

peradilan umum.
Menurut hemat Penulis, penempatan Mahkamah Syar'iyah sebagai
pengadilan khusus dalam dua lingkungan peradilan dalarn Pasal ini secara
lo'

Pasal 48 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 jo 24 UU No. 50 Tahun 2009 dan

-rasar. m u N - . -o. 45 I mun ~ u r n .
'09

'lo

Pasal 12B UU No. 50 Tahun 2009.
Pasal 19 ayat (6) dan (7) UUNo. 50 Tahun 2009.

yuridis mernberikan kedudukan Malkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam menjadi tidak proporsional karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal
ini, maka:
1. Mahkarnah Syar'iyah bukan lagi merupakan pengadilan biasa yang secara
organisasi, administrasi dan finansial bersifat mandiri inelainkan hanya
merupakan pengadilan khusus, yakni bagi an dari pengadilan induknya;
2. Mahkamah Syar 'iyah yang didudukkan sebagai pengadilan khusus namun
tidak berada dalam satu lingkungan peradilan melainkan dalam dua
lingkungan peradilan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri, baik dari
aspek pelaksanaail (praktik) peradilan maupun aspek pembinaan peradilan
yang meliputi pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan
finansial pengadilan akibat keberadaannya dalam dua lingkungan peradilan;
3. Pengadilan khusus bukan merupakan satuan kerja (kantor) tersendiri

melainkan merupakan bagian dari satuan kerja (kantor) Pengadilan yang
menjadi induknya sehingga secara organisasi, administrasi, dan finansial
menyatu dengan Pengadilan di mana ia dibentuk sebagai pengadilan khusus.

4. Penempatan Mahkamah Syar'iyah

sebagai pengadilan khusus telah

inenyiinpang dari tujuan semula dibentuknya Mahkamah Syar'iyah, yakni

mengubah Pengadilan Agama m enjadi bernama Makkamah Syar 'iyah
dengan pemberian kewenangan plus;
5. Tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah adalah sama dengan tugas dan fungsi
Pengadilan Agama, dengan penanlbahan ruang lingkup kompetensi di bidang

6. Icewenangan tambahan tersebut secara yuridis bukan merupakan kewenangan
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam
Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum yang lnemberi pelimpahan kewenangan kepada
Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
7. Perkara jinayah (pidana syariah) dail lain-lain berdasarkan syariah Islam yang
diatur dengan Qanun bukan merupakan perkarapidana umum yang selama ini
menjadi kompetensi Pengadilan Negeri melainkan merupakan perkara pidana
syariah yang berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) UU No. 11 Tahun
2006 dilirnpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk meineriksa, mengadili,
memutus dan menyelesaikannya dan oleh karenanya menjadi kompetensi
absolut Mahkamah Syar'iyah yang merupakanperadilan syariah.

8. Pada Mahkamah Syar'iyah dapat dibentuk pengadilan khusus dan dapat
diangkat hakin1 ad hoe uiltuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara,
yang membutuhkan keahlian dan pengalanan dalam bidang tertentu dan
dalam jangka waktu tertentu.

9. Icetentuan Pasal 3A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 ini tidak memberi
kepastian hukum bagi kedudukan Mahkamah Syar'iyah dan tidak dapat
dilaksanakan, oleh kareilanya secara yuridis ketentuan ini bertentangan dengan
ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUUan, yaitu asas kepastian hukum, dan Pasal 5

Oleh sebab ltetentuan dalam Pasal 3A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009

ini bertentangan atau tidak siilgkron dengan peraturan perUUan lainnya
sebagaimana telah diuraikan terdahulu di mana ketentuan dalam Pasal ini hanya
mengainbil alih dari bunyi Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang ole11 UU
No. 48 Tahun 2009 sudang tidak dimuat lagi, maka ketentuan ini tidak dapat
dipedomani. Berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka yang dapat dijadikan
pedoman adalah ltetentuan Pasal 128 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 yang
menetapkan bahwa "Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem
peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh

Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pihak manapun". Pasal inilah yang
sesuailsingkron dengan Pasal-pasal lain dalam perUUan, dapat meinberi kepastian
hukum dan dapat dilaksanakan.

D. Pembinaan Peradilan Agama
1. Pembinaan Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah
Pembinaan berasal dari kata 'bina' dengall kata kerja 'membina' yang

berarti membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik, maju dan
sempurna. Pembinaan berarti usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara
efisieil dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maju dan
sempurna."' Pembinaan Peradilan Agama berarti usaha, kegiatan dan tindakan
yang dilakukan secara efisien dan efektif supaya Peradilan Agama menjadi lebih
baik, inaju dan sempurna.
I" Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besnv Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 152.

Menurut sejarahnya, lembaga-lembaga yang inembina pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama di Indonesia mengalami beberapa kali pergeseran
seiring dengan dinamika politik hukurn dail pola pembinaan kehidupan beragama.
Menurut catatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung Republik ~ndonesia,"~
lembaga-leinbaga yang membina Peradilan Agama
terjadi pergeseran sebagai berikut:

a. Pada zaman kerajaan-kerajaan Islam sampai dengan 19 Januari 1882,
peinbinaan Peradilan Agama dilakukan oleh Sultan-sultan setempat.
b. Sejak 19 Januari 1882 sainpai dengail 25 Maret 1946, pembinaannya
dilakukan oleh Kementerian Kehakiman.
c. Terhitung inulai tanggal 26 Maret 1946 samapi dengan 16 Desember 1970,
pembinaan dilakukan oleh Departemen Agama.
d. Mulai tanggal 17 Desember 1970 sampai dengan 30 juni 2004, pembinaan
Peradilan Againa dilakukan oleh dua institusi, yaitu: pembinaan teknis
yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung; sedang pembinaan organisasi,
administrasi dan finansial dilakukan oleh Departeman Agarna.
e. Kemudian sejak tanggal 30 Juni 2004, pembinaan teknis yustisial maupun
organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahuil 2004 menyatakan bahwa organisasi,
administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan dalam Pasal
ini kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R. I, Jakarta, 2009, hlm.
16.

Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
nlenyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan
finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan
tersebut, maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama berada satu atap di bawah
Mahkamah Agung.
Dahulu dalam Penjelasan Umum UU No.4 Tahun 2004 Tentang

I<ekuasaan Kehakiman pada alinea lteempat dinyakan bahwa:
Mengingat sejarah perkembangan Peradilan Agama yang spesifik
dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan Peradilan
Agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri
Agama dan Majelis Ulama Indonesia.
Dengan memperhatikan akar dan sejarah Peradilan Agama di Indonesia,

maka dapat kita temukan hal-ha1 yang spesiJilc dalam P eradilan Agama sebagai
peradilan syariah Islam. Hal-ha1 yang spesiJilc tersebut, antara lain, adalah bahwa
Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islain: (1) tumbuh berdasarkan
ideologi agama, yakni atas perintah agama

slam;"^

diselenggarakan untuk menegakkan syariah islam;"'

(2) dibentuk dan

( 3 ) memiliki kaitan

langsung dengan dan merupakan bagian takterpisahkan dari kehidupan
beragama yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlaq masyarakat musli~n;"~
(4)
merupalran kebutuhan mutlak masyarakat muslim dalam kehidupan beragama,

berrnasyarakat dan bernegara di manapun mereka berada, tanpa memandang
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Ibid.
Ibid., hlm. 14 dan 14.

mayoritas ataupun minoritas penduduk;"6 (5) memiliki kaitan langsung dengan
dan inerupakan bagian dari kehidupan ketatai~egaraan setempat di manapun
lembaga ini didirikan karena pengadilan merupakan bagian takterpisahkan dari
Kekuasaan negara;"'

dan (6) khusus di Indonesia, sejak setelah berdirinya

Icementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 maka terhitung mulai tanggal 25
Maret 1946 pembinaan Peradilan Agama dialihkan dari Kementerian Kehakiman
ke Icementerian Agama, dengan Penetapan Pemerintah No. 5 Tahun 1946, yang

''

sekaligus inerupakan tugas pertama Icementerian ~ ~ a m a .
Pembentulc UU berpendapat bahwa perm serta Menteri Agama dan

Majelis Ulama Indonesia sangat diperlukan dalam pembinaan badan Peradilan
. ' ' ~
Agama ke depan pasca satu atap di bawah Mahkamah ~ ~ u n ~Ketentuan
tentang pembinaan Peradilan Agama harus memperhatikan saran dan pendapat
Menteri Agama d m Majelis Ulama Indonesia merupakan keputusan politik hasil
kompromi penyatuatapan PA di bawah MA.
Penulis berpendapat bahwa yang dibutuhkan masyarakat adalah

kerjasarna antara badan Peradilan Agama dengan Menteri Agama dan Majelis
Ulama Indonesia serta para Ulama. Mereka ini merupakan lembaga yang bergerak
langsung dalam pembinaan kehidupan beragaina bagi umat muslim Indonesia. Hal
ini mengingat bahwa antara Peradilan Agama, Icementerian Agama, Majelis
Ulama Indonesia dan para Ulama memiliki visi syariah yang sama yang

'IG
'I7

Ibid.
Ibid., hlm. 15.
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dua pihak.

H. Taufiq mengatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan hasil kompromi antara

mengharuskan adanya lcerja sama. Hal ini lcarena beberapa alasan, antara lain,
sebagai berikut :
1. bahwa tugas pokok dan fungsi Departemen Agama bagi mereka yang
beragama Islam dan juga Majelis Ulama Indonesia, antara lain, adalah
menjadi pembimbing dan fasilitator bagi masyarakat dalam kehidupan
beragama, terrnasuk bagi mereka yang beragama Islam. Di sini terdapat visi
syariah yang sama dengan Peradilan Agama.

2. bahwa dalam rangka membimbing masyarakat Islam ditujukan pula kepada
penganlalan syariah (hukum) Islam disamping bimbingan akidah dan ibadal~
menuju terciptanya budaya hukuin yang sesuai syariah Islam.
3. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, diperlukan

struktur hukum syariah Islam baik yang bersifat administratif maupun
yudikatif.
4. bahwa struktur hukum syariah Islam, baik yang berada di Departemen Agama
maupun di lingkungan Peradilan Agama, diperlukan mekanisme kerjasama
yang terpadu, cepat dan tepat demi pelayanan prima kepada umat.
5. bahwa dengan adanya kerjasam, maka Departemen Agama, Mejelis Ulama
Indonesia dan umat Islam akan merasa memiliki Peradilan Agama sehingga
mereka akan tercpita jalinan kertrikatan ruh tasyri' di antara semua pihak.

Dalam

Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

No.

MA/SEW07/SWIII/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata
Icerja Sekretariat Mahkamah Agung ditetapkan adanya Sub Direktorat Syariah

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. Pasal 157 Keputusan
tersebut menetepkan bahwa Direktorat Pranata Dan Tata Laksanan Perkara
Perdata Agarna terdiri dari a. Sub Direktorat Kasasi Perdata Agama; b.
Subdirektorat Peninjauan Kembali Perdata Agama; c. Subdirektorat Syar'iyah;
d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 166
Iceputusan tersebut menetapkan bahwa Subdirektorat Syar'iyah mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan
standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi serta pembinaan di bidang kesyar'iyalzan. Selanjutnya dalain Pasal

167 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan
dalarri Pasal 166, Subdirektorat Syar'iyah mempunyai fingsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian Izukum Islam
dalam perkara Syar 'iyah (perkara khusus) termasuk perkara-perkara yang

berasal

dari

Mahkamah

Syar'iyah,

pelaksanaan

administrasi

yang

berhubungan dengan permohonan fatwa agama, pernbinaan hisab rukyat dan
itsbat kesaksian rukyat;
b. pelaksanaan penyiapan bahan kodifikasi dan yurisprodensi perkara-perkara
syar'iyah dan perkara-perkara yang berasal dari Mahkamah Syar'iyah;

c. pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dail pengendalian pelaksanaan
penyelesaian perkara syar'iyah (perkara khusus).

2. Peran Departemen Agama dalam Pembinaan Peradilan Agama
Setelah Indonesia merdeka, pembinaan organisasi, administrasi dan

Icementerian Icehakiman ke ICementerian Agama. Bahkan pada masa dahulu,
pembinaai~telu~isyudisial Peradilan Agama pun juga dilakukan oleh Menteri
Agama. Kemudian seiring dengan deru reformasi di Indonesia akhirnya dialihkan
ke Mahkamah Agung, yaitu sejak tanggal 30 Juni 2004 berdasarkan Iceputusan
Presideil No. 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004. Keputusan Presideil ini
dikeluarkail meinenuhi perintah Pasal 42 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang
inemerintahkan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam
lingkungan Peradilan Agama selesai dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni
2004. Sejalan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan tersebut, maka
dilakukan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006
yang dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan,
organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
Sejak Peradilan Agama berada satu atap di bawah Mahkamah Agung
tersebut, Departemen Agama tidak lagi berkompeten melakukan pembinaan
terhadap kelembagaan Peradilan Agama. Meskipun Depertemen Agama berhasil
memperjuangkan

kelestarian

hubungan

historis

dan

psikologis

dalam

peinbentulcan UU No. 4 Tahun 2004 yang masuk dalam Penjelasan Umum alinea
lceeinpat yang menyatakan bahwa "Mengingat sejarah perkembangan Peradilan
Agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap
badan Peradilan Agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat
Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia", namun amanat UU ini belum

pernah ditindaklanjuti oleh Departeinen Agama maupun Majelis Ulama Indonesia
dan Mahkamah Agung.
Sekarang dengan berlakunya UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Icehakiman, ternyata ketentuan yang tercantum dalam Penjelasan Umuin UU No.
4 Tahun 2004 mengenai hubungan Mahkamah Agung dan Menteri Agama dalam
pembinaan Peradilan Agama tidak dimuat lagi. Hal ini berarti bahwa secara
yuridis perUUan ikatan tersebut tidak dilanjutkan atau dihapuskan.
Namun demikian, kerja sama Mahkamah Agung dengan Menteri Agarna

dan para Ulama masih diperlukan dalam hal-ha1 yang dibenarkan inenurut sistem
ketatanegaraan Indonesia, yaitu:
1. Dalam rangka penyediaan hukum dan perUUan sesuai dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat.
2. Dalam rangka mendorong dan membimbing masyarakat menuju budaya

llukum syariah sehingga inasyarakat deilgan penuh kesadaran memahami,
menghayati dan menaati hukum-hukum syariah Islam secara kaaffah.
3. Dalam rangka mengawal dan menegakkan hukurn syariah Islam inelalui

Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam, agar masyarakat tidak
menyimpang dari doktrin dan ruh syariah.
3. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembinaan PA

Dengan berlakunya UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Icehakiman, ternyata ketentuan yang tercantum dalam Penjelasan Umum UU No.
4 Tahun 2004 mengenai hubungan Mahkamah Agung dan Majelis Ulama

bahwa secara yuridis perUUan ikatan tersebut tidak dilanjutkan atau dihapuskan.
Namun demikian, pembinaan Majelis Ulama Indonesia terhadap masyarakat
Islam masih tetap diperlukan terutama dalam hal:
1. Mendorong masyarakat menuju budaya hukum syariah sehingga masyarakat
dengan penuh kesadaran memahami, menghayati dan menaati hukum-hukuin
syariah Islam secara kaaffah.
2. Mendorong masyarakat untuk menyelesaikan sengketa mereka dalam
kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan syariah, yakni menggunakan standar
hukum syariah dan melalui lembaga-lembaga syariah, terrnasuk di dalarnnya
badan arbitrase syariah nasional dan Peradilan Agama yang merupakan satusatunya peradilan syariah Islam di Indonesia.
3. Mengawal dan menegakkan Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam

agar tidak menyimpang dari doktrin dan ruh syariah.
4. Peran Mahkamah Agung dalam Pembinaan Peradilan Agama
Bagaimana pembinaan terhadap badan Peradilan Agama yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung pasca satu atap di bawah Mahkamah Agung? Berbeda
dengan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia, maka tanggungjawab
Mahkamah Agung dalam pembinaan Peradilan Agama bersifat utuh dan
menyeluruh yang meliputi pembinaan teknis, adiministrasi, oraganisasi dan
finansial maupun pembinaan mental spiritual. Berdasarkan ketentuan Pasal 5
ayat (1) UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menetapkan Pembinaan teknis
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Mahkamah Agung. Pembinaail terhadap Peradilail Againa yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung ini tidalc boleh mengurangi kemerdekaan halcim dalam
memeriksa dail menutus perkara.

E. Analisis Perkembangan Kedudukan Peradilan Agama

1. Sejarah Perkembangan Kedudukan Peradilan Agama
Apabila dilihat dari sejarah perkembangannya, maka kedudukan

Peradilan Agarna dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami kemajuan
yang signifikan, yakni dari pengadilan surau yang diselenggarakan oleh rakyat
atau inasyarakat inuslim, ke Pengadilan Penghulu Icerajaan, kemudian menjadi
pengadilan pupuk bawang pada masa penjajahan, dan sekarang telah menjadi
Pengadilan Negara yang sesungguhnya di bawah Mahkamah Agung dengan

inemiliki dasar konstitsional. Perkembangan kedudukan Peradilan Agama dari
tahun 1989 sarnpai dengan tahun 2009 dimaksud dapat dilihat sebagaimana bagan
di bawah ini:
PERKEMBANGAN KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

1

DALAM UU NO. 7 TAHUN 1989

DALAM UU NO. 312006, UU
NO. 1112006 DAN UU IVO.
5012009

PA dibentuk dengan Keputusan
Presiden, PTA dengan UU. Dahulu
organisasi,
administrasi,
dan
finansial
PA
dan
PTA
diselenggarakan
oleh
Menteri
Agama.

PA dibentuk dengan Keputusan
Presiden, PTA dibentuk dengan
UU.
Sekarang
organisasi,
administrasi, dan finansial PA
dan PTA diselenggarakan oleh
Mahkamah Agung.

1
I

2

3

4

5

Peradilan Agama berkedudukan
sebagai
salah
satu
unsur
penyelenggara negara di bidang
yudiltatif di bawah Menteri Agama
sehingga
terkesan
(eksekutif),
sebagai lembaga administrasi negara.

Peradilan Agama berkedudukan
sebagai
salah
satu
uilsur
penyelenggara negara di bidang
yudikatif di bawah Mahkamah
Agung berdasarkan UUD Tahun
1945 sebagai dasar konstitusional.

Peradilail Agama telah memiliki
kelembagaan
dalam
sistem
ketatanegaraan yang terpisah dari
dan sejajar dengan pengadilan lain
yang setingkat dalam struktur
organisasi negara.

Peradilan Agama tetap memiliki
kelembagaan
dalam
sistem
ketatanegaraan yang terpisah dari
dan sejajar dengan pengadilan
lain yang setingkat dalam struktur
organisasi negara. (tidak ada
perkeinbangan)

Peradilan Agama berfungsi sebagai
salah
satu
unsur
pelaksana
ltekuasaan kehakim-an menurut UU
No. 14 Tahun 1970.

Sekarang
Peradilan
Agama
berfungsi sebagai salah satu unsur
pelaku kekuasaan kehakiman
menurut UUD Tahun 1945 dan
UU No. 48 Tahun 2009.

Peradilan Agama berkedudukan yang
sudah mandiri dan inerdeka karena
tidak ada ketergantungan dengan
pengadilan
negeri
dalam
menyelenggarakan fungsi peradilan.

Peradilan Agama berkedudukan
mandiri, merdeka, dan tidak ada
ketergantungan
dengan
negeri
dadatau
pengadilan
institusi
lain
dalam
fungsi
menyelenggarakan
peradilan dail fungsi rumah
tangga pengadilan.

2. Perkembangan Politik Hultum Kedudukan Peradilan Agama
Dari segi tinjauan politik hukum, pasca UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan

Agama mengalami perkembangan yang signifikan bersama Peradilan lainnya.
Pada masa orde baru, Pemerintah melalui UU No. 7 Tahun 1989 menerapkan

politik hukum reposisi Peradilan Agama dengan: (1) menyatukan dasar hukum

tingkat pengadilan; (3) melengkapinya dengan hukum acara dan juru sita; dan (4)
memulihkan kompetensinya di bidang waris. Pada masa reformasi, Pemerintah
inelalui UU No. 3 Tahun 2006 menerapkan politik hukum perzgembangan
Peradilan Agama agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan inenurut UCTD Tahun 1945, yaitu
dengan: (1) menyatuatapkan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung; (2)
mempertegas dan memperluas kompetensi bidang waris, wasiat, hibah, zakat,
infaq, shadaqah, ekonomi syariah, pelanggaran atas UU Perkawinan, dan pidana
syariah; (3) memberi dasar hukum Mahkamah Syar'iyah. Sikap politik ini
mengalami kemajuan yang sejalan dengan sikap politik di awal kemerdekaan
dalam menajalankan syariah Islam. Pasca amandemen UUD 1945, kedudukan
Peradilan Agama dikukuhkan dalam konstitusi dan pelaksanaan syariah Islam
diperluas agar dapat memenuhi perkembangan kebutuhn hukum masyarakat.
Dalam masa pasca reformasi ini pengukuhan kedudukan Peradilan Agama
temyata terus berkembang sesuai perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan
h u l u n ~ masyarakat

sehingga

menuju

Peradilan

syariah

Negara

yang

sesungguhnya. Khusus di daerah Aceh, perkembangan kedudukan Peradilan
Agama dan hukum syariah Islam maju lebih pesat dibanding daerah lainnya.
Perkembangan terakhir adalal~dengan diudangkannya UU No. 50 Tahun 2009
yang di dalamnya terkandung maksud untuk memperkuat prinsip dasar dalam
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan
dan pirinsip kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan

hari semakin mendekati prinsip-prinsip peradilan syariah negara. Sebagai
peradilan syariah, maka Peradilan Agama diharapkan dapat menjadi Pengadilan
Syariah Islam yang berkedudukan tinggi. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy,

Syariat Islam memandang tugas qadla' (peradilan) inerupakan tugas pokok dan
berltedudukan tinggi. Oleh sebab itu, peradilan syariah Islam merupakan suatu

lembaga yang hams dibina dengan sempurna dalam tiap-tiap negara.

3. Perkembangan PerUUan Kedudukan Peradilan Agama
Pada masa pra Icerajaan Islam, Peradilan Agama belum diatur secara

yuridis karena belum ada organisasi negara yang mengaturnya. Pada masa
Kerajaan-Kerajaan Islam, diatur sesuai tatanan hukum yang berlaku di

Icerajaan-Icerajaan saat itu. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, diatur
dalam UU Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa Pemerintahan Pejajahan
Jepang, Jepang hanya melanjutkan keadaan pada masa Pemerintahan Hindia

Belanda. Pada masa Indonesia merdeka dan masa orde lama, diatur dalam
Peraturan Pemerintah. Pada masa orde baru, diatur dalam UU. UU No. 7 Tahun
1989, UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 50 Tahun 2009

dan UU lainnya yang terkait terbukti telah berfungsi sebagai sarana social
engineering untuk mengembangkail kedudukan Peradilan Agama sesuai dengan

kehidupan ketatanegaraail menurut UUD Tahun 1945. Pada masa reformasi,
kedudulcannya diatur dalain UUD Tahun 1 945 hasil amandemen sehingga
kedudukannya kini telah sejajarlsederajat dengan Badan Peradilan lainnya sebagai
Pengadilan Negara yang sesunggulmya, meskipun belum sepenuhnya berhasil.

Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia membuktikan kebenaran teori

Negara Hukum Pancasila yang memberikan tempat bagi dan mengharuskan
adanya peradilan syariah negara dengan kedudukan tinggi. Pengaturan peradilan
syariah negara dalam peraturan perUUan membuktikan kebenaran teori pragmatic
legal realism yang mengajarkan bahwa law as a command of the Lawgiver dan

teori analytical legal positivism yang memfingsikan hukum dan UU sebagai
sarana social engineering. Dengan pengembangan UU Peradilan Agama telah
membawa perubahan kedudukan peradilan syariah negara merniliki kedudukan
yang makin inendekati kesempumaan. Hal illi membuktikan kebenaran teori
mashlahah dalam rangka memelihara kehidupan beragama sesuai syariah Islam,
dan teori transformasi dalam mewujudkan kesatuan pendapat dalam penyelesaian
perlcara syariah, yang menimbulkan implikasi positif bagi masyarakat.

F. Kesimpulan
Kedudukan Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
perkembangannya semakin mantap yang hingga saat ini hampir mencapai kriteria
yang diharapkan, yakni sesuai dengan kehidupan dan sistem ketatanegaraan
menurut UUD Tahun 1945 dan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam sehingga
dapat dikatagorikan sebagai Pengadilan Negara yang sesungguhnya. Hal ini
ditandai dengan beberapa indikator bahwa Pengadilan: (1) dibentuk dan
diselenggarakan oleh Negara sesuai konstitusi; (2) berkedudukan sebagai salah
satu unsur penyelenggara negara; (3) memiliki kelembagaan dalam struktur

. .

organisasi negara yang relpisan aari cian sejajar dengan instansi iain yang
setingkat dalam struktur organisasi negara; (4) berfungsi sebagai salah satu unsur

pelaku ltekuasaan kehakiman; dan (5) berkedudukan mandiri, merdeka, dan tidak

ada

ketergantungan

dengan

instansi

danlatau

institusi

lain

dalam

menyelenggarakan fungsi peradilan dan fungsi rumah tangga pengadilan.
Beberapa ha1 yang masih belum memenuhi kriteria sebagai Pengadian
Negara yang seungguhnya adalah inengenai pengakuan terhadap kedudukan
protokol ketua, wakil ketua, dan hakim dan kedudukannya sebagai pejabat
negara yang belum diatur secara rinci untuk kemudian direalisasikan sebagai ujud

penghargaan yang sesungguhnya.

BAB IV
PERIU3MBANGAN KELEMBAGAAN PERADILAN AGAMA
PASCA UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

A. Kelembagaan Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan
Syariah Islam
1. Peradilan Agama sebagai Lembaga Negara dan Lembaga Syariah
Kelembagaan berasal dari kata 'lembaga' yang berarti badan (organisasi)

yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
Icelembagaan berarti sesuatu mengenai lembaga atau bersifat lembaga.' Dalain
penelitian ini, yang dimaksud dengan Kelembagaan Peradilan Agama adalah
segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial
pengadilan

untuk

mendukung

tugas

pokok

dan

fungsinya

dalam

menyelenggarakan peradilan. Dalam Keputusan Presiden R.I. No. 21 Tahun
2004 tanggal 23 Maret 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Organisasi pengadilan adalah hal-ha1 yang berkaitan dengan kedudukan,
tugas, fbngsi, kewenangan dan struktur organisasi pengadilan.
2. Administrasi pengadilan adalah hal-ha1 yang meliputi kepegawaian,
kekayaan negara, keuangan, arsip, dan dokumen pengadilan.

3. Finansial pengadilan adalah anggaran yang diperlukan guna pembiayaan
kegiatan dalam penyelenggaraan peradilan.2

I,
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fmrK&udayam, K m u s Besar Bahasa indonesia, Baiai
Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 655-656.
Keputusan Presiden Repubik Indonesia No. 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004.

Kelembagaan Peradilan Agama pada hakikatnya merupakan lembaga
syariah negara, yakni lembaga syariah yang diselenggarakan oleh negara sehingga
tampil menjadi lembaga negara. Sebagai lembaga syariah, kelembagaan
Peradilan Agama dibangun atas dasar dan tunduk pada prinsip-prinsip syariah;
sebagai lembaga negara, ia dibangun oleh dan menjadi tanggung jawab negara.
Peradilan Agama dapat dikatagorikan sebagai Lembaga Negara dun simbol
syariah manakala dipenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :
1. Hakim dan personil ketenagaan pengadilan hams beragama Islam.
2. Instansi pengadilan merupakan lembaga mandiri yang mencerrninkan lembaga
syariah negara sebagai simbol syariah.
3. Susunan pengadilan memberi kernungkinan untuk meninjau ulang putusan.

4. Struktur dan susunan organisasi pengadilan harus cukup memadai sehingga
inarnpu memberikan pelayanan priina kepada masyarakat.
5. Sarana dan prasarana pengadilan, seperti anggaran pengadilan, keprotokolan
hakim dan penghargaan terhadap statusnya sebagai pejabat negara, harus
sepenulmya memadai sehingga dapat mendukung tugas pokok dan fungsi
pengadilan.

6. Pengelolaan manajemen rumah tangga peilgadilan dilakukan dengan baik.
7. Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara intensif.
Masalah kelembagaan pengadilan yang menjadi obyek penelitian yang
berkaitan dengan sistem ketatanegaraan ini adalah meliputi: (1) posisi peradilan
agama dalam struktur organisasi negara, (2) susunan pengadilan, (3) struktur

pengawasan pengadilan. Penelitian

ini

dimaksudkan untuk mengetahui

perkembangan ltelembagaan Peradilan Agama, apakah semakin dekat dengan
kriteria yang dicita-citakan sebagai peradilan syariah izegara.
2. Kewajiban Membentuk Lembaga Peradilan Syariah Islam
Dalam syariah Islam, menjadi hakim hukumnya fardlu kifayah. Syariah

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah

slam.^

Dalam ha1 sudah

berdiri pernerintahan negara, maka kewajiban menyelenggarakan peradilan ini
menjadi tanggung jawab negara karena kewajiban ini bersifat fardlu Icifayah yang
kerkaitan erat dengan kekuasaan negara. Untuk melaksanakan perintah tersebut,
maka diselenggarakanlah Peradilan Agama yang berkedudukan sebagai
pengadilan negara. Pembentukan dan penyelenggaraan kelembagaan Peradilan
Agama ini didasarkan atas kaidah fikih yang mengajarkan b a h ~ a : ~

5 4 9 ~ *
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Jika Allah SWT memerintahkan penyelenggaraan peradilan syariah Islam berarti

diperintahkan pula untuk menyediakan sarana dan prasarananya karena peradilan
syariah Islam tidak akan sempurna, yakni tidak akan dapat berjalan dengan baik,
tanpa ada sarana dan prasarana yang mendukungnya yang berupa "kelembagaan"
peradilan dengan segala perlengkapannya. Uiltuk itu agar peradilan syariah Islam
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan baik, maka harus

4

Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 14.
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sesuatu berarti diperintahkan pula untuk
inenyediakan sarana dan prasarananya (wasilahnya)".
9

n
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disiaplcan kelembagaan peradilan syariah negara yang memadai untuk
inendukung tugas pokok dan fungsinya.
Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum masyarakat, maka
secara pragmatis kelembagaan peradilan syariah negara haruslah memiliki
kemampuan untuk: (1) memberi pelayanan prima6 kepada masyarakat
berdasarkan prinsip rahmatan lil 'alamin.7 (2) berijtihad guna memberi
perlindungan hukum dan rasa keadilan secara tuntas, final, dan memuaskan sesuai
dengan era, area, dan suasana serta kesadaran hukum masyarakat setempat demi
tenvujudnya kema~lahatan.~( 3 ) mendamaikan dan memulihkan kembali

hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketag berdasarkan prinsip
perdamaian adalah hukum yang terbaik sepanjang tidak menghalalkan yang
haram atau mengharamkan yang halal. (4) memberi putusan yang berkualitas,

final, tuntas, dan eksekutabel. (5) melaksanakan sendiri keputusan-keputusannya
berdasarkan prinsip bahwa lcebenaran yang tidalc dapat dilaksanalcan adalah siasia. (6) menjamin kepastian hukum dan tertib hukum melalui administrasi

peradilan10berdasarkan prinsip tiada kepastian hukum tanpa administrasi hukum.

(7) meinberi rasa bangga dan puas kepada masyarakat.ll Berdasarkan pernikiran
tersebut, maka haruslah dibeiltuk kelembagaan peradilan syariah negara beserta
sarana dan prasarananya yang memadai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Hadis dari 'Aisyah RA7Muhammad Salam Madkur, op, cit., hlm. 22.
Al Qur'an Surat A1 Anbiya' 21 ayat: 107.
Yakni sesuai asas-asas umum penyelesaian perlwa di pengadilan dan kaidah-kaidah

fzqhiyah.
Alquran Surat A1 Hujurat 49 ayat: 10 yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang mu'min
adalal~bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah
S
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M ~ a l n m a dSalam Madkur, op., clt., hlm. 6 6 .
A1 Qur'an SuratAl Mu'minun 23 ayat: 54 yang artinya: "Tiap-tiap golongan merasa
bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)".
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Menyelenggarakan peradilan merupakan suatu kewajiban yang tidak akan
sempurna tanpa adanya kelembagaail yang me~nadai. Ole11 sebab itu, maka
menyeleilggarakan kelembagaan yang memadai itu hukumnya juga menjadi
wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:
12-\>b
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Dalam kaidah lain dikatakan bahwa:
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Ada pameo bahwa tiada hukum tanpa hakim, tiada hakim tanpa pengadilan dan

tiada pengadilan tanpa hakim. Tiga unsur ini merupakan satu persenyawaan. Hal
ini berlcaitan dengan kelembagaan peradilan syariah negara dan keteizagaan

hakim serta aparatur pengadilan lainnya, yang merupakan ciri khas peradilan
syariah negara. Sebagai lembaga yang memiliki spesifkasi khusus, maka hams
memenuhi persyaratan khusus sesuai syariah Islam.

3. Hakim, Pengadilan, Personifikasi, Deinvidualisasi, dan Simbol
Syariah

Menurut hemat penulis, dalam sistem peradilan syariah Islam terkandung
5 (liina) elemen yang merupakan satu persenyawaan peradilan syariah Islam,
yaitu: (1) hakim, (2) pengadilan, (3) deindividualisasi, (4) personifikasi, dan (5)
l 2 Abdul ICarim Zaidan, A1 Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari,
Terjemahan Muhyidin Mas Rida, L.C. Pustaka a1 Kautsar, Jakarta, Februari 2008, hlm. 230.
Artinya: "Segala sesuatu yang membuat suatu kewajiban menjadi tidak dapat sempurna kecuali
dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya juga menjadi wajib".
l 3 A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesailcan

pokok)".

simbolisasi syariah Islam. Peradilan Agama adalah peradilan syariah 1slam.14
Hakim Peradilan Agama adalah hakim syariah Islam. Peradilan Agama dan
hakimnya inerupakan simbol syariah. Ole11 sebab itu hams memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan menurut syariah Islam. Hakim merupakan organ pokok
(inti) pengadilan.15 Apabila masjid merupakan simbol syariah dalam bidang
ibadah, maka peradilan agama merupakan simbol syariah dalam bidang hukum.

Kepenghuluan merupakan simbol syariah dalam bidang hukum munakahat.
Demikian pula lembaga-lembaga syariah lainnya juga merupakan simbol syariah,
seperti bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya
merupakan simbol syariah dalam bidang ekonomi.
Pengadilan tanpa hakim ibarat gelas minuman tanpa air minum, saina

dengan bohong, itu namanya bukan pengadilan. Tiada pengadilan tanpa hakim
dun tiada hakim tanpa pengadilan. Hakim tanpa pengadilan berarti liar dan tidak

sah karena ia bukan merupakan institusi kekuasaan negara. Pengadilan
merupakan institusi dan bagian dari kekuasaan negara. Pengadilan merupakan
tempat bagi hakim dalam menjalankan tugasnya atas nama negara dan agama.
Hakim ibarat jiwa, sedang pengadilan ibarat raga. Putusan halim secara filosofis
bersifat individual, namun secara yuridis dan administratif bersifat kelembagaan
karena setiap putusan yang dijatuhkan hakiln inerupakan putusan pengadilan.16
Hakin1 syariah merupakan figur dan personifdcasi kekuasaan negara dan agama,
yakni kekuasaan kehakiman dan kekuasaan syariah. Hakimlah yang pada
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renjelasan rasal 14 ayat (1j 'UU NO. i 4 1cdmrW70.
" Fauzan, Deindividualisasi Putusan Hakim Dalam Lembaga Peradilan, dalam Varia
Peradilan Tahun Ke XXIII No. 270 Mei 2008, hlm. 28.
'-

hakikatnya memutus perkara atas nama pengadilan. Pengadilan merupakan salah
satu bagian dari organ penyelenggara negara dan agama. Hakim dan pengadilan
nlerupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dalam sistem kekuasaan kehakiman
yang merupakan bagian dari kekuasaan negara dan sistem kehidupan beragama.
Dalam ha1 demikian terdapat keterkaitan, keterikatan, kesatuan jiwa dan fisik
antara hakim dan pengadilan, antara agama dan negara. Jika hakim ibarat jiwa,
maka pengadilan yang menjadi fisiknya sehiilgga tenvujud kesenyawaan hakim
dan pengadilan. Dan jika agarna ibarat jiwa, inaka negara yang menjadi fisiknya
sehingga terwujud kesenyawaan antara agama dan negara. Hakim dan pengadilan
merupakan dua elemen yang meskipun dapat dibedakan namun tidak dapat
dipisahkan karena antara keduanya telah terjadi persenyawaan sebagai lembaga
syariah dan lembaga negara. Dalam ha1 demikian telah terjadi deindividualisasi
hakim terhadap pengadilan karena invidu hakim telah lebur dan masuk ke dalam
institusi pengadilan.17Oleh sebab itu, pengadilan syariah hanya dapat diisi dengan
hakim syariah. Sebaliknya, lembaga peradilan syariah harus pula mencerminkan
person hakim syariah dan sekaligus menjadi simbol syariah. simbolI8 syariah
artinya dijadikan simbol atau lambang syariah. Menurut hemat Penulis, Peradilail
Agama sebagai simbol syariah hams menampilkan segala kekhususan
(spesifikasi) dan lcarakteristik yang serba syariah, bailc yang berkaitan dengan
hakim, pegawai, kompetensi, tatakerja, hukuin terapan, maupun perilaku dail
perfomell pengadilan. Icesemuanya itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
dalam membentuk lembaga pengadilan syariah negara yang andal dun
1

u.

en Pendidikan Dan Kebudayaan, op., cit.,

hlm. 465.

seutuhnya guna mendukung tugas pokok dan fungsinnya sebagai salah satu organ
negara pelaku kekuasaan kehakiman di bidang hukum syariah Islam.
4. Syarat-syarat Hakim Peradilan Agama dalam Syariah Islam
Dalam tataran ilmu fiqh Islam, dahulu para fukahak telah menetapkan

syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang hakim. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh Hasbi Ash Shiddieqy, pada umumnya para fuqaha'
inenetapkan syarat-syarat hakim sebagai berikut: (1) laki-laki yang merdeka; (2)
mempunyai kecerdasan dan kecakapan; (3) beragaina Islam; (4) adil; (5)
mengetahui pokok hukum dan cabang-cabangnya; dan (6) sejahtera pendengaran,
penglihatan, dan tidak bisu.19 Syarat-syarat tersebut telah disepakati para fukahak
kecuali mengenai syarat hakim hams laki-laki.
Mengenai syarat hakim harus laki-laki, maka di kalangan para fukahak
terdapat berbagai pendapat:
1. Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa anak kecil dan
pevempuan tidak sah menjadi hakim.
2. Ulama Hanafiyah membolehkan pevempuan menjadi hakim dalam masalahmasalah selain pidana dan qishash karena, menurut mereka, kesaksian wanita
tidak dapat diterima dalam dua ha1 ini.
3. A1 Kasyani menegaskan bahwa laki-laki bukan syarat yang diperlukan untuk
dapat diangkat menjadi hakim, hanya saja hakim pevempuan tidak boleh
mengadili perkara pidana dan qishash.

nm

, rl.
, 11,
hal. 35-39. Muhammad Salam Madkur, AI-Qadla' ji al-Islam, Dar Al-Nahdhah al-Arabiyah,
Kairo, tt. Idm. 38.

4. Ibnu Jarir Ath Thabari, inembolehkan perempuaiz menjadi hakim dalarn
segala jenis perkara.20
Di Indonesia, pendapat yang terakhir inilah yang diikuti oleh para Ulama
Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 UU No. 7 Tahuil 1989 Tentang
Peradilan Agama yang secara yuridis tidak memasukkail syarat laki-laki sebagai
"
hakim syariah pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan ~ ~ a m a . Di
Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang
sama untuk menjadi hakim syariah tanpa ada perbedaan. Perbedan kelamin tidak
menjadi penghalang untuk inenjadi hakim syariah sepanjang dipenuhi syaratsyarat lainnya yang telah disepakati, yaitu: (1) mempunyai kecerdasan dan
kecakapan; (2) beragama Islam; (3) adil; (4) mengetahui pokok hukum dan
cabang-cabangnya; dan (5) sejahtera pendengaran, penglihatan, dan tidak bisu."
Syarat-syarat inilah yang dibutuhkan untuk menjadi hakim syariah yang
profesional yang penyaringannya dilakukan melalui proses seleksi yang
transparan, akuntabel, dan partisipatif.23 Penulis berpendapat bahwa pendapat
yang terakllir inilah yang paling tepat sesuai asas al-musawah. Menurut Aisyah
Aminy, saat ini (tahun 1985-pen) sudah waktunya untuk memperbanyak hakim
wanita pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini didasarkan
atas beberapa alasan, yaitu: (1) Dengan makin banyak wanita yang memperoleh
pendidikan yang memadai, makin besar harapan dan kesempatan bagi wanita
untuk berpartisipasi dalam lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif. (2) Masalah
20 Hasbi, Ibid., hal. 35-36.
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Muhammad Salam Madkur, ibid.
u u n o . I-,
' k a s b i Ash b%iddieqy, l'eradlian Dan Hulcum Acara Islam, loc.ctt.,;Muhammad Salsun
Madkur, AI-Qadla 'fi al-Islam, loc., cit.
23 Pasal 13A ayat (1) W No. 50 Tahun 2009.
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perkawinan adalah masalah pria dan wanita, maka apabila terjadi sengketa
hendaknya dapat dilihat dari sudut pria dan wanita. (3) Dengan ikutsertanya
hakim wanita dalam majelis yang merneriksa perkara perkawinan, masalahnya
dapat dilihat pula dari interest wanita dan pria.24
5. Halum dan Pegawai Peradilan Agama Harus Beragama Islam
Halum pada pengadilan agama harus meinenuhi syarat beragama
~ s l a r ndisamping
~~
syarat-syarat lainnya. Hal ini telah menjadi kesepakatan para

fukaha (ahli-ahli fikih).26 Syarat beragaina Islam ini bersifat absolut. Menurut
hemat Penulis, ha1 ini karena beberapa alasan:

1. Menegakkan syariah Islam merupakan bagian dari kewajiban beragama atas
setiap muslim sesuai dengan kompetensinya dan kemampuan masing-masing.
Non muslim tidak mungkin dibebani kewajiban menegakkan syarial~Islam.
Meskipun ada kemungkinan mereka bisa membantu umat Islam dalam
menegakkan syariah Islarn, tetapi mereka bukan pelaku penegak hukum
syariah Islanl.
2. Menjadi hakim pada peradilan syariah Islam termasuk bagian dari
inenjalankan agama Islam (a1 diynu a1 Islamiy), sedang menjalankan agama
diperlukan adanya keyakinan (keimanan) yang ha1 ini tidak akan dimiliki
selain oleh orang Islarn.

24 Aisyah Arniny, Kehadiran Pengadilan Agama Di Indonesia, dalam Kenang-Kenangan
Satu Abad Pengadilan Agama Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
Departemen Agama, Jakarta, 1985, hlm. 284-285.
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3. Menjadi hakim pada peradilan syariah Islam merupakan kewajiban yailg
berbobot fardlu kifayah atas umat Islam secara kolektif. Kewajiban ini tidak
mungkin dibebankan kepada non muslim.
4. Menjadi hakim pada peradilan syariah Islam merupakan bagian dari ibadah

kepada Allah SWT. Ibadah ini tidak mungkin dilakukan selain oleh orang
Islam.
5. Menjadi hakim pada peradilan syariah merupakan bagian dari sunnah
Rasulullah SAW yang wajib diikuti oleh orang Islam. Mengikuti sunnah ini
hanya dapat dilakukan oleh orang Islam.
6. Mengadili perkara syariah Islam termasuk bagian dari pengamalan Agama

Islam, yakni dengan mengamalkan syariahnya dan melakukan amar ma 'ruf
nahi munkar. Pengamalan syariah Islam hanya mungkin dilakukan oleh orang
yang beragama Islam. Ajaran Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari
dan dikuasai oleh siapa saja apapun agamanya. Tetapi Islam sebagai agsuna
(aqidah, syariah, dan akhlaq) hanya dapat dihayati, diyakini, dan diamalkan
sebagai sebuah kebenaran hanya oleh orang Islam saja. Orang non muslim
mustahil bisa menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam.
7. Hakim pada Peradilan Agama merupakan personifikasi hukum dan syariah.
Bahkan hakim Peradilan Agama hams memiliki profil "hakim di mata
hukum dan ulama di mata umat". Profil ini hanya dapat disandang oleh
mereka yang beragama Islam dan menjadi tokoh umat Islam.
8. Dalam ajaran Islam, orang non muslim tidak diberi kompetensi (kewenangan)

9. Para fukal~asepakat bahwa orang rzon muslim tidak boleh memberi fatwa

tentang hukum-hukum syariah Islam, apalagi menjadi hakim bagi orang Islam.

10. Ketentuan hakim pada pengadilan syariah Islam hams beragama Islam adalah
sejalan dengan asas personalitas keislaman dan prinsip-prinsip peradilan
syariah Islam.
11. Secara psikologis, hakim muslim pada peradilan syariah Islam akan
inemberikan kernantapail hati bagi masyarakat pencari keadilan yang nota
bene beragama Islam, karena terdapat kesatuan akidah, ibadah dan syariah
antara pencari keadilan dail pelayan (pemberi) keadilan.
12. Memaksakan orang non muslim menjadi hakim pada peradilan syariah Islam
merupakan suatu kedzaliman, baik terhadap sang hakim itu sendiri, orang
Islam yang diadili, institusi peradilan syariah Islam maupun terhadap syariah
Islam itu sendiri. Hal ini pasti akan mendapat perlawanan dari umat Islam
karena agamanya merasa diganggu.
Allah SWT berfirrnan dalam A1 Qur-an bahwa:

Artinya: "Allah SWT tidak memberikan otoritas (kekuasaan) kepada orang-orang
kafir (non muslim) menguasai atas orang-orang mu'min".
Penulis ba-pendapat bahwa berdasarkan ketentuan ayat tersebut, maka
para fukaha bersepakat bahwa orang non muslim tidak sah (tidak boleh) menjadi
hakim bagi orang Islam. Jadi, orang non muslim tidak boleh menjadi hakim
pada pengadilan syariah Islam. Dengan demikian, maka mengangkat hakim non
27 A1 Qur-an Surat A1 Nisa' (4) ayat: 141 yang artinya: "Allah sekali-kali tidak akan
memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".

muslim pada peradilan syariah Islam hukumnya adalah haram. Meskipun
demikian, dalam keadaan darurat, dimana sudah tidak ada lagi orang Islain yang
cakap menjadi llakim, maka para fuqaha' berpendapat bahwa bole11 saja
mengangkat orang non muslim menjadi hakim bagi umat

slam.^' Keadaan inilah

yang harus diantisipasi oleh umat Islam di seluruh dunia pada umumnya dan di
Indonesia pada khususnya.
Selanjutnya, untuk tenaga-tenaga pendukung dalam penyelenggaraan
peradilan seperti panitera, jurusita dan perangkat lainnya pada Peradilan Agama
harus pula beragama Islam. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: "Sesuatu yang mengikuti, hukumnya mengikuti yang d i i k ~ t i " . ~ ~
Berdasarkan kaidah ini, maka perangkat personil (aparatur) pada
Peradilan Agama pun harus pula beragama Islam karena hukumnya mengikuti

hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam. Khalifah
Umar ibn I a a t t a b R.A. pemah menegur dengan keras kepada Abu Musa R.A.,
Gubemur ICufah, ketika mempekerjakan orang nasrani sebagai sekretarisnya.
Umar berkata:

Artinya: Jangan kau dekati mereka karena Allah telah menjauhkan mereka, jangan
kau memuliakan mereka karena Allah telah menghinakan mereka, dan
28

1

Baghdad, 1984, hlm., 14.
29 Ibid.

jangan kau berikan amanah kepada mereka karena inereka telah
berkhianat kepada Allah, Aku telah melarang kamu sekalian
mempekerjakan ahli kitab karena mereka menghalalkan ~ u a ~ . ~ '
Dari apa yang diajarkan oleh Iaalifah Umar ibn al-Kahththab RA.
tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada 4 (empat) alasan mengapa
Pemerintahan Muslim tidak boleh mempekerjakan non muslim dalam
ltetatanegaraan Islain, yaitu karena: (1) Allah inenjauhkan mereka akibat mereka
telah menjauhi Allah; (2) Allah menghinakan mereka akibat mereka telah
inenghinakan Allah; (3) Mereka mengkhianati Allah dengan mengabaikan ajaranajaran Allah; dan (4) Mereka inenghalalkan suap. Alasan pertama dan lcedua
berltaitan dengan aqidah dail ibadah dalam ajaran Allah. Alasan lcetiga berkaitan
dengan ketaatan hamba dalam menjalankan syariah Allah baik karena
mengabaikan, menyelewengkan atau bahkan mengubah ajaran Allah. Sedang
alasan lceempat berkaitan dengan sikap mental atau akhlaq manusia. Kesemuanya
itu berada dalam ruang lingkup ranah politik dalam sistem ketatanegaraan Islam
(siyasah syar 'iyah) dalam Agama Islam. Demikanlah siyasah syar 'iyah atau
politik hukum yang telah diterapkan dan diajarkan oleh Khalifah Umar ibn
Iaaththab RA., pada masa itu. Dalam pada itu, perlu diingatkan kepada

segenap hakim dan seluruh aparat pada pengadilan syariah Islam bahwa mereka
bekerja bukan saja dituntut profesionalisme dan tuntutail n~encarinafkah semata,
melainkan mereka dituntut pula kesungguhannya dalam mengabdi dengan niat,
cara, dan tujuan yang benar dan ikhlas yang hams diterima sebagai sebuah
amanah dari Allah SWT dan dilaksanakan dalanl kemasan dan sajian yang indah
30 Imam Taqiyuddin Abi Bakrin ibn Muhammad a1 Husaini, Kifayah a1 Akhyar, Juz 11,
Penerbit Sulaiman Mar'iy, Beirut, tt, hlm.158.

sebagai ibadah kepada Allah SWT. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, ibadah
adalah suatu llama atas segala amal yang disukai Allah dan yang diridloi-Nya,
baik berupa perkataan, maupun berupa perbuatan, baik yang terang maupun yang
t e r s e m b ~ n ~ i "Mereka
. ~ ~ kelak harus mempertanggungjawabkan segala tugas dan
hngsinya masing-masing kepada Allah SWT.
6 . Icelembagaan Peradilan Agama Merupakan Simbol Syariah

Apakah dalam suatu negara, kelembagaan pengadilan syariah Islam
hams merupakan instansi (kantor) tersendiri ataukah dapat digabung dengan
pengadilan yang lain? Pertanyaan ini muilcul karena secara de facto banyak di
negara-negara Islam rnaupun negara-negara yang tidak berdasarkan Islam
memiliki berbagai jenis lembaga peradilan. Demikian pula di Indonesia.
Sementara itu dalam ilmu fiql~,masalah ini belum pernah dibahas secara detail
dan mendalam. Hal ini telah masuk dalam ranah Jiqh siyasah atau siyasah
syar 'iyah. Penulis berpendapat bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka
harus dianalisis melalui pendekatan syariah dan karenanya hams dikembalikan
kepada prinsip-prinsip dasar peradilan syariah Islam. Berdasarkan prinsip-prinsip
dasar peradilan syariah Islam, maka ada beberapa alasan (argumen) yang
inendasari peinikiran bahwa pengadilan syariah Islam harus merupakan
lembaga tersendiri yang mencerminkan spesifkasi peradilarz syarialz Islam,

sehingga tidak boleh digabuilg dengan lembaga pengadilan lain.
Alasan-alasan dimaksud, antara lain, adalah:

3'
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Hasbi Ash Shiddieqy, Kulliah Ibadah, Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan keempat 1968,

1. Dari sudut kehidupan bernegara, pengadilan merupakan simbol kekuasaan
negara, oleh karena itu tidak ada pengadilan di luar kelembagaan negara.
2. Dari sudut kehidupan beragama, pengadilan syariah merupakan simbol
kekuasaan syariah, oleh sebab itu tidak pengadilan syariah di luar
kelembagaan syariah.
3. Peradilan syariah Islam merupakan simbol syariah dalam bidang hukum

sebagaimana masjid merupakan simbol syariah dalam bidang ibadah bagi
umat Islam yang tidak dapat dicampur dengan simbol-simbol lainnya yang
non ~ ~ a r i a h . ~ ~
4. Peradilan syariah Islam merupakan peradilan yang spesifik karena bertalian
langsung dengan kehidupan beragama (aqidah) dalain syariah Islam.
5. Hakim syariah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah atas
nama syariah, yakni lembaga peradilan syariah, bukail atas nama pribadi yang
bersangkutan atau atas nama lembaga lain. Dalam ha1 demikian telah terjadi
deindividualisasi hakim syariah ke dalam lembaga peradilail syariah. Oleh
sebab itu, jika hakim syariah hams beragama Islam, maka kelembagaan
peilgadilannya pun juga hams lembaga syariah Islam.
6. Sebagai lembaga syariah, maka peradilan syariah Islain tidak boleh
dicampuraduk atau digabung dengan lembaga peradilan yang lain. Hal ini
akan berakibat kaburnya nilai-nilai syariah dan jati diriperadilan syariah.

-
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bahwa dari sudut negara, pengadilan agama merupakan sinlbol kekuasaan sedang dari sudut
agama, pengadilan agama merupakan simbol syariah seperti lembaga-lembaga syariah lainnya.

7. Pengadilan syariah tidak boleh berada di dalam atau di bawah pengadilan non
syariah, apalagi merupakan suborbinasi dari pengadilan lain. Hal ini akan
berakibat peradilan syariah menjadi leinah, tidak merdeka, dan terkontaminasi
oleh kekuasaan di luar prinsip-prinsip syariah sehingga kehilangan jati dirinya
sebagai peradilan syariah Islam.

8. Apabila dikehendaki, maka Pengadilan Syariah Islam dapat saja diberi tugastugas lain untuk meilyelesaikan sengketa atau inenyelesaikan perkara-perkara
non syariah atas dasar asas rahmatan lil 'alamin.

9. Demikian pula apabila politik hukum menghendaki, maka di dalam
pengadilan syariah Islam dapat saja dibentuk pengadilan khusus di luar ruang
lingkup syariah atas dasar asas rahmatan lil 'alamin.
10. Pemaksaan penggabungan Pengadilan Syariah Islam ke dalam Pengadilan lain

non syariah sama halnya memaksakan sholat berjama'ah di tempat
peribadatan agama lain. Hal ini sungguh merupakan pelanggaran syariah,

dzalim dan menyakitkan hati dan aqidah masyarakat muslim.
Dari argumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar ekistensi

Peradilan Agama merupakan simbol syariah dan sekaligus kekuasaan negara,
ole11 karenanya harus berada dalam kelembagaaan peradilan negara yang mandiri
dan terpisah dari lembaga negara lainnya yang non syariah.
7. Susunan Pengadilan Menurut Syariah Islam
Penegakan keadilan adalah perintah Allah kepada Rasul dan seluruh

urnmat beriman." Karena penegakan keadilan dalam masyarakat merupakan
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Al Qur-an Surat Al-Nahl90, Al-Syura 15, al-Maidah 8.

perintah wajib, maka sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w. telah diadakan
peradilan untult menyelesaikan sengketa yang timbul antar individu dan
ltelompok. Peradilan pada awalnya dipegang sendiri oleh Nabi dalam majelis
peradilan dengall mendengarkan keterangan pelapor, terdakwa dan saksi-saksi.
Icaidah dasar, yang dipegang Nabi sejak awal dalam menyelesaikan perkara,
setiap peilgaduan, dakwaan dan gugatan harus berdasarkan sumpah. Setelah
mendengar pihak-pihak, Nabi memutus perkara dail putusan langsung
dilaltsanaltan. Dalam ha1 ini, Nabi bertindak sebagai hakim dan sekaligus sebagai
pemerintah. Setelah wilayah Negara Islam bertambah luas, Nabi mengizinkan
beberapa orang sahabat beliau untuk mengadili perkara di beberapa wilayah
dengan disertai petunjuk-petunjuk dari beliau tentang penanganan perkara.
Tercatat dalam deretan ini nama-nama sahabat terkenal seperti 'Ali bin Abi
Thalib, Abu Musa al-Anshari dan Mu'adz bin Jabal yang diangkat oleh Nabi

sebagai hakim di wilayah-wilayah t e r t e n t ~ . ~ ~
Icetika Abu Bakar menjadi Khalifah Pertama, beliau mengangkat 'Umar
bin al-IUlaththab sebagai hakim Pengadilan. Dilaporkan bahwa selama dua tahun
Umar menjabat hakim, tidak pernah ada perkara yang disampaikan ke pengadilan.
Hal ini karena dari satu segi inasyarakat masih sangat dekat dengan zaman Nabi
sehingga nilai-nilai agama masih dipegang teguh, dan dari segi lain karena
kehidupan pada waktu itu masih sangat sederhana sehingga tidak banyak masalah
l~ukumyang muncul ke pernlukaan. Keinudian ketika wilayah negara semakin
bertambah luas, berbagai perkara yang tidak pernah ada sebelumnya mulai
34 Thaha Jabir al-'Alwani, "Huquq al-Muttaham
Mu'ashir, No. 35, Rajab 1402Mai 1983, hlm. 46
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inuncul. Icarena itu, Khalifah mulai membentuk dasar-dasar sistem peradilan dan
menentukan syarat-syarat bagi seseorang untuk menjadi hakim. Khalifah sebagai
Kepala Negara, misalnya, mengangkat Abu Darda' sebagai hakim untuk
pengadilan Madinah, Syuraih bin al-Harits al-Kindi sebagai hakim untuk Kufah,
Abu Musa al-Asy'ari sebagai halcim untuk peradilan Bashra, 'Utsman bin Qais
bin Abi al-'Ash sebagai hakim untuk pengadilan Mesir, Kepala Negara antara

lain juga menjadikan pengadilan Syam sebagai pengadilan independen.
Menurut hemat Penulis, masalah bagaimana susunan peradilan syariah

Islam, maka ha1 ini termasuk dalam bidang ijtihadiyah yang bertitik berat kepada
masalah manajemen kelernbagaan. Syariah Islam tidak memberikan ketentuan
secara terinci mengenai sistem dan susunan pengadilan syariah. Namun demikan
dalam praktiknya, dahulu terdapat jenjang (susunan) pengadilan. Hal ini nanpak
dalsun praktik, dimana pernah Sayyidina Ali RA memutus suatu perkara yang
kemudian, ole11 pihak-pihak yang berperkara, putusan tersebut diajukan appel
lcepada Rasulullah SAW. dan Rasulullah SAW pun menguatkan putusan
Sayyidina Ali tersebut. Dan masih banyak lagi praktik-praktik semacam ini dalan
sistem peradilan syariah Islam.
Bagaimana dengan susunan peradilan syariah Islam di Indonesia? Di

Indonesia, pada umunya susunan pengadilan dibuat berjenjang menjadi tiga
tingkatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Tiga tingkatan pengadilan
tersebut adalah: (1) pengadilan tingkat pertaina, (2) pengadilan tingkat banding,
dan (3) pengadilan tingkat terakhirltertinggi, yakni Mahkamah Agung. Pengadilan

judex jurist dan sekaligus juga judex factie, sedang Mahkamah Agung merupakan
judex casasi. Demikian pula bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agarna.
Dalam lingkungan Peradilan Agama, susunan Pengadilan terdiri atas

tiga tingkatan, yaitu:
(1) Pengadilan Agama inerupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi

sebagai judex factie;
(2) Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding dan

pengadilan ulangan yang berfungsi sebagai judex jurist dan sekaligus juga
judex jactie; sedang
(3) Mahkamah Agung inerupakan Pengadilan Negara Tertinggi yang befungsi

sebagaijudex casasi.
1 - u s u s di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Peradilan Syariah

Islam terdiri atas:
(1) Mahkamah Syar'iyah KabupatenIKota sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

yang berfungsi sebagai judex factie;
(2) Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan

pengadilan ulangan yang berfungsi sebagai judex jurist dan judex factie, dan
alhimya berpuncak pada Mahkamah Agung;
(3) Mahltamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertingi yang berfungsi

sebagai judex casasi.
Peradilan syariah Islam di Nanggroe Ace11 Darussalam ini merupakan

bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama. Oleh

lain dari Pengadilan Agama dengan kompetensi plus, demikian pulan Mahkamah
Syar'iyah Provinsi pada hakikatnya adalah Pengadilan Tinggi Agama di Nanggroe
Aceh Darussalam. Menurut hemat penulis, keadaan ini tidak bertentangan dan
telah sesuai dengan konsepsi peradilan syariah Islam.

8. MA Puncak dan Pucuk Pimpinan Peradilan Syariah Islam
Sejak berlakunya UU No. 19 Tahun 1964 yang kemudian digantikan

dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Icehakiman, maka secara yuridis semua Pengadilan berada dalam satu sistem di
bawah Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang membentuk
satu sistem Peradilan Nasional. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan
bagi semua pengadilan di Indonesia. Termasuk juga bagi lingkungan Peradilan
Agama. Dalam Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa:
(1) Icekuasaan Icehakiman dilakukan oleh Peilgadilan dalam lingkungan:
a. Peradilan Umuin;
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Militer; dan
d. Peradilan Tata Usaha Negara.
(2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
(3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh
Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat
dimintakan kepada Malikamah Agung.
(4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan
Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undangundang.
Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU tersebut mulai berlaku secara efektif

sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 1977 Tanggal 26 Nopember 1977. Sejak saat itu, inaka secara yuridis

telah masuk ke dalam pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung dimana

putusan-putusan pada tingkat terakhir dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
Icemudian dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

ICehakiinan yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970, maka semua pengadilan
berada satu atap di bawal~Mahkamah Agung, baik secara teknis yustisial maupun
oragnisasi, administrasi dan finansial. Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004
menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkarnah
Agung. Sejak saat itu, maka secara yuridis formal Mahkamah Agung merupakan
puncak peradilan dan pucuk pimpinan semua pengadilan di seluruh Indonesia,

kecuali Mahkamah IConstitusi yang merupakan lembaga negara tersendiri di luar
Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut secara praktis inulai berjalan sejak
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret
2004 yang dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan
organisasi adalah kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi

pada:
1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia;
2. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama;
3. Pengadilan Tinggi;
4. Pengadilail Tinggi Tata Usaha Negara;
5. Pengadilan Tinggi AgamalMahkamah Syar'iyah Provinsi;
f
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7. Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Pengadilan AgamdMahkamah Syar'iyah;

Pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan
admisitrasi adalah meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dan

dokumen pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata
Usaha Negara Departemen Icehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat
Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi AgamalMahkamah Syar'iyah
Propinsi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan
AgamdMahkamah Syar'iyah.
Pada Pasall angka 3 dinyatakan bahwa yang diinaksud dengan finansial

adalah anggaran yang sedang berjalan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemeil Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia, Direktorat

Pembinaan

Peradilan Agama Departemen

Agama,

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi
Agamd Mahkamah Syar'iyah Propinsi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata
Usaha Negara dan Pengadilan AgamdMahkamah Syar'iyah.
Pada Pasal2 Keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa:

(1) Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemeil Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak

tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia ke Mahkamah Agung.
(2) Organisasi, adininistrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan

Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agamd Mahkamah Syar'iyah
Propinsi, dan Pengadilan AgamdMahkamah Syar'iyah, terhitung sejak
tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah
Agung.
Icemudian pada Pasal3 Iceputusan Presiden tersebut ditegaskan bahwa

dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pembinaan
organisasi, adininistrasi, dan finansial pei~gadilandari einpat lingkungan peradilal
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Sejak tanggal 30 Juni 2004 tersebut, maka Mahkamah Agung resmi

inenjadi puncak peradilan syariah Islam dan pucuk pimpinan pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama. Sebagai puncak peradilan syariah Islam,
artinya Mahkarnah Agung secara teknis yustisia1 merupakan puncak peradilan
dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam, yakni sebagai
peradilan kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini mulai berjalan sejak tahun 1977.
Sebagai pucuk pimpinan perzgadilarz dalam lirzgkungarz Peradilan Agama,
artinya Mahkainah Agung secara organisasi, adininistrasi dan finansial merupakan
pimpinan tertinggi pengadilan-pengadilan syariah Islam di seluruh Indonesia,
yaitu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Keadaaan ini terus
berlanjut dan dipertahankan dengall diundailgkannya UU No. 48 Tahun 2009

Tentang I<ekuasaan Icehakiman dan U U No.

SU

'l'ahuil XKWl'entang rerubahan

ICedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sistem kekuasaan
kehakiinan seperti ini dibanguil berdasarkan konstitusi UUD Tahuil 1945.
Menurut hemat penulis, ha1 ini merupakan pilihan dalam siyasah syar'iyah dan
ole11 karenanya tidak bertentangan dengan syariah Islam.
Seperti telah dikemukakan bahwa peradilan syariah Islam dibentuk dan
diselenggarakail berdasarkan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam. Dalam
sistem ltetatanegaraan Indonesia, salah satu cabang kekuasaan Negara adalal~
keltuasaan k e h a k i ~ n a n .ICekuasaan
~~
kehakiinan merupakan kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.36 Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, ditegaskail bahwa
Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi bagi empat
lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung
dan badan-badan pengadilan yang berada di bawahnya merupakan pelaku
kekuasaail kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan
Negara.
Penulis berpendapat bahwa dengan masuknya Peradilan Agama di bawah
Mahkamall Agung inaka Peradilan Agama secara yuridis ketatanegaraan masuk
menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung
yang inerupakan bagian dari kekuasaan Negara. Dengan demikian maka Peradilan
Agama secara teknis yustisial resmi menjadi Pengadilan Negara. Hal ini telah
sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam.

35
36

Pasal24 dan 25 UUD 1945.
Pasal24 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Peradilan Agama, kekuasaan
ltehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung
sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. D alam ha1 yang demikian maka
Mahltamah Agung berkedudukan' sebagai Pengadilan Syariah Islam Tertinggi

di Indonesia.
Dalam ha1 Mahkamah Agung bertindak sebagai Pengadilan Syariah
Islam Tertinggi, malta Mahkanlah Agung terikat dengan prinsip-prinsip

peradilan syariah Islam dan karakteristiknya, baik berdasarkan doktrin syariah
Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip-prinsip peradilan syariah
Islam yang hams ditaati dimaksud, antara lain, adalah:
1. Peradilan syariah Islam pada tingkat Mahkamah Agung diselenggarakan guna
menegakkan hukum dan keadilan dan menyelesaikan sengketa antara uinat
manusia berdasarkan syariah Islam.
2. Peradilan syariah Islam pada tingkat Mahkamah Agung menerapkan hukum
syariah Islam terhadap setiap perkara yang berdasarkan asas personalitas
keislaman terhadapnya berlaku ketentuan hukum syariah Islam.

3. Peradilan syariah Islam pada tingkat Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan
ole11 aparat hukum yang beragama Islam.
4. Peradilan syariah Islam pada tingkat Mahkamah Agung merupakan peradilan
yang merdeka dan bebas dari intervensi dari pihak manapun sebagai bagian
daii sistem kekuasaan negara berdasarkan prinsip checks and balances.

5. Semua putusan dan penetapan Mahkamah Agung dalam kedudukannya
sebagai Pengadilan Syariah lslam 'l'ertinggi harus diawali ciengan kaiimat

'BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM'. Kalimat ini berdasarkan ketentuan
Pasal 57 ayat (2) UU Peradilan Agama, secara yuridis merupakan simbol atau
titel Syariah Islam bagi peradilan agama selaku peradilan syariah Islam di
Indonesia, sedang secara filosofis dail ideologis merupakan landasan spiritual
peradilan syariah Islam.
Sebagai puncak peradilan dan pucuk pimpinan pengadilan syariah
Islam, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai dan sekaligus menjadi simbol
peradilan syariah Islam Tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memiliki
tanggung jawab moral dan hukum dalam membina, memimpin dan menjadi
teladan bagi pengadilan-pengadilan syariah Islam yang berada di bawahnya.
Persoalan akan muncul manakala Mahkamah Agung menerapkan kebijakankebijakan danlatau praktik-praktik yang bertentangan atau tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip peradilan syariah Islam. Icemungkinan tersebut dapat saja terjadi
manakala: (1) Perhatian, pengawasan dan komitmen para elit muslim dan
masyarakat muslim Indonesia terhadap Mahkamah Agung dan Peradilan Syariah
Islam menurun, atau melemah, apalagi lengah. (2) Mahkamah Agung tidak
mampu mengemban peran dan fungsinya sebagai Peradilan Syariah Islam
Tertinggi di Indonesia. (3) Mahkamah Agung tidak memiliki komitmen yang kuat
sebagai Pengadilan Syariah Islam Tertinggi.
Menurut hemat penulis, mengenai struktur dan susunan organisasi
pengadilan syariah Islam, pembinaan dan pengawasan pengadilan syariah, dan
pengelolaan manajemen rumah tangga pengadilan syariah Islam merupakan

masalah manajemen yang sepenuhnya diserahkan kepada usaha manusia untuk
menciptakan sistem yang terbaik.
9. Penghargaan terhadap PA sebagai Lembaga Negara
Secara konstitusional, Peradilan Agama merupakan Lembaga Negara

yang dijamin oleh UUD Tahun 1945, yaitu inelalui Pasal 24 jo Pasal 29 UUD
Tahun 1945. Pasal 24 UUD Tahun 1945 menjamin eksistensi Peradilan Agama
sebagai leinbaga negara dan Pasal29 menjamin kelembagaannya tersebut sebagai
lernbaga syariah. Dengan demikian seusungguhnya Peradilan Agarna merupakan
Lembaga Negara. Selanjutnya mengenai bagaimana desain Peradilan Agama

sebagai peradilan syariah Islam di Indonesia diserahkan kepada masyarakat Islam
di Indonesia melalui mekanisme hukum yang tersedia. Demikian pula mengenai
bagaimana penghargaan Negara terhadap Peradilan Agama sebagai Lembaga
Negara, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

B. Perkembangan Icelembagaan Peradilan Agama Pasca UU No. 7
Tahun 1989.
1. Icelembagaan Peradilan Agama Dalam Struktur Organisasi
Negara
Sebagaimana telah diurailtan terdahulu bahwa pada zaman Pemerintah

Penjajah Hindia Belanda, kelembagaan Peradilan Agama berada di bawah
Departemen Kehakiman (Departemen van Justitie). Namun danikian dalain
praktiknya tidak pernah ada pembinaan karena memang politik hukum Pemerintah
-- . --

-

maar

jitelijk onrnisbar, yang artinya bahwa peradilan agama itu pada prinsipnya tidak
diperlultan, nainun kenyataannya hams ada. Kemudian pada tahun 1937,
dibentuklah Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Batavia dengall
tujuan: pertama, sebagai Pengadilan Tingkat Banding bagi semua Pengadilan
Agama di Jawa dan Madura dan lzedua, juga sekaligus sebagai pengawas jalannya
peradilan dan tingkah laku pengadilan agama di bawahnya. Pada tahun 1937 itu
juga dibentuk Icerapatan Qadi di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan
Timur dan dibentuk pula Kerapatan Qadi Besar di Bailjarmasin sebagai
pengadilan tingkat banding bagi semua Kerapatan Qadi dan juga sekaligus
sebagai pengawas jalannya pengadilan dan tingkah laku Kerapatan Qadi di
bawahnya.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka pada tahun 1946

pembinaan Peradilail Agama dialihkail dari Icementerian Kehakiman kepada
Icementerian Agama. Pada Keinenterian Agama dibentuklah jabatan Icepala
Bagian Mahkamah yang dijabat oleh R. Sunaryo. Lembaga ini berjalan dari tahun
1946 sampai dengan tahun 1952. Pada tahun 1952, pada Kementerian Agama
dibentuk Biro Peradilan Agama yang bertugas melaltukan pembinaan badan
peradilan agama. Biro Peradilan Agarna ini berjalan sampai dengan tahun 1958
yang kemudian diganti dengan Kepala Jawatan Peradilan Agama yang berjalan
sampai dengan tahun 1964. Kemudian pada tahun 1964 dibentuklah Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam yang menggantikan Jawatan

Peradilan Agama. Direktorat ini berjalan sampai dengan masa setelah Peradilan
Agama berada satu atap dl bawah Mahkamah Agung. Seiring dengan

perkeinbangan ltedudukan Peradilan Agama tersebut, ternyata diikuti pula deilgan
perkeinbangan kelembagaannya. Hal ini karena kelembagaan selalu berkaitan
dengan kedudukan peradilan dalam setiap sistem ketatanegaraan beserta tugas
pokok dan fungsi yang hams diembannya.

Sejarah perkembangan kelembagaan Peradilan Agama dimaksud secara
ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:
I. Pada masa pra kerajaan-kerajaan Islam, kelembagaan Peradilan Agama

merupakan lembaga keagamaan yang hidup di lingkungan masyarakat Islam
dan belum merupakan lembaga negara karena belum ada pemerintahan.
2. Pada

masa kerajaan-kerajaan Islam, Peradilan Agama merupakan

Pengadilan

Negara

dalam

sistem

ketatanegaraan

kerajaan

yang

kelembagaannya dipimpin oleh Penghulu Kerajaan (Penghulu Ageng).
Persidangan pengadilan dipimpin langsung oleh Sultan atau oleh Penghulu
Ageng atas nama Sultan.
3. Pada masa Pemerintahan VOC dail Pemerintahan Hindia Belanda,

kelembagaan Peradilan Agama berada di bawah Bupati dan menyatu dengan
Penghulu Kabupaten.
4. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, sejak tahun 1882, Peradilan

Agama

berkedudukan

sebagai

Pengadilan

Negara

dalam

sistem

ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda dail berada di bawah pembinaan
Icementeriail Icehakiman Hindia Be1anda, ilamun kelembagaannya masih
menyatu dengan kepenghuluan di bawah Bupati.
-.

Pada masa Penjajahan Jepang, kelembagaan Peradilan Agama tidak

mengalami perubahan secara signifikan selain perubahan naina-nama
pengadilan.
Pada tahun 1946 setelah Indoilesia merdeka, keleinbagaan Peradilan Againa

dipindahkan dari ICementerian Kehakiman ke ICementerian Agama dan
inenyatu dengall kepenghuluan pada ICementeriail Agama.
Pada tahun 1947, kelembagaan Peradilan Agama dipisahkan dari

kepenghuluan dan menjadi kantor yang berdiri seildiri di bawah Kemeilterian
Agama. ICetua dan pegawai pengadilan agama mulai digaji sebagai pegawai
negeri. Sedang wakil ketua dan hakim-hakim anggota merupakan hakim
honorer, bukan pegawai negeri.
Pada tahun 1964, kelembagaan Peradilan Agama dikukuhkan secara yuridis

menjadi lingkungan peradilan tersendiri melalui UU No. 19 Tahun1964.
Pada tahun 1970, kelembagaan Peradilan Agama dilestarikan sebagai

lingkungan peradilan tersendiri melalui UU No. 14 tahun 1970.
Pada tahun 1990, melalui UU No. 7 Tahun 1989, kelembagaan Peradilan

Againa sebagai lingkungan peradilan tersendii-i mulai diperkuat dan hakimhakimnya adalah pegawai negeri yang mendapat gaji dan tunjangan sebagai
pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman.
Pada tahun 2001, Peradilan Agama sebagai lingkungan peradilan tersendiri

dikukuhkan secara konstitusional melalui UUD Tahun 1945 hasil amandernen.

12. Pada tahun 2004, ltelembagaan Peradilan Agama dialihkan dari Departemen

Agama lte Mahkamah Agung menjadi satu atap dengan lingkungan Peradilan
lainnya di bawah Mahkamah Agung.
13. Pada masa seltarang, kelembagaan Peradilan Agama merupakan lingkungan

tersendiri di bawah Mahkamah Agung, yakni di bawah penlbinaan Icetua
Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama.
Dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama, kelembagaan Peradilan Agsllna masih ineilgikuti ketentuan dalam UU
Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Icehakiman. Hal ini karena UU Peradilan Againa tersebut memang mengacu
kepada UU Kekuasaan Kehakiman tahun 1970. Demikian pula dengan struktur
kekuasaan Negara masih mengacu kepada UUD Tahun 1945 sebelum terjadinya
amandemen. Pada waktu itu, kelembagaan Peradilan Agama berada di bawah 2
(dua) Leinbaga Negara, yaitu Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif dan
Menteri Agama sebagai Lembaga Eksekutif di bawah Presiden.

UU No. 14 Tahun 1970 menempatkan kekuasaan kehakiman pada dua
kekuasaan penyelenggara negara, yakni eksekutif dan yudikatif dengan
memisahkan aspek yudisial dan non yudisial. Aspek yuidisial berada pada
Mahkarnah Agung, sedang aspek non yudisial yang meliputi organisasi,
administrasi, dan finansial pengadilan berada di bewah Menteri terkait di bawah
Presiden. Politik hukum dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut melahirkan
struKtur KelcuaSaan kehakiman seperti bagan dl bawah mi.
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Keadaan ini sesuai dengan politik hukum dalam UU No. 14 Tahun 1970
yang berlaku pada saat itu dimana dominasi eksekutif masih sangat kuat. Posisi
kelembagaan Peradilan Agama dapat dilukiskan sebagai berikut:
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1. DASAR HUIWM

Pasal24 ULTD 1945 dan UU. No. 14 Tahun 1970
JALUR TEKNIS JUSTISIAL
•
3,
JALUR ORGANISASI, ADMINISTRASI DAN FINANSIAL
4. MAHKAMAH AGUNG MEMPUNYAI ORGANISASI, ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN TERSENDIRI.

2.

:

......... :

-

5. Dengan UU No. 4 Tahun 2004, maka organisasi, administrasi dan finansial
semua Pengadilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung,
terlepas dari Departemen masing-masing.
Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa seiring dengan gerakan
reforrnasi, maka struktur kelembagaan negara mengalami perubahan yang sangat

s i g n i f i k a n . R e f o l m a s i a a 1 1
-

y a y

-

memisahkan secara tegas antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif dengan prinsip

terciptanya kondisi chelcs and balance. Pasca amandemen UUD Tahun 1945,
maka Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan dan pucuk pimpinan semua
pengadilan di Indonesia. Peinbinaan dan pengawasan organisasi, administrasi, dan
finansial pengadilan dialihkan dari masing-masing Menteri (Departemen) ke
Mahkamah Agung sehingga sernua pengadilan berada satu atap di bawah
Malkarnah Agung, baik di bidang teknis yustisial lnaupuil bidang organisasi,
administrasi, dan finansial pengadilan.
Struktur kelembagaan negara sebelum amandemell dapat digambarkan
dalam bagan di bawah ini.
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Sebelum amandemen UUD Tahun 1945, maka Mahkamah Agung
merupakan Leinbaga Pengadilan Tertinggi yang secara organisasi, administrasi
dan finansial tidak inembawahi badan-badan pengadilan lainnya. Mahkamah
Agung merupakan sebuah Lembaga yang berdiri sendiri tanpa ada leinbaga
peradilan yang berada di bawahnya.
Struktur kekuasaan ltehakiman pasca amandemen UUD Tahun 1945 dapat
dilihat pada bagan di bawah ini.
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Keterangan:
1. Dasar hukum : Pasal24 UUD 1945 dan UU.No. 48 Tallun 2009.
2. Mahkainah Agung adalah puncak peradilan dan pucuk pimpinan semua

ICemudian pasca amandemen UUD Tahun 1945, maka Mahkarnah

Agung merupakan puncak peradilan dan pucuk pimpinan semua pengadilan di
Indonesia. Dengan demikian, inalca struktur organisasi Mahkamah Agung
meliputi seluruh pengadilan yang berada dibawahnya. Berdasarkan ketentuan
Pasal4 UU No. 5 Tahun 2004, Susunan Mahkamah Agung terdiri atas Pimpinan,
Hakim Anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris. Pimpinan dan Hakim Anggota
Mahkarnah Agung adalah Hakim Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60
(enam puluh) orang.
STRUICTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG
SEBELUM AMANDEMEN UUD TAHUN 1945

I

MAJELIS
HAKIMAGUNG

.................................

MAHKAMAH AGUNG

1

; ' *""" '

PENGADILAN-2
TINGKAT BANDING

MAHKAMAH AGUNG

I

PENGADILAN-2
TINGKAT PERTAMA

Keterangan: Hubungan Mahkamah Agung dengan pengadilan-pengadilan

tingkat banding maupun tingkat pertarna hanyalah hubungan teknis yustisial saja,
belum ada hubungnan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG
SETELAH AMANDEMEN UUD TAHUN 1945

I

MAJELIS
HAIUMAGUNG

.................................
I
I
I

KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG

I

SEKRETARIAT

I
I

I

PENGADILAN-2
TINGKAT BANDING

1

PENGADILAN-2
TINGKAT PERTAMA

Keterangan:
1. Pengadilan-2 Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dimaksud
adalah terdiri dari 4 (empat) lingkungan peradilan.
2. Garis
merupakan garis hubungan teknis yustisial.
3. G ~ - -S- - - - - merupakan garis hubungan organisasi, administrasi, dan
finansial pengadilan.37
Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 2004,
pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil
Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda. Wakil Ketuan Mahkamah Agung terdiri
atas Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Wakil Ketuan Bidang Non Yudisial.
Diantara ICetua Muda Mahkamah Agung tersebut, ada seorang Ketua Muda
Urusan Lingkungan Peradilan Agama.
Di antara para Hakim Agung, terdapat 7 (tujuh) orang Hakim Agung
untuk lingkungan Peradilan Agama. Tujuh orang Hakim Agung Agama tersebut
-

37 Mahkamah Agung R.I., ProJil Peradilan Agama Tahun 2009, Mahkamah Agung
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, Tahun 2010, hlm. 6.

pada saat ini adalah: 1. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.H., (merangkap Wakil
Ketua MA Bidang Non Yudisial), 2. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
(merangkap Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama), 3. Prof. Dr. Drs.
H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., 4. Dr. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum.,
5. Prof. Dr. H. Rifyal Ica'bah, M.A., 6. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H., dan 7. Drs.
H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.~*
Sejak dibentulcnya Jabatan Icetua Muda Urusan Lingkungan Peradilan

Agama, telah beberapa kali inengalami pergantian Pejabat sebagaimana nampak
pada bagan di bawah ini.
PEJABAT YANG PERNAH MENJADI ICETUA MUDA
URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG R.I.

NO

1.
2.
3.
4.

5.

DAPTAR NAMA KETUA MUDA URUSAN LINCKUNCAN PERADILAN
MAHKAMAH ACUNC RI
NAMA
JABATAN
MASA

Prof. Dr. H. Bustanul Arifin,
S.H.
H.Yahya, S.H.
Drs. H. Taufiq, S.H., MH
Dr. H. Syamsuhadi Irsyad,
S.H.,MH.
Dr. H. Atldi Syamsu Alam,
S.H.,MH

Tuada Uldilag

1982

s.d

1994

Tuada Uldilag
Tuada Uldilag
Tuada Uldilag

1994
1998
2001

s.d
s.d
s.d

1998
2001
2004

Tuada Uldilag

2004

s.d

Sekarang

Berdasarltan ketentuan Pasal 18 UU No. 5 Tahuil2004, pada Mahkamah

Agung ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan
dibantu ole11 beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera
Pengganti. Diantara Panitera Muda tersebut terdapat satu orang Panitera Muda
Perdata Agama dan beberapa orang Panitera Pengganti dari lingkungan

Peradilan Agarna yang mengurus administrasi persidangan perkara kasasi dan

38 Keadaan

pada tahun 2010. Sumber Badilag MA.

Icemudian berdasarkan ketentuan Pasal25 UU No. 5 Tahun 2004, pada

Mahkamah Agung ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Mahkamah Agung. Pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk
beberapa Direktorat Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktur
Jetlderal dan Icepala Badan. Diantara Direktorat Jenderal terdapat Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal
yang bertugas mengurusi Kepaniteraan Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama. Struktur organisasi Sekretariat Mahkamah Agung adalah
sebagaimana bagan di bawah ini.
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
MAHKAMAH AGUNG R.I.
SEKRETARIAT

DIREKTORA
JENDERAL
PERADILAN

PERADILAN

AGAMA

PERADILAN
MILITER
nAN TI IN

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahltamah Agung adalah sebagaimana bagan di bawah ini. Dalam sejaralmya,
Letnbaga yang mengurus Peradilan Agama ini sudah beberapa kali mengalami
perubahan nomenklatur sesuai perkembangan organisasi Kemeterian Agama
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat itu.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL
...................................................................
................................................................... BADAN PERADILAN AGAMA
BADAN PERADILAN AGAMA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT PEMBINAAN
PERADILAN AGAMA

ADMINISTRASI
PERADILAN AGAMA

j

DIREKTORAT PRANATA
DAN TATA LAKSANA
PERKARA PERDATA

........................................................................................................................................................................................................................................................

Secara singkat, perkembangan dimaksud dalam dilihat pada bagan di
bawah ini beserta Pejabat yang memimpinnya pada waktu itu.

1

IUIPALA BAGIAN, KEPALA BIRO, KEPALA JAWATAN. DIREKTUR
DAN DIREKTUR JENDERAL
YANG MEMBINA BADAN PERADILAN AGAMA
DAFTAR NAMA KEPALA BAGIAN, KEPALA JAWATAN, DIREKTUR
DAN DIREKTUR JENDERAL
NO

KH. Muhammad Djunaidi
KH. Abdul Chamid

2
3
4

/

IW. A. Zabidi

5

1

KH. A. Zaini Miftah

6

1

H.Z.A. Noeh

7

H.A. Wasit Aulawi, MA.

8

H. lchtijanto SA., S.H

9

Drs. Muchtar Zarkasyi, S.H

10

Drs. H. Taufia. S.H., MH.

11

1 H. Zainal Abidin Abubakar.

12

1 Drs. H. Syamsuhadi Irsyad,
1 S.H, MH
1 Drs. H. Wahyu Widiana, MA

13

JABATAN

NAMA

2,

I S.H

MASA JABATAN

Kepala Biro Peradilan Aga~na 1952 s.d
Pjs. Kepala Jawatan Peradilan
1958 s.d
1 Agama
Icepala Jawatan Peradilan
1959 s.d
1 Agama
I Direktur Pembinaan Badan
1 1964 ( s.d
Peradilan Agama Islam
1 Direktur Pembinaan Badan
( 1969 1 s.d
Peradilan Agama Islam
1970 s.d
Direktur Pembinaan Badan
Peradilan Agama Islam
1978 s.d
Direktur Pembinaan Badan
Peradilan Agama Islam
Direktur Pembinaan Badan
1981 s.d
Peradilan Agama Islam
1990 s.d
Direktur Pernbinaan Badan
Peradilan Agama Islam
I Direktur Pembinaan Badan
1 1992 1 s.d
Peradilan Agama Islam
( Direktur Pembinaan Badan
1 1997 1 s.d
1 Peradilan Agalna Islam
I Direktur Pembinaan Badan 1 2000 1 s.d

1

I

1
I

1

1

1958
1959

1

1964

1

1969

/

1970
1978
1981
1990
1992

1

1997

1 2000
1 2005

Dengan amandemen UUD Tahun 1945, maka kelembagaan Peradilan Agama

dikukuhkan secara konstitusional melalui Pasal 24 ayat (2) sebagai lingkungan
peradilan tersendiri satu atap di bawah Mahkamal~Agung.
2. Susunan Pengadilan

Pada mulanya, Pengadilan Agama di Indonesia merupakan pengadilan

tingkat pertama dan terakhir. Pada zaman Belanda belum ada pengadilan tingkat
banding maupun tingkat kasasi bagi pengadilan agama di selurul~Indonesia.
Tahun 1882, keadaan di Jawa dan Madura sejak tahun 1882 tersebut sampai

dengan tahun 1937, susunan peradilan agama hanya terdiri atas satu tingkat
pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk tingkat pertaina dan terakhir. Dahulu
belum ada pengadilan tingkat banding. Tahun 1937. Kemudian pada tahun 1937,
dibentuklah Mahkarnah Islam Tinggi (MIT) di Batavia sebagai Pengadilan
Tingkat Banding yang daerah hukumnya meliputi seluruh Pengadilan Agama di
Jawa dan Madura. MIT ini juga merupakan Pengadilan Tertinggi di lingkungan
Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Keadaan ini berlangsung terus sampai
tahun 1977, yaitu setelah dibukanya akses untuk upaya hukum kasasi dan
peniiljauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap perkara-perkara yang berasal
dari pengadilan dalain liilgkungan Peradilan Agama. Mulai tahun 1977 ini maka
susunan Peradilan Agama menjadi tiga tingkat, yaitu: (1) Pengadilan Agama
sebagai Pengadilan Tingkat Pertama; (2) Mahkamah Islam Tinggi sebagai
Pengadilan Tingkat Banding; dan (3) Mahkamah Agung sebagai Pengadilan
Negara Tertinggi.
-~

Keadaan di Kaliinantan Selatan dan Sebagian Kalimantan Timur diatur

sama dengan di Jawa dan Madura. Tahun 1937, keadaan di daerah Kalimantan
Selatan dan Sebagian Icalimantan Timur mulai diatur pada tahun 1937.
Bersamaan dengan dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi di Batavia, maka di
daerah lcalimantan Selatan dan sebagian Icalimantan Timur dibentuklah lanbaga
peradilan agama dengan nama Icerapatan Kadi sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama yang berkedudukan ibukota kabupatenlkota dan satu Kerapatan Kadi
Besar yang berkedudukan di Banjarmasin dan daerah hukurnnya meliputi seluruh

Icerapatan Icadi. Pada masa itu belum ada akses ke Mahkamah Agung. Keadaan
ini berlangsung terus sampai tahun 1977. Tahun 1977, seperti halnya di Jawa dan
Madura, setelah dibukanya akses untuk upaya hukum kasasi dan peninjauail
kembali terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama pada tahun
1977 maka sejak saat itu susunan Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan
sebagian Icalimanatan Timur menjadi tiga tingkat, yaitu: (1) Kerapatan Kadi
sebagai Peilgadilan Tingkat Pertama; (2) Kerapatan Kadi Besar sebagai
Pengadilan Tingkat Banding; dan (3) Mahkamah Agung sebagai Pengadilan
Negara Tertinggi.
Iceadaan di luar Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan dan

sebagian Kalimantan Timur sungguh sangat memprihatinkan. Peradilan agama di
daeral~itu belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1957,
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Noinor 45 Tahuil 1957 Tentang Pembentukan
Pengadilan AgamaJMahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Dengall
nn

4 -

4

m

1 anun
3

1% /

tersebut dl bentuklah pangadilan

agamdmahkamah syar'iyah dengail susunal sebagai berikut: (1) Pengadilan
AgamdMahkamah Syar'iyah kabupatenlkota sebagai pengadilan tingkat pertama;
dan (2) Pengadilan AgamdMahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan
Tingkat Banding dan sekaligus juga tingkat terakhir. Keadaan di luar Jawa dan
Kulimantan Selatan disesuaikan dengan di Jawa dai~Madura. Pada tahun 1977,

bersamaan dengan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, dengan dibukannya
alcses ke Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
1977 tanggal 26 November 1977,39maka susunan Pengadilan AgamdMallkamah
Syar'iyah di luar Jawa dan Madura menjadi tiga tingkatan, yaitu: (1) Pengadilan
AgamaIMahkamah Syar'iyah kabupatenlkota sebagai pengadilan tingkat

pertama; (2) Pengadilan AgamaIMahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai
Peilgadilan Tingkat Banding; dan (3) Mahkamah Agung sebagai Pengadilail
Negara Tertinggi.
Keadaan ini sesuai apa yang dikehendaki ole11 ketentuan Pasal 10 UU No.

14 Tahun 1970 yang menetapkan bahwa:

(I) Icekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d.
Peradilan Tata Usaha Negara.
(2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
(3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh
Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat
diminta kepada Mahkamah Agung.
(4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan
Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan
Undang-undang.

-

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang
Jalan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Kasasi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana Oleh Pengadilan
Agama Dan Pengadilan Militer.

Icemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1989, kekuasaan
ltehaltiinan di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Aga~na
dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan
Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Mengenai susunan pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 7 Tahun
1989, yaitu bahwa pengadilan terdiri dari: (1) Pengadilan Agama, sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama; (2) Pengadilan Tinggi Agama, sebagai Pengadilan
Tingkat Banding; dan (3) Mahkamah Agung, yang merupakan puncak dari
semua pengadilan. Tempat Kedudukan Pengadilan di ibu kota ICabupatenIKota.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama
berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya
meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten; sedang Pengadilan Tinggi Agama
berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah
propinsi. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden, sedang
Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-Undang, deinikian menurut
ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1989. Sampai diundangkannya
UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, maka mengenai susunan pengadilan ini tidak
mengalami peruballan atau perkembangan.
3. Jumlah Kantor Pengadilan Agama
Kantor (unit lterja) pengadilan agama dibentuk di setiap tempat dimana
ada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama,
p
p
~
~

-

-

-

-

yakni Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152, yang daerah l~ukumnyasama luasnya

dengan daerah hukum landraad itu. Icemudian dengan diudangkannya UU Nomor
14 'Tahun 1970, dibentuklah kailtor-kailtor pengadilail agama di seluruh
~ndonesia.'~Menurut catatan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
dalam suratnya tanggal 15 Desember 1972 No. DV/70/ED/1972, sampai dengan
tahun 1972, secara kuantitas jumlah Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah sebagai berikut:
a. 96 Pengadilan Againa di Jawa dan Madura.
b. 152 Pengadilan AgamdMahkarnah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.
c. 10 Kerapatan Qadhi di Icalimantan Selatan.
d. 1 Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk Jawa
dan Madura.
e. 6 Pengadilan AgamdMahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan
tingkat Banding untuk luar Jawa.

f. 1 Icerapatan Qadhi Besar di Kalimantan Selatan.
g. 11 Badan Adininistrasi yaitu Jawatan (Inspeksi) Peradilan ~ ~ a m a . ~ '
Selanjutnya jumlah Kantor Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama tersebut terus mengalami peningkatan. Sampai dengan saat ini, telah
dibentuk sejumlah 343 Kantor Pengadilan Agama dan 29 Kantor Pengadilan
Tinggi Agama di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya Mahkamah Syar'iyah
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dilaporkan pada bagan di
bawah

-

-

-

-

'"Zaini Ahmad Noeh & Abdul Basit Adnan, op., cit., hlm. 61.
41

42

Ibid.
Mahkamah Agung, Profil Peradilan Agama Tahuil2009, op., cit., hlm. 20.

-

JUMLAH PERADILAN AGAMA MENURUT KELAS
NO

MSy.A/PTA
MSy. Aceh

1

23
24
25
26
27
28
1 29

I
I

PTA Kendari
PTA Makassar
PTA Mataram
PTA Kupang
PTA Ambon
P.TA Maluku Utara
PTA Jayapura
JUMLAH

IA
1

MSy/PTA
IB
2

1

11
16

4
19

JUMLAH
19

1

0
I
1

11

5
24
16
13
3
4
12

57

99

187

343

1
2

4
4
1

10
12
2
3

Data ~ i t j e n~ a d i l tahun
a ~ 2009
4. Strultur Organisasi Pengadilan

Struktur organisasi raad agama tahun 1882 masih sederhana. Pada
tahun 1882, mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama, dahulu diatur

dalam Pasal Pasal 2 Staatsblad Tahun 1882 No. 152 yang menetapkan bahwa
Raad-againa (pengadilan agama) itu terdiri atas:
1. seorang ketua, yaitu penghulu yang diangkat untuk landraad, dan
2. sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya delapan orang ahli
agama lslam sebagai anggota.

Anggota-anggota ini dalam daerah-daerah gubememen di Jawa dan Madura
dianggkat ole11 residen, sedang dalam daerah kerajaan-kerajaan di Jawa diangkat
oleh gubemur.43
Setelah Indonesia merdeka, deilgan Maklumat Pemerintah No. I1 tanggal
23 April 1946, Pemerintah menyerahkan urusan tugas dan hak mengangkat
Penghulu-Landraad, Penghulu dan anggota Pengadilan Agama serta Penghulu
Masjid dan para pegawainya kepada ICementerian Agama, yang sebelumnya
menjadi wewenang Residen dan ~ u ~ a t i . ~ ~
Struktur organisasi Pengadilan Agama tahun 1950 mengalami perubahan
dengan Penetapan Menteri Agama tanggal 4 Mei 1950 Nomor 3 ditetapkan
susunan Pengadilan Agama yang terdiri dari:
1. Seorang ketua merangkap penasihat Pengadilan Negeri.
2. Seorang wakil ketua.
3. Tiga sampai lima orang anggota.45
Selanjutnya menurut Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957, Ketua dan
anggota Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ~ ~ a m a . ~ ~
Struktur Organisasi Mahkamah Islam Tinggi Tahun 1937 diatur dalanl

Pasal 7c Staatsblad 1937 Noinor 610 yang menetapkan bahwa selama oleh
Gubemur Jenderal tidak ditetapkan aturan lain, maka di Kota Djakarta diadakail

43 Hasbullah Bakry, Kumpulan Lenglcap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di
Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1978, hlm. 249.
447..
. A h a d Noeh dan ~ b d uBasit
l
Adnan, Sejarah Singglcat Peradilan Agama Islam
Dz lndonesla, Penerblt Yl'.Blna Ilmu, Suarabaya, 1983, hlm.52.
45 Ibid.
Tbid, hlm. 53.

Majelis Pengadilan yang dinamakan Mahkamah Islam Tinggi untuk tanah Jawa
dan Madura yang daerah kekuasaannya meliputi seluruh tanah Jawa dan Madura.
Icemudian Pasal7d. menetapkan bahwa:
a. Mahkamah Islam Tinggi terdiri seorang Ketua dan dua orang anggota
dan dibantu oleh seorang Panitera.
b. Icepada Mahkamah Islam Tinggi ditambahkan Pengganti anggota dan
Pengganti-pengganti panitera.
c. Icetua, anggota, panitera dan pengganti panitera mendapat gaji tetap
atau uang duduk, pengganti-pengganti anggota mendapat uang duduk.
d. Icetua, anggota dan panitera, deinikian juga pengganti-penggantinya,
sebelum melakukan jabatannya, bersuinpah di tangan Direktur Justisi
dengan sumpah seperti yang ditetapkan dalam beslit-~uberneinei~.~~
Perkembangan struktur organisasi pengadilan dilakukan seiring

dengan perkembangan tugas pokok dan fungsi peradilan yang semakin tinggi
dalam pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, maka dipandang perlu
untuk menyempurnakan struktur organisasi Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama. Untuk itu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun
1978 tanggal 16 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja
Kepaniteraan Pengadilan Agama Dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi ~ ~ a i n a . ~ '
Menurut Keputusan Menteri Agsllna tersebut, Struktur Organisasi
Kepaniteraan Pengadilan Agama ditetapkan sebagai berikut:
1. Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Panitera Kepala.
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama terdiri dari Kepaniteraan Perkara dan
Icepaniteraan Tata Usaha.
3. Kepaniteraan Perkara yang terdiri dari:

47"0

lblcl.

Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan Dan Peraturan Peradilan
Agama, PT. Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 544.

a. Sub Icepaniteraan Gugatan;
b. Sub Kepaniteraail Permohonan;

c. Sub Kepaniteraail Hukuin Syara', Statistik, dan Dokumentasi.
4. Icepaniteraan Tata Usaha yang terdiri dari:

a. Sub Kepaniteraan Kepegawaian;
b. Sub Kepaniteraan Keuangan;

c. Sub Icepaniteraan

mum.^^

Mengenai Struktur Organisasi Icepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama
ditetapkan sebagai berikut:
1. Icepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Panitera

2. Icepala. Icepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Kepaniteraan
Perkara dan Kepanitraan Tata Usaha.
3. Icepaniteraan Perkara yang terdiri dari:

a. Sub Kepaniteraan Banding;
b. Sub Kepaniteraan Hukum Syara', Statistik, dan Dokumentasi.
4. Icepaniteraan Tata Usaha yang terdiri dari:

b. Sub Kepaniteraan Kepegawaian;

c. Sub Kepaniteraan Keuangan;
d. Sub Kepaniteraan

mum.^'

Struktur Organisasi Pengadilan dalam UU No. 7 Tahun 1989 lebih

sempuina. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 iili juga diatur mengenai struktur
organisasi pengadilan. Menurut Pasal9 dan Pasal 10 UU No. 7 Tahun 1989:
p
p
-

-
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1. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera,
Sekeretaris, dan Juru Sita.

2. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Piinpinan, Hakim Anggota,
Panitera, dan Sekretaris.
3. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Icetua dan seorang Wakil
Icetua.
4. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang

Wakil Icetua.

5. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.
Struktur Organisasi Icepaniteraan dan Kesekretariatan disempurnakan.
Struktur organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan masih tetap mengacu pada
struktur organisasi sebelumnya, yakni struktur organisasi menurut UU No. 7
Tahun 1989. Menurut Pasal 44 UU No. 7 Tahun 1989, paintera pengadilan
merangkap sekretaris pengadilan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa meskipun
jenis pekerjaan kepaniteraan dan kesekretariatan dipisahkan namun dalan rangka
koordinasi pertanggungjwaban, maka jabatan sekretaris dirangkap oleh panitera
sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini. Kemudian mengenai struktur
organisasi Pengadilan Tinggi Agama juga masih mengacu pada UU No. 7 Tahun
1989 seperti terlihat pada bagan di bawah ini.51
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA~'

I

17l

PANITERA / SEKRETARIS
WAKIL I'AMTERA

,

I

SUB
KJiPANITEIAAN
BANDING1
PANITERA
MUDA BANDING

11

SUB
KJiPANITERAAN
HUKUMiPANlTERA
MUDAHUKUM

I 1

I I

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

KELOMPOK FUNGSIONAL
KEPANITERAAN :
PANlTERA PENGGANTI

Keterangan:

1. ICetua dan wakil ketua merupakan pimpinan pengadilan yang bersifat kollegial
berada dalam satu rumpun pimpinan.
2. Jabatan sekretaris pengadilan dirangkap oleh panitera.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 3 Tahun 2006, jabatan sekretaris
tidak dapat dirangkap oleh panitera.
4. Jabatan jurusita dan jurusita pengganti tidak terdapat pada PTA karena PTA
merupakan peradilan banding.
Keinudian berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, ketentuan Pasal44 tersebut
diubah sehingga berbunyi: "Panitera Pengadilan tidak merangkap sekretaris
pei~gadilan". Menurut hemat Penulis, ha1 ini dimaksudkan agar masing-masing
yejabat dapat berkonsentrasi pada bidangnya tugasnya sendiri-sendiri. Namun
demikian struktur organisasi yang baru ini belum dilaksanakan sehiilgga sampai
-

52

Ibid., hlm. 14.

sekarang struktur organisasi Pengadilan Agama masih inengacu pada UU No. 7
Tahun 1989 seperti pada bagan di bawah ini.
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA

I

WAKILKETUA

I

I

PANITERA / SEKRETARIS

1

m!-lqm

PERMOHONAN
PANITERA

KEUANGAN

MUDA
GUGATAN

KELOMPOK FUNGSIONAL
KEPANITERAAN :
1. PANITERA
PENGGANTI
2. JURUSITNIURUSITA
PENGGANTI

5. Icetenagaan Pengadilan
Icetenagaan pengadilan agama pada umuilya masih sangat sedikit sesuai
dengan perkembangan kebutuhan saat itu serta kemampuail anggaran pada
Departemen Agama. Mengenai persyaratan hams beragama Islam, maka dalam
praktik tidak pernah ada pegawai, baik pejabat struktural maupun hngsional yang
tidak beragama Islam. Syarat-syarat menjadi hakim pada peilgadilan agama tidak
diatur dalam undang-undang. Yang diatur dalam undang-undang hailya ada istilah

seorang ahli agama Islam. Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 terus
mengalami peningkatan baik secara kauntitatif maupun kualitatif.
Syarat-syarat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama diatur dalam UU
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU Peradilan Agama berikunya
secara rinci yang mengatur tentang syarat-syarat pejabat Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama.
Syarat-syarat menjadi Hakim dalam W No. 7 Tahun 1989, yakni Pasal
13 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 mengatur tentang syarat-syarat menjadi hakim
pengadilan agama sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun
tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKIC',atau organisasi
terlarang yang lain;
f. pegawai negeri sipil;
g. sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; dan
i. benvibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Semua syarat untuk menjadi hakim pengadilan agama sebagai hakiin
-

syariah yang ditentukan oleh Undang-Undang ini bersumber dari dan tidak

bertentangan dengan persyaratan yang ditetapltan dalam hukum syariah Islam
yailg dianut di Indonesia. Termasuk di sini syarat beragarna Islam yang telah
secara tegas dinyatakan dalam Pasal 13 huruf b di atas. Syarat hakim yang belum
masuk dalam Pasal ini adalah syarat sehat jasmani dan rohani, tidak bisu dan tidak
tuli. Namun kemudian syarat ini dimasukkan dalam UU No. 3 Tahun 2006.
Syarat Hakim dalam UU No. 3 Tahun 2006 mengalami perkembangan.
Mengenai syarat menjadi hakim ini dilakukan perubahan dalain UU No. 3 Tal~un
2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agarna.
Pasal 13 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 ini menetapkan bahwa untuk dapat
diangkat sebagai calon halum pengadilan agama, seseorang hams memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasilan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
e. sarjana syariah danlatau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. benvibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk
organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalarn Gerakan
30 SeptemberIPartai IComunis Indonesia.

Icemudian pada ayat (2) Pasal 13 ini ditetapkan bahwa untuk dapat
diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim
sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh
lima) tahun. Syarat Hakim dalam UU No. 50 Tahun 2009 diatur lebih ketat.
Syarat-syarat menjadi hakim pengadilan agama ini kemudian diatur kembali
dalam Pasal 13 UU No. 50 Tahun 2009 secara lebih ketat. Menurut Pasal 13 ayat

(1) UU ini, untuk dapat diangkat menjadi hakirn pengadilan agama, seseorang
hams memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertalcwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
e. sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai
hukum Islam;

f. lulus pendidikan hakim;
g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibail;
h. benvibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat
puluh) tahun; dan

j. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
-

-

T a p .

-

Perkembangan juga terjadi dalam rekrutmeil dan pendidikan hakim.

Pertama, Pasal 13A UU No. 50 Tahun 2009 ini menegaskan bahwa pengangkatan
hakim pengadilan agama dilakukail melalui proses seleksi yang transparan,
akuntabel, dan partisipaitf. Proses seleksi pengangkatan hakim dilakukan bersarna
oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Icedua, dalam Penjelasan Pasal 13
huruf f, dinyatakan bahwa pendidikan hakim diselenggarakan bersama ole11
Mahkamah Agung dan perguiuan negeri agama atau swasta yang terakreditasi A
dalam jangka waktu yang ditentukan dan inelalui porses seleksi yang ketat.
ICesemuanya itu dalam upaya mencari dan menemukan hakim yang berkualitas.
Ketiga, Pasal 13B UU No. 50 Tahun 2009 mengatur tentang pengangkatan hakim
a d Izoc. Uiltuk dapat diangkat sebagai hakiin ad hoc, seseorang ahrus memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I), kecuali huruf e (syarat
sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum
Islam) dan huruf f (tentang lulus pendidikan hakim). Larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c (yakni sebagai pengusaha) tetap berlaku
kecuali undang-undang menentukan lain. Tatacara pelaksanaan pengangkatan
hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hakim Peradilan Agama tidak hams pegawai negeri. Salah satu

perkeinbangan mendasar berkenaan dengall jabatan hakim adalah bahwa hakiin
Peradilan Agama tidak hams berasal dari pegawai negeri sebagaimana diatur
dalam Pasal 13 UU No. 3 Tahun 2006. Bahkan dalam Pasal 13 UU No. 50 Tahun
2009 ini ditegaskan bahwa hakim adalah pejabat negara yang melakukan
-

-

-

-

keluasaan kehakiman. Syarat-syarat Halcim pada Pengadilan Tinggi Agama

-

terjadi pengetatan. Mengenai syarat menjadi hakim pengadilan tinggi agama
dahulu diatur dalam Pasal 14 UU No. 7 Tahun 1989. Pada dasamya syarat hakim
pada pengadilan tinggi agama secara kepribadian sama deilgan syarat hakim pada
pengadilan agama, kecuali yang berkenaan dengan syarat usia dan masa kerja atau
pengalaman menjadi hakim pada pengadilan agama. Pasal ini menetapkan bahwa
untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan tinggi agana, seseorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i;
b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun; dan
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua ataua Wakil
Icetua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim
Pengadilan Agama.

Icemudian dalam UU No. 3 Tahun 2006, syarat menjadi hakim tinggi
inengalami perubahan sebagaimana hakim pada pengadilan agama. Pasal 14 ayat
(1) UU No. 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa untuk dapat diangkat inenjadi
hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim hams memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h UU No. 3 Tahun 2006;
b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua
pengadilan agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan
agama; dan
d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Sekarang dengan diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009, syarat-syarat

untuk menjadi hakin1 pengadilan tinggi agama ini juga mengalami perubahan.
Pasal 14 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 menetapkan bahwa untuk dapat diangkat
menjadi hakim peilgadilan tinggi agama, seorailg hakim hams memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalanl Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf byhuruf
c, huruf d, huruf g, dan huruf j;

b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua
pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan
againa;
d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan
pelanggaran Icode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Syarat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diperingan. Untuk

menjadi ketua dan wakil ketua pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama
juga telah diatur secara limitatif dalam UU Peradilan Agama yang secara bertahap
mengalami perubahan. Menurut UU No. 7 Tahun 1989, persyaratan menjadi ketua

-

bail wakll ketua pengadilan diatur sebagai benkut:

a. Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama
harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim
pengadilan agama.53

b. Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama diperlukan
pengalaman

selurang-kurangnya

10 (sepulul~) tahun

sebagai hakim

pengadilan tinggi agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi hakim
pengadilan tinggi agama yang pernah inenjabat ketua pengadilan agama.54

c. Untuk dapat diangkat sebagai ketua wakil pengadilan tinggi agama
diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai hakim
pengadilan agama atau sekurang-sekurangnya 3 (tiga) tahun bagi hakim
pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.55

Menurut UU No. 3 Tahun 2006, persyaratan menjadi ketua dan wakil
ketua pengadilan diatur sebagai berikut:
a. Untuk dapat diangkat inenjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama
hams berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim
pengadilan agama.56
b. Uiltuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus
berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai l~akimpengadilan tinggi
agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tiilggi agama yang pernah
menj abat ketua pengadilan agama.57
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c. Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama hams
berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan
tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi againa yang
pemah menjadi ketua pengadilan agama.58
Menurut UU No. 50 Tahun 2009, persyaratan menjadi ketua dan wakil

ketua pengadilan diatur sebagai berikut :
(1) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama
harus berpengalaman paling siilgkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan
agama.59
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama hams
berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi
agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah
menjabat ketua pengadilan agama.60
(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus
berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan
tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang
pemah menjadi ketua pengadilan agama Pasal 14 ayat (3) UU No. 50 Tahun
2009.

Pengangkatan dan pembevhentian hakim oleh Presiden. Pasal 15 UU
No. 7 Tahun 1989 menetapltan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung,
ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama
LO

" Pasal 14 ayat (3) W No. 3 Tahun 2006.
59
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berdasarkan persetujuan Icetua Mahkamah Agung. Kemudian dalam UU No. 3
Tahun 2006, pengangkatan dan pemberhentian hakim, ketua dan wakil ketua
pengadilan ini mengalami perubahan seiring dengan perubahan kehidupan
ltetatanegaraan yang merupakan buah refonnasi. Pasal 15 UU No. 3 Tahun 2006
menetapkan bahwa hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Icetua Mahkamah Agung, ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat
dan diberhentikan oleh Icetua Mahkamah Agung.
Sekarang dengan diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009, maka

pengangkatan dan pemberhentian hakim, ketua dan wakil ketua pengadilan ini
diatur kembali sesuai dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dewasa ini
dengan melibatkan Komisi Yudisial. Pengangkatan dan pemberhentian ini diatur
dalain Pasal 15 UU No. 50 Tahun 2009 sebagai berikut:
1. Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
2. Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah
Agung dadatau Koinisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.

3. Usul peinberhentian yang dilakukan oleh Koinisi Yudisial sebagaimana
tersebut di atas hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan
melanggar Icode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Tenaga kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan disesuaikan dengan

prinsip-prinsip peradilan syariah. Tenaga kepaniteraan dan kesekretariatan
pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama telah diatur dalam UU No. 7
Tahun 1989 yang pada pokoknya sama dengan Pengadilan dalam lingkungan

p~

reradilan Umum dengan sedikit penyesuain susunan organisasi. Syarat beragama

Islam bagi tenaga kepaniteraan dan kesekretariatan telah diberlakukan sesuai
tuntunan syariah Islam. Demikian pula dalam UU No. 3 Tahun 2006 maupun

dalam UU No. 50 Tahun 2009. ha1 ini nampak sebagaimana diatur dalam Pasal27
dan Pasal45 UU NO. 7 Tahun 1989 yang tetap dipertahnakan baik dalam UU No.
3 Tahun 2006 maupun UU No. 50 Tahun 2009. Penulis berpendapat bahwa

potensi kekuatan ketenagaan pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama
menunjukkan kesiapan kemampuannya dalam mengemban tugas ke depan yang
semakin berat. Dengan demikian, sesungguhnya tidak perlu lagi ada kekhawatiran
mengenai mengenai kemampuan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Optimisme ini akan terjawab dengan melihat data
ketenagaan di Peradilan Agama. Potensi Ketenagaan pada Peradilan Agama
sangat mendukung tugas pokok dan fungsi. Peradilan Agama di Indonesia saat ini
memiliki potensi ketenagaan hakim tingkat pertama yang cukup memadai
sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.61Jika dilihat dari potensi mereka
berdasarkan tingkat pendidikan, maka sangat menggembirakan dan patut
dibanggakan karena semangat belajar para pejabat dan pegawai peradilan agama
sangat tinggi. Iceadaan potensi tenaga pengadilan pada saat ini dapat disajikan
data sebagai tersebut di bawah ini.62Menurut hemat Penulis, dari data tersebut di
atas, menuiljukkan bahwa potensi hakim tingkat pertama cukup memuaskan jika
ditinjau dari aspek pendidikan mereka. Nampak di sini bahwa sudah ada 5 (lima)
orang hakim yang berpendidikan strata 3 (doktor) dan separo lebih yang sudah
berpendidikan strata 2 (magister).

6'
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DATA HAKIM, PANITERA, JURUSITAIJURUSITA PENGGANTI,
PEJABAT STRUI<TURAL/FUNGSIONAL DAN PEGAWAIISTAF
DI LINGKUNGAN MSYIPTA SELURUH INDONESIA

*) Data Ketenagaan per -April 2009 dari ~ a d i l a ~ . ~ ~

JUMLAH HAKIM TINGKAT PERTAMA
MENURUT JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG
NO

JABATAN

PANGKAT

1
2
3
4
5

HakimUtama
Hakim Utama Muda
Hakim Madya Utama
Hakim Madya Muda
HakimMadya
Pratama
Hakim Pratama
Utama
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama
Muda
Hakin1 Pratama

Pembina Utama
Pembina Utama Madya
Pembina Utama Muda
Pembina Tingkat I
Pembina

"

6
7
8
9

GOLI
RUANG
IV/e
IV/d
IV/c
IVIb
IV/a

JUMLAH

Penata Tingkat I

III/d

72 1

Penata

III/c

162

Penata Muda Tingkat I

IIIIb

177

Penata Muda

III/a

122
3.049

Jumlah

0
15
207
696
949

JUMLAH HAKIM TINGKAT PERTAMA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO
1
2

JENIS
ICELAMIN
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

SLTA

SI

S .2

S.3

JUMLAH

0
0

1.682
520
2.202

703
139
842

5
0
5

2.390
659
3.049

0

JUMLAH HAKIM TINGGI PTA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO
1
2

JENIS
KELAMIN
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

SLTA

SI

S.2

S.3

JUMLAH

0
0
0

156
9
165

185
10
195

1
0
1

342
19
361

" Mahkamah Agung R.I., Projl Peradilan Agama Tahun 2009, Op., cit., hlm. 28.

JUMLAH HAKIM TINGGI PTA
MENURUT JABATAN/PANGI(AT/GOLONGAN/RUANG

NO

JABATAN

PANGKAT

1
2
3
4
5

HakimUtama
Hakim Utama Muda
Hakim Madya Utama
Hakim Madya Muda
Hakim Madya
Pratama
Halum Pratama
Utama
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama
Muda
Hakim Pratama

Pembina Utama
Pembina Utama Madya
Pembina Utama Muda
Pembina Tingkat I
Pembina

6
7
8
9

GOLI
RUANG
IVIe
IV/~
IV/c
Iv/b
IV/a

JUMLAH

Penata Tingkat I

IIIId

0

Penata

1111~

0

Penata Muda Tingkat I

IIIIb

0

Penata Muda

IU/a

0
361

Jumlah

80
111
118
52
0

Dari bagan tersebut telah nampak bahwa 195 dari 361 = 70% lebih hakim tingkat
banding yang berpendidikan strata 2 dan 1 orang berpendidikan strata 3.

JUMLAH PANITERA PENGGANTI PADA Msy I PA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO JENIS
IU3LANIIN
1 Laki-laki
2 Perempuan
Jumlah

SLTA

D.3

S.l

S.2

S.3

JUMLAH

0
0
0

105
87
192

1.539
979
2.518

81
22
103

0
0
0

1.752
1.088
2.813

JUMLAH PANITERA PENGGANTI PADA Msy. A/ PTA
MENURUT JENIS IUZLAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

I NO I JENIS

I SLTA I

D.3 (

S.l

1

S.2

I S.3 1

JUNILAH (

JUMLAH JURUSITA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH JURUSITA PENGGANTI
MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO JABATAN

1

1
2

3
4

1
I

Wakil Sekretaris
ICasubbaiz I Kaur
Pej. Fungsional
Sekretariat
Staf
Jumlah

PEGAWAI NON TEKNIS
Msy. A I
Msy I PA
PTA

1

25
68
21

1

460
574

274
78 1
76
1.044
2.175

JUMLAH

1

299
849
97

I

1.SO4
2.749

Ditinjau dari segi pendidikan, inaka secara umum ketenagaan peradilan

agama sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Undang-undang, bahkan
sudah jauh di atas ketentuan minimal menurut standar Undang-undang. Keadaan
ketenagaail ini terus mengalami kemajuan sebagaimana terlihat pada bagan di
bawah ini untuk kondisi per 1 September 2010. Data di bawah ini menunjukkan
bahwa tenaga kepaniteraan pun juga mengalami perkernbangan dengan pesat
--

sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

DATA TENAGA TEKNIS PERADILAN A G A M A ~ ~
A. HAKIM
1. Halim Tingkat Pertama
a. Jumlah Hakim Menurut Jabatan 1 Pangkat I Golongan / Ruang
NO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7
8.
9.

JABATAN

PANGKAT

Hakim Utama
Hakim Utama
Muda
Hakim Madya
Utama
Hakim Madya
Muda
Hakirn Madya
Pratama
Hakim Pratama
Utama
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama
Muda
Hakim Pratama
JUMLAH
TOTAL

Pembina Utama
Pembina Utama
Madya
Pembina Utama
Muda
Pembina
Tingkat I
Pembina

IVIe
IVId

0
10

IVIc

158

IVh

774

IVIa

1184

Penata Tingkat I

IIIId

374

Penata

IIIIc

149

Penata Muda
Tingkat I
Penata Muda

IIIh

262

IIIIa

21 5
3126

JUMLAH

b. Jumlah Hakim menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

2. HAKIM TINGKAT BANDING
a. Jumlah Hakim Menurut Jabatan I Pangkat I Golongan I Ruang

NO

JABATAN

PANGKAT

GOLONGAN

jUMLAH

I RUANG
Hakim U t m a
Hakim Utama
Md'

1.

2.

64

Pembina Utama
Pembina Utama

IVIe
IVId

75
117

Sulnber diolah dari BADILAG M A H I M A H AGUNG per tanggal 1 September 2009.

3.
4.
5.
6.
7
8.

9.
c

Hakim Madya
Utama
Hakim Madya
Muda
Hakim Madya
Pratama
Halim Pratama
Utama
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama
Muda
Hakim Pratama
JUMLAH
TOTAL

Pembina Utama
Muda
Pembina
Tingkat I
Pembina

IVIc

177

IVIb

99

IVIa

0

Penata Tingkat
I
Penata

IIIId

0

IIIIc

0

Penata Muda
Tingkat I
Penata Muda

IIIIb

0

IIIIa

0
468

b. Jumlah Hakim menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
NO
1.
2.

JENIS
KELAMIN
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
TOTAL

SLTA

S.l

S.2

S.3

JUMLAH

0
0
0

212
15
227

224
13
237

3
1
4

439
29
468

a. Jumlah Pejabat Kepaniteraan pada PA/Msy menurut Jenis Kelamin dan
Tingkat Pendidikan

b. Jumlah Pejabat Kepaniteraan pada PTA/Msy.P menurut Jenis Kelamin
dan Tingkat Pendidikan

C. JURUSITA dan JURUSITA PENGGANTI
a. Jumlah Jurusita menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

b. Jumlah Jurusita Pengganti menurut Jenis Icelamin dan Tingkat
Pendidikan

D. PEGAWAI NON TEKNIS

JUMLAH TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS
PERADILAN AGAMA : 10.359

Sarana dan Prasarana Pengadilan pada masa dahulu pada umumnya

masih sangat sederhana dan bahkan banyak juga pengadilan agama yang tidak

~nemilikikantor sendiri, inasih numpang pada kantor lain, nyewa rumah penduduk
atau berada di surambi inasjid. Keadaan ini sunguh sangat memprihatinkan.

6. Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan
Ketua dan haldm anggota, dahulu diangkat oleh residen atau gubernur.
Pejabat dan pegawai pengadilan agama tidak digaji. Mereka mendapat gaji hanya
dari ongkos perkara. Keadaan ini berjalan sejak tahun 1882 sampai dengan tahun
1937. Icemudian sejak tahuil 1938, Icetua pengadilan agama mendapat gaji
(bezoldiging)karena kedudukannya sebagai penghulu penasihat (advisoir) pada
landraad.65Dahulu pegawai Peradilan Agama tidak digaji. Pada waktu dallulu,
pada zaman penjajahan Belanda, pengadilan agama di bawah pembinaan dan
pengawasan ole11 Departemen Kehakiman (Departemen van Justitie). Namuil
demikian, Pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk keperluan pengadilan
agama. I<ebutullan administrasi dan operasional pengadilan serta gaji pegawai
dicukupkan dari ongkos perkara.66 Keadaan ini terus berjalan sarnpai Indonesia
merdeka. Setelah Indonesia merdeka, kernudiail berdiri Kementerian Agama,
maka pembinaan dan pengawasan pengadilan agama dialihkan ke Menteri Agarna
terhitung mulai tanggal 26 Maret 1946. Tahun 1947, Pegawai PA Mulai Digaji,
yakni tanggal 26 Maret 1946, maka seluruh pegawai mendapat gaji dari Negara
dan disediakan anggaran untuk penyelenggaraan rumah tangga pengadilan.
Sedang ongkos perkara disetor ke kas Negara menjadi pemasukan ~ e ~ a r a . ~ '

Ibid.
Arso Sosroatmodjo, Seabad Peradilan Agama, dalam Kenang-Kenangan Seabad
Peradilan Agama di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen
Agarna, Jakarta, 1985, hlm. 292.
67 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singgkat Peradilan Agama Islam
Di Indonesia, Penerbit PT. Bina Ilmu, Suarabaya, 1983, hlm.52-53.
65

66

Pembinaan dan pengawasan pengadilan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga)
komponen, yaitu: 1. bidang teknis yustisial, 2. bidang organisai, administrasi dan
finansial, dan 3. bidang perilaku hakim dan pejabat pengadilan.
Pembinaan dun pengawasan pengadilan dalam UU No. 7 Tahun 1989
dilakukan oleh dua lernbaga, yaitu Menteri Agama dan Icetua Mahkamah Agung.
Pembinaan pengadilan menurut Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1989 diatur sebgai
berikut:
(1) Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan
dilakukan oleh Menteri Agama.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak
bole11 mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.
Selanjutnya mengenai pembinaan kepegawaian diatur dalam Pasal 12 UU
No. 7 Tahun 1989 sebagai berikut:
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai
negeri dilakukan oleh Menteri Agama.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak bole11 mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara.
Pembinaan dun pengawasan pengadilan dalam UU No. 3 Tahun 2006
dilakukail sepenuhnya oleh Maldcamah Agung sebagai konsekuensi dari sistem
peradilan satu atap, yakni di bawah Mahkamah Agung. Pembinaan pengadilan
menurut Pasal5 UU No. 7 Tahun 1989 diatur sebgai berikut:
1. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan
dilakukan oleh Mahkamah Agung.

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Selanjutnya mengenai pebinaan kepegawaian diatur dalam Pasal 12 UU
No. 7 Tahun 1989 berikut:
1. Pembinaan dan pengawasan uinum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua
Mahkamah Agung.

2. Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan inemutus
perkara.
Pembinaan dan pengawasan pengadilan dalam UU No. 48 Tahun 2009

mengalami perkembangan seiring dengan derap langkah reforrnasi. Termasuk
juga dalam ha1 ini pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, yakni dengan
diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009. Pada saat ini, pembinaan dan
pengawasan umum terhadap pengadilan dilakukan oleh Mahkarnah Agung
sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006. Pembinaan dan pengawasan
yang dilakukan ole11 Mahkamah Agung ini meliputi 3 (tiga) bidang
penyelenggaraan peradilan, yaitu: (1) bidang teknis yustisial; (2) bidang
organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan, dan (3) bidang kode etik
dan perilaku halcim dan pejabat pengadilan. Pengawasan Mahkamah Agung

terhadap kode etik dan perilaku hakim ini bersifat pengawasan internal. Sedang
peilgawasan kode etik dan perilaku hakim secara eksternal dilakukan oleh Komisi
Yudisial. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem pengawasan berdasarkan UUD

Sistem pengawasan menurut UU No. 50 Tahun 2009 oleh Mahkamah

Agung dan Icomisi Yudisial inenurut UU No. 50 Tahun 2009 diatur sebagai
berikut:
Pasal 12A
(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukail oleh
Mahkamah Agung.
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), untuk
meiljaga dan menegakkan kehorrnatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan
oleh Komisi Yudisial.
Pasal 12B
(1)
(2)

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur,
adil, porfesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta
berpengalaman di bidang hukum.
Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 12C
(1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalanl
Pasal 12, Komisi Yudisial berkoordinasi deilgan Mahkamah Agung.
(2) Dalam ha1 terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama
oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Pasal 12D
(1) Dalain inelaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas
melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(I), Komisi Yudisial berwenang:
a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat danlatau
informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Dm&-*.
7

b. memeri~sadan memutus dugaan peianggaran atas Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim;

c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan
bdan-badan peradilail di bawah Mahakamh Agung atas dugaan
pelanggaran Kode Etik dail Pedomail Perlaku Hakim;
e. melakultan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf d;
f. meminta keterailgan atau data kepada Mahkamah Agung danlatau
pengadilan;
g. melakukan peinanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang
diduga melanggar Icode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk
kepentingan pemeriksaan; dan atau
h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagairnana
dimaksud dalam huruf b.
Pasal 12E
(1) Dalam melaksanaltan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12A, Icomisi Yudisial danlatau Mahkamah Agung wajib:
a. menaati norrna dan peraturan perundang-undangan;
b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
(2) Icode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dtetapkan oleh Icomisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
(4) Ketentuan mengeilai pengawasan eksternal dan pengawasan internal
hakim diatur dalam undang-undang.
Pasal 12F
"Dalam rangka menjaga dan menegakkail kehonnatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat nlenganalisis
putusan pengadilan yang telah inemperoleh kekuatan hukum tetap sebagai
dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim".
Sistem pengawasan yang dianut dalam UU No. 50 Tahun 2009 ini jauh

lebih ketat dibandingkan dengan sistem pengawasan sebelurnnya karena
pengawasan hakinl dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara

dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Pengawasan eksternal
dilakukan oleh Komisi Yudisial.
7. Kompetensi Komisi Yudisial Menganalisis Putusan Hakim
Pasal 12F UU No. 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada
ICoinisi Yudisial (ICY) untuk menganalisis putusan hakim. Pasal 12F tersebut
menetapkan bahwa:
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim, IComisi Yudisial dapat menganalisis putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar
rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.
Icemudian dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan "mutasi hakim" dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim.
Ketentuan Pasal 12F UU No. 50 Tahun 2009 ini mengambil oper dari bunyi Pasal
42 UU No. 48 Tahun 2009 dan Penjelasannya.
Penulis berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

menurut UUD Tahun 1945, maka ketentuan dalam Pasal 12F UU ini perlu
pengkajian ulang karena:
1. Ketentuan bahwa KY dapat menganalisis putusan pengadilan yalg telah
inemperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk
melakukan mutasi hakim seperti ini tidak terdapat di dalam UUD Tahun
1945 maupun UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Koinisi Yudisial.

2. Ketentuan ini bertentangan dengan asas kemerdekaan hakim. Melakukan
analisis putusail berarti melakukan penilaian terhadap pemikiran hakim.

dengan pemikiran KY, siapa yang dianggap benar?

3. Perbedaan dan perdebatan pendapat mengenai putusan hakim ini justru

altan menjatuhkaiz kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
sehingga ketentuan Pasal 12F ini inenjadi kontra produktif.
4. Baik secara yuridis inaupun etis, yang benvenang menganalisis putusan hakim
hanyalah pengadilan yang lebih tinggi, baik dalam rangka upaya hukum,
pengawasan dan pembinaan maupun eksaminasi untuk promosi.
5. Icetentuan Pasal 12F ini telah menempatkan KY berkedudukan di atas
ltedudukan Hakim dan Lembaga Peradilan, padahal menurut Pasal 24 ayat (2)

UUD Tahun 1945, KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman di tingkat
manapun juga dan bukan pula atasan lembaga peradilan manapun juga.
6. Kehorrnatan dan keluhuran martabat hakim bukan terletak pada pemikirannya

yang seirama (sejalan) dengan pernikiran KY, melainkan terletak pada etika
dan perilakunya yang mulia.

7. Icompetensi dan tanggung jawab 1-

hanyalah sebatas mengawasi perilaku

hakim, yakni apakah seseorang hakim sebagai oknum telah melanggar Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Keputusan

Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Icetua Komisi Yudisial Nomor
047/I(MA/SKB/2009 dan Nomor 02/SI(B/P.KY/2009 tanggal 8 April 2009.

8. I W tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan dosa hakim dalam
mengambil keputusan yang oleh KY dinilai tidak benar dan tidak profesional
karena tidak sejalan dengan pendapat KY.
9. I W tidak dibenarkan memberi penilaian dan komentar terhadap substansi

inutasi hakim berdasarkan penilaian KY terhadap kualitas putusan l~akim
menurut pendapatnya.
10. Untulc ineinperjelas batas wilayah antara kemerdekaan hakim yang menjadi

kompetensi hakim menurut UUD Tahun 1945 dan etika dan perilaku hakim
yang menjadi kompetensi ICY, maka perlu dilakukan kajian mendalam dengan
berbagai pihak sehingga dapat dirumuskan garis batas wilayah masing-inasing
agar masing-masing dapat bekerja secara profesional di bidangnya bersih dari
periaku mencampuri kompetensi pihak lain.
Namun demikian, dalam rangka pengawasan terhadap hakim yang
dilaporkan danlatau diduga telah nielakukan pelanggaran terhadap kode etik dail
pedoman perilaku hakim, maka IComisi Yudisial dapat saja: (1) inernbaca dan
menganalisa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan
ketentuan bahwa analisis tersebut seinata-inata dimaksudkan untuk menernukan
fakta apakah oknum hakim yang ditengarai (dicurigai) itu benar telah melakukan
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakiin, bukan untuk menilai benar
salahnya putusan; (2) melakukan rekomendasi atas dasar adanya pelanggaran
kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim yang bersangkutan, bukan atas
dasar kualitas putusail menurut pendapat KY; dan (3) IComisi Yudisial, setelah
melakukan klarifikasi dan ternyata tidak ditemukan adanya pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka dalam rangka menjaga dan meilegakkan
kehorrnatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim wajib memberikan
keterangan secara tertulis kepada pelapor bahwa tidal< ada pelanggaran Etika dan

-- . .

Yeaoman Yerilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim terlapor. Atas dasar

,

pernikiran tersebut, inaka ketentuan dalam Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 dan

Pasal 12F UU No. 50 Tahun 2009 serta Pasal yang saina bunyinya dalam UU
Peradilan lainnya perlu ditinjau kembali dan diluruskan.

Kajian ilmiah (akademis) atas putusan hakim yang bersi fat netral,
semata-mata demi kepentingan ilmu pengetahuan, dengan menganalisis terhadap
putusan hakim tidak dilarang. Putusan hakim pada hakikatnya merupakan laporan
dan ltarya ilmial~hakiin dari hasil peilelitian dan analisisilya terhadap kasus yang
ditangani olehnya. Sebagai karya iliniah, maka putusan hakim layak menjadi
bahan dan obyek kajian ilmiah dalam dunia akademis maupun dalam pendidikan
dan pelatihan profesi hukum.

8. Beban Perkara pada Peradilan Agama
Beban perkara Peradilan Agama dari tahun ke tahun terus meningkat.

Perkara yang hams diselesaikan pada tahun 2008 dapat dilaporkan sebagaimana
bagan di bawah ini. Demikian pula untuk perkara pada tingkat banding, kasasi,
dan peninjauan kembali juga mengalami peningkatan. Berdasarkail ketentuan
Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989, atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama
dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang beiperkara, kecuali apabila
undang-undang menentukan lain. Namun demikian ketentuan dalam Pasal ini
tidak pemah berjalan karena pada umumnya upaya hukum yang dilakukan
terhadap "penetapan" Pengadilan Agama langsung kasasi. Secara yuridis, ha1 ini
menyimpang dari hukum acara yang telah ditetapkan dalam Pasal 61 tersebut di
atas. Mengenai jumlah perkara tingkat pertama, banding dan kasasi dapat
dilaporkan sebagai berikut:

DATA PERKARA SELURUH INDONESIA TAHUN 2 0 0 8 ~ ~

29

PTA Jayapura
JUMLAH

152
38.405

989
245.023

1.141

112

283.428

13.132

825
223.99
9

937
237.131

204

46.297

Perkara yailg telah diputus di tingkat pertaina tersebut dapat dimintakan
upaya hukum banding oleh pihak-pihak yang berperkara kepada Pengadilan
Tinggi Agama yang wilayahnya meliputi Pengadilan Agarna yang memutus

Ibid., hlrn. 2 1.

DATA PERICARA PERADILAN AGAMA TINGKAT BANDING 2009

Permohonan kasasi dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara

berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU No. 7 Tahun 1989 yang menetapkan bahwa
atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi
ltepada Mahkarnah Agung oleh pihak yang berperkara. Selaiil upaya hultum
kasasi, terdapat juga upaya l~ukurnpeninjauan kembali. Data terakhir perkara
kasasi dan perkara peninjauan kembali dapat dilaporkan sebagaimana bagan
berikut di bawah ini:

DATA PERKARA PERADILAN AGAMA TINGKAT KASASI TH 2009

28

PTA Maluku
Utara
PTA Jayapura
JUMLAH

1

6

7

0

7

0

3
590

3
672

6
1.262

0
21

6
883

258

,

29

0

DATA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
DARI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2009

13
14
15

16
17

I

18
..
19
20
21

1

29

1

PTA Senlarang
PTAYogyakarta
PTA Surabaya
PTA Pontianak
PTA
Palangkaraya
PTA Baniarmasil~ 1
PTA Samarinda
PTA Manado
PTA Gorontalo

PTA Jayapura
JUMLAH

1

11
1

14
2

1
3
3
0
0

2
142

16
2
23
3

5
1
9
1
2

1

1

3

0
1
1

3

I

4

0

I
1
1
1
1
Data Perltara dari Ditjen Badilag Tahun 2009.~'

0
2

10
1

14
1
2

1

I

1

1

1

-7

1
1

3
0

0

n

I

I

I

2
204

6
1
8
2

0
0
0

1
0

I

0
62

0
0
1
0
0

1
104

1

1

1
98

C. Analisis Perkembangan Kelembagaan Peradilan Agama
1. Sejarah Perkembangan Kelembagaan Peradilan Agama

Secara historis kelembagaan Peradilan Agama telah mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Hal ini nampak dengan jelas dengan masuknya
kelembagaan Peradilan Agama ke dalam struktur organisasi Negara sejak
diundangkannya UU Kekuasaan Kehakiman No. 19 Tahun 1965 sampai
diundangkannya UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak
diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989, kelembagaan Peradilan Agama dalam
sistem ketatanegaraan semakin mantap yang kemudian diperkuat dengan
dimasukkannya di dalam UUD Tahun 1945 hasil amandemen dan merupakan
lingkungan peradilan tersendii-i di samping lingkungan peradilan lainnya.
Susunan pengadilan mengacu kepada sistein kekuasaan kehakiman di

- .

lndonesla, yaknl bahwa peradilan agama terdin atas pengadilan agama sebagal
69

Ibid. hlm. 24-25.

pengadilan tingkat pertalna dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan
tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung.
Mengenai jumlah kantor pengadilan juga mengalami perkembangan dan

sampai saat ini telah terdapat sejumlah 343 Pengadilan Agama dan 29 Pengadilan
Tinggi Agama di seluruh Indonesia. Sedang mengenai struktur organisasi
pengadilan tidak inengalami perkembangan sejak diundangkannya UU No. 7
Tahun 1989. Perkembangan yang terjadi adalah tenvujudnya sistenl peradilan
nasional satu atap di bawah Mahkamah Agung.
Icetenagaan pengadilan juga mengalami perkeinbangan baik secara

lcuantitatif maupun kualitatif. Hal ini membuktikan kesigapan dan kesiapan
Peradilan Agama dalam mengemban fungsi memberi pelayanan hukuin dan
keadilan kepada mas yarakat .
Di bidang pembinaan pengadilan, terjadi perubahan yang sangat

mendasar sesuai Undang-Undang Dasar. Jika semula pembinaan dilakukan oleh
Mahkamah Agung di bidang teknis yusitisial dan Menteri Agama di bidang
organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, maka sekarang pembinaan
hanya dilakukan ole11 Mahkamah Agung saja baik di bidang teknis yustisial
maupun bidang organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan.
Di bidang pengawasan pengadilan juga terjadi perkembangan. Jika

dahulu pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada
bidang masing-masing, yakni bidang teknis yustisial oleh Mahkamah Agung
sedang bidang organisasi. Administrasi, dan finansial oleh Menteri Agama.
selcarang, pengawasan

dl1

ukan oleh Mallkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Bidang teknis yustisial dan bidang organisasi, admisitrasi, dan finansial
pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang bidailg kode etik dan
perilaku halum dilakukan oleh Mahkamah Agung yang merupakan bentuk
pengawasan internal dail oleh Komisi Yudisial yang merupakan bentuk
pengawasan eksternal. Perltembangan kelembagaan Peradilail Agama daii
tahui~1989 sampai dengan tahun 2009 dimaksud dapat dilihat sebagaimana bagan
di bawah ini:
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PERADILAN AGAMA
NO

DALAM UU NO. 7
TAHUN 1989
personil
Hakim
dan
Peradilan Agama beragama
Islam dan ada jaminan
dalam UU

DALAM UU NO. 312006, UU No. 1112006,
DAN UU NO. 5012009
Hakim dail personil Peradilan Agama
beragama Islam dan dijarnin dalam UU
(tidak ada perubahan)

Icelembagaan
(kantor)
Peradilan
Agama
inerupakail
lingkungail
tersendiri dan mandiri yang
inencerminkail
lembaga
negara dan simbol syariah
Islam dijarnin dalam UU.

Kelembagaan (kantor) Peradilan Agama
merupakan lingkungan tersendiri dan
mandiri yang mencerminkan lembaga
negara dan simbol syariah Islam dijamin
dalam UUD Tahun 1945.

Susunan Peradilan Agama
atas pengadilan
terdiri
tingkat pertama, tingkat
banding, dan tingkat kasasi
memberikan kemungkinan
untuk
meninjau
ulang
putusan hakim.

Susunan Peradilan Agama yang terdiri atas
pengadilan tingkat pertama, tingkat
banding, dan tingkat kasasi memberikan
kemungkinan untuk meninjau ulang putusan
hakim. (tidak ada perubahan)

I sehingga

mampu I ada perubahan)

memberikan
pelayanan
prima ltepada masyarakat.
5

Pengelolaan
manajemen Pengelolaan manajemen rumah tangga
rurnah tangga pengadilan pengadilan dilakukan dengan baik. (tidak
dilakukan dengan baik.
ada perubahan)

6

Pembinaan dan pengawasan
di bidang teknis yustisial
maupun
organisasi,
administrasi, dan finansial
dilakukan oleh Menteri
Agama sehingga kurang
intensif. Pada waktu dahulu
belum
ada
Komisi
Yudisial.

Pembinaan dan pengawasan di bidang
teknis
yustisial maupuil organisasi,
administrasi, dan finansial serta etika dan
perilaku hakim dan aparat pengadilan,
dilakukan secara intensif oleh Mahkamah
Agung. Pengawasan etika dan perilaku
hakim dilakukan pula oleh Komisi
Yudisial.

2. Perkembangan Politik Hukum Kelembagaan Peradilan Agama
Dari segi pendekatan politik hukum, menunjukkail: pertama, bahwa
kelembagaan Peradilan Agama secara bertahap telah dapat diterima oleh
masyaraltat Indonesia seiring dengan perdebatan mengenai tugas, fungsi dan
kompetensi; dan Itedua, bahwa politik hukum yang hendak menempatkan
kelembagaan Peradilan Agama secara proporsional sebagai lembaga negava dan
simbol syaviah sesuai konstitusi dan syariah Islam telah diwujudkan; ineskipun
tetap diperlukan penyempurnaan lebih lanjut terutarna di bidang sarana dan
prasarana. Hal ini dibuktikan oleh beberapa kenyataail sebagai berikut:

1. Kewajiban membeiltuk lembaga peradilan syariah negara telah dilaksanakan
sesuai konstitusi dan syariah Islam.

2. Deinvidualisasi hakim sebagai simbol syariah telah diwujudkan sesuai ajaran
syariah dan memenuhi syarat-syarat sebagai hakim peradilan negara.

3. Syarat-syarat hakim menumt syariah Islam telah dilaksanakan dengan

seksama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula syarat pegawai
Peradilan Agama hams beragama Islam dijamin dalam undang-undang.
4. Instansi (kantor) pngadilan merupakan kantor tersendiri dan dalam lingkungan

peradilan tersendiri, yakni Linglcungan Peradilan Agama yang dijamin dalam
konstitusi.
5. Susunan pengadilan dalam sistem peradilan nasional dalam praktik di
Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam.
6. Di Indonesia, tidak diikuti paham bahwa hakim syariah Islam hams laki-laki.

Oleh karena itu, perempuan pun dapat menduduki jabatan hakim dengan hak,
kompetensi, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki.
7. Peradilan Agama sebagai lembaga penyelenggara i~egaratelah mendapatkan
anggaran serta sarana dan prasarana dari Negara.
8. Peradilan syariah Islam yang terhimpun dalam lingkungan Peradilan Agama

berpuncak pada dan mempakan bagian dari Mahkamah Agung. Hal ini berarti
bahwa:
8 1 Secara teknis yusutisial, Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan

syariah Islam.
8.2. Secara organisasi, administrasi, dan finailsial, Mahkamah Aguilg

mempakan pucuk pimpinan pengadilan syariah Islam di Indonesia.
8.3. Secara kelembagaan telah inenempatkan Mahkamah Agung sebagai

peradilan syariah Islam tertinggi.

3. Perkembangan Perundang-undangan Kelembagaan Peradilan

Agama
Dari pendekatan perundang-undangan, perkembangan kelembagaan

Peradilan

Agama

ini

menunjukkan: pertama,

bahwa

eksistensi

dan

penyelenggaraan kelembagaan Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam
dalam sistem ketatanegaraail Indonesia telah mendapat jaminan yuridis
konstitusional seperti halnya badan peradilail lain; dan Izedua, bahwa konsepsi
kelembagaan peradilan syariah Islam menurut ajaran Islam telah menjadi hukum
nasional Indonesia.
4. Perbandingan Kelembagaan PA dengan Peradilan Umum
Icelembagaan peradilail agama di Indonesia secara yuridis telah sama
dengan kelembagaan peradilan umum. Hanya dalam beberapa hal, seperti
anggaran pengadilan, keprotokolan hakim dan penghavgaan terhadap statusnya

sebagai pejabat negara masih perlu diperjuangkan.
Dari

perkembangan

kelembagaan

Peradilan

Agama

tersebut

membuktikan bahwa penerapan teori hukum sebagai sarana social engineering,
teori mashlahah, dan teori transformasi telah berhasil mengangkat lembaga
peradilan syariah Islam meiljadi LEMBAGA NEGARA dun SIMBOL SYARIAH
dalam Negara Hukum Pancasila.

D. Kesimpulan
Icelembagaan Peradilan Agama dalam struktur organisasi negara

kesempurnaan berdasarkan prinsip-prinsip keleinbagaan peradilan negara, yakni
sebagai lembaga peradilan negara dan simbol syariah Islam dalam kehidupan
ketatanegaraan Indonesia. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator sebagai
berikut:
1. Hakim dan personil ketenagaail pengadilan beragama Islam.
2. Icelembagaan

pengadilan

inerupakan

lembaga

tersendiri

yang

mencerminkan lembaga negara dan simbol syariah yang secara organisasi,

administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung.
3. Susunan pengadilan memberikan ltemungkinan untuk meninjau ulang putusan

hakim.
4. Strulttur dan susunan organisasi pengadilan telah cukup memadai sehingga

dil~arapkanmampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

5. Sarana dan prasarana pengadilan, seperti anggaran pengadilan, keprotokolan
hakim dan penghargaan terhadap statusnya sebagai pejabat negara, mengalami
perbaikan meskipun belum sepenuhnya memadai sehingga belum dapat
mendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan secara optimal.

6. Pengelolaan manajemen rumah tangga pengadilan dilakukan dengan baik.
7. Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara intensif.
Beberapa ha1 yang belum memenuhi kriteria sebagai lembaga negara

yang diharapkan adalah masalah:
1 . Sarana dan prasarana Peradilan Agama, seperti anggaran pengadilan,
keprotokolan hakim dan penghargaan terhadap statusnya sebagai pejabat

negara, belum sepenuhnya meinadai sehingga kurang dapat mendukung

tugas poltok dan fungsi pengadilan;
2. Anggaran Peradilan Agama masih perlu ditiilgkatkan guna peningkatan
pelayanan kepada masyarakat; dan

3. Penghargaan terhadap status hakim sebagai pejabat negara perlu segera
direalisasikan. Hak-hak hakim sebagai pejabat negara menurut undangundang ineliputi hak yang berupa: (1) gaji pokok; (2) tunjangan jabatan; (3)
tunjangan-tunjangan lain; (4) biaya dinas; (5) rumah jabatan milik negara; (6)
jaminan kesehatan; (7) sarana transportasi milik negara yang berupa
ltendaraan berrnotor roda empat beserta pengemudinya atau sarana lain yang
memungkinkan seorang hakim inenjalankan tugas-tugasnya; (8) pensiun; dan

(9) hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERKEMBANGAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989

A. Kornpetensi Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Dan Syariah Islam
1. Kompetensi Peradilan Agama
Kompetensi

artinya kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan

(meinutuskan) sesuatu.'

Kompetensi pengadilan adalah kekuasaan untuk

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajulcan kepadanya.' Kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas
pokoknya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman3 yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.4 Kompetensi
Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam adalah kekuasaaiz uiztuk
menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara
syariah Islam yang diajukaiz kepadanya. Perkembangan berasal dari kata

'Itembang' atau 'berkeinbang' yang beraiti mekar, terbuka, membentang, memuai,
menjadi besar atau menjadi bertambah sempurna, dan menjadi

'

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 453.
2
Pengertian ini diambil dari bunyi Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun UU tersebut telah dicabut, namun pengertian
ini dalam praktik peradilan masih bel-jalan dan sangat relevan untuk menjadi definisi tentang
kekuasaan mengadili.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hulcum Tata Negara, Penerbit Rajawali Press,
~ a h r t a2669,
,
him.5 iir.
'PasaI 24 ayat (TJUUL) Tahun 1945.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, Cetakan ke 4, 1993, hlm. 453.
1

Perkeinbangan kornpetensi Peradilan Agama ai-tinya berkembangnya kewenangan
atau kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sehingga menjadi
meltar d m bertambah sempurna, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD Tahun 1945 menuju
peradilan syariah Islam yang seutuhnya (kaaffah) dan andal.
Dalam sistem ketatanegaraan, Peradilan Agama dapat tampil menjadi

peradilan syariah Islam yang seutuhnya (kaaffah) dan andal apabila memiliki:
(1) kompetensi seluas syariah Islam; ( 2 ) kompetensi eksekusi atas putusan-

putusan syariah; ( 3 ) perangkat hukum syariah terapan yang sesuai dengan
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat; dan ( 4 ) kompetensi dan
profesionalitas untuk mengatasi kendala yuridis.
2. Peradilan Agama Dibentuk Untuk Menegakkan Syariah Islam
Dalam ajaran syariah Islam, tujuan dibentuk dan diselenggarakan

pengadilan syariah Islam adalah untuk: (1) memberi pelayanan hukum dan
keadilan berdasarkan syariah Islam; (2) memeriksa dan mengadili perkara-perkara
syariah Islam; serta (3) menegakkan d m inengeinbangkan hukum syariah 1slama6
Berdasarkan sejarahnya (historis), Peradilan Agama di Indonesia dibentuk dan
teori
diselenggarakan sebagai perwujudan peradilan syariah ~slarn.~~erdasarkan
mashlahah, pembentukan peradian syariah Islanl ini bertujuan agar hukurn
syariah Islam itu ditaati oleh setiap muslim demi mewujudkan kemashlahatan
hidupnya, yakni meinelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta kekayaannya.

6

- Baca Muhammad Al-Luhaily, I 'aarzh al-gadla
Symah, 1995, hlm. 15.
'

'

k'il al-Islam, Daru al-Fikry, Damascus,

Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singlcat Pengadilan agama Islam
Di Indonesia, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 3 1.

Tugas pengadilan menegakkan hukun~dan keadilan berdasarkan syariah Islam
pada hakikatnya adalah tugas menegakkan hngsi llukum syariah Islam untuk
melindungi kemashlatan umat manusia. Hal ini sejalan dengan teori hukum datz
masyarakat yang menghendaki berlakunya llukum syariah Islam bagi uinat Islam.
3. Kompetensi Peradilam Agama Menurut Syariah Islam

Penulis berpendapat bahwa sejalan dengan tujuan tersebut, maka

Icompetensi Peradilan Agama didasarkan atas 7 (tujuh) prinsip dasar secara
kumulatif, yaitu: pertama, kompetensi Peradilan Agama sebagai peradilan syariah
Islam diperoleh dari syariah Islam itu sendiri; kedua, kompetensi peradilan
syariah Islam adalah seluas syariah Islam; ketiga, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
mengajarkan agar setiap pemeluk agama percaya dan bertaqwa kepada Tuhan
dengan menjalankan ajaran agamanya (include hukum-11ukumnya) masing-masing
sebagaimana mestinya; keempat, asas personalitas keislaman merupakan prinsip
dasar pemberlakuan hukum syariah Islam terhadap setiap muslim dan badan
hulum dalarn Islam; kelima, prinsip-prinsip dasar kekuasaan mengadili
merupakail prinsip dasar kekuasaan absolut Peradilan Agama; keenam, prinsipprinsip peradilan syariah Islam merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan
Peradilan Agama; ketujuh, prinsip dasar kekuasaan absolut peradilan syariah
Islam merupakan prinsip dasar kekuasaan Peradilan Agama. Berdasarkan tujuh
prinsip dasar tersebut, maka kompetensi Peradilan Agama adalah seluas syariah
Islam, yaitu bahwa Peradilan Agama sebagai peradilaan syariah Islam pada
prinsipnya berkuasa menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

perkara syariah Islam berdasarkan hukum syariah Islam tanpa membeda-bedakan
orang yang berperkara.8
Ruang lingkup kompetensi peradilan syariah Islam adalah ineliputi

semua 'perkara' yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam
sehingga dikatagorikan sebagai perkara syarialz Islam. Penulis berpendapat
bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, maka perkara syariah Islam ini
meliputi semua perkara yang berkenaan dengan:
1. Status hukum orang Islam d d a t a u badan hukum dalam Islam;
2. Tindakan hukum orang Islam dadatau badan hukum dalam Islain;

3. Peristiwa hultum yg dialami orang Islam d d a t a u badan hukun~dalain Islam;
4. Hubungan hukum & akibat hukum yang timbul akibat dari status hukum,

tindakan hukum, dan peristiwa hukum orang Islam tersebut di atas; dan
5. Hak dan ltebendaan yang dimiliki orang Islam dadatau lembagalbadan
hukum dalam Islam.
Cakupan status hukum orang muslim meliputi status hukum

keperdataan seseorang muslim yang, antara lain, meliputi dan tidak terbatas pada
aspek jenis kelamin, agama, status dalam keluarga, sebagai suami istri, kematian,
dan statusnya sebagai subyek hukum syariah Islam (mukallaf). Manusia adalah
subyek h u k u ~ n .Status
~
hukum ini menjadi penting dalam rangka pemberian
perlindungan hukum b agi yang bersangkutan. Dalam ha1 terj adi keragu-raguan
atau ketidakpastian hukum, maka dapat dimintakan itsbat ke pengadilan.

' Muhammad AI Luhalll, ~oc.,clt. rrlnsip dasar in1 sejalan aengan Ketentuan -rasal.

3a

ayat (0UU No. '1 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa pengadilan mengad111 menurut hukunl
dengan tidak membeda-bedakan orang.
Chainur Arrasyid, Dasar-Dasar IImu Hukum,Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

Cakupan tindakan hukum orang Islam (multallaf) adalah meliputi
tindaltan orang Islam yang diatur oleh hukum dan meinpunyai akibat hukum."
Penulis berpendapaat bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, maka
terhadap semua tindakan (perbuatan) orang Islam (mukallaf) berlaku dan tunduk
pada hukum syariah Islam, baik di bidang hukum keluarga, hukum perdata,
hukum ekonomi, hukuin pidana, maupun bidang-bidang hukum lainnya. Dalam
kajian ini, tindakan hukum orang Islam (mukallaf) diklasifikasikan menjadi 4
(empat) bidang, yaitu: (1) Bidang hukum keluarga syariah, yakni meliputi
bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Termasuk di dalarnnya hukum hibah,
wasiat, dan ahli waris pengganti dalam lingkungai~keluarga; (2) Bidang hukum
keperdataan syariah lainnya, yakni meliputi dan tidak terbatas pada bidang
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan lain-lain; (3) Bidang hukum
ekonomi syariah, yakni kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan orang Islam
dadatau badan hukum Islam yang diatur dalam syariah Islam. Hal ini, antara lain,
meliputi dan tidak terbatas pada bidang-bidang hukum yang diatur dalam kitablitab fikih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan
perundang-undangan; dan (4) Bidang hukum pidana syariah Uinayat), yakni
tindak pidana yang diatur dalain atau berdasarkan hukum syariah Islam.
Hukum keluarga (hukum perkawinan dan hukum waris) di Indonesia,
berkaitan dengan kompetensi pengadilan, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis,
yaitu hukuin perkawinan dan hukum waris. Hukum perkawinan ini, antara lain,
yang diatur dalam UU Perkawinan dan hukum munakahat, maka bagi mereka
-

-.

-

'O

Ibid., hhn. 25.

-

yang beragama Islam inenjadi kompetensi pengadilan agama, sedang bagi lainnya
menjadi kompetensi pengadilan negeri.I1 Hukum waris yang pewarisnya muslim,
berlaku dan tundulc pada hukum waris Islam, antara lain yang diatur dalam KHI
dan fikih mawaris, maka menjadi kompetensi absolut pengadilan agama; sedang
perkara waris yang pewarisnya non muslim tidak tunduk pada hukum waris Islam
dan ini menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri. l2
Hukum keperdataan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada bidang

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah diklasifikasikan menjadi 2 (dua)
jenis, yaitu: hukum keperdataan syariah yang diatur dalam hukum syariah Islam
serta peraturan perundang-undangan dan hukum keperdataan umum (non
syariah) yang diatur dalam KUH P erdata dan peraturan-peraturan lainnya. Hukum

keperdataan syariah adalah berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan ini
menjadi kompetensi pengadilan agama; sedang hukum keperdataan non syariah
adalah berlaku bagi non muslim dan ini menjadi kompetensi pengadilan negeri.
Kegiatan atau usaha ekonomi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis,

yaitu: ekonomi syariah dan ekonomi non syariah (konvensional). Ekonomi
syariah adalah kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip

syariah. Berdasarkan asas personalitas keislaman, terhadap kegiatan atau usaha
ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam dan badan hukum Islam adalah berlaku
dan tunduk pada hukum ekonomi syariah Islam. Terhadap kegiatan atau usaha
ekonomi yang dilakukail oleh non muslim yang menundukkan diri pada hukum
-

"

Pasal63 ayat (1) U U No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

" Keputusan Hasil Rapat Kerja Teknis Gabungan (Rakernisgab) Mahkamah Agung
dengan Empat Lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
Peradilan Tata Usaha Negara) Tanggal 23 sld 25 Maret 1985 Di Hotel Ambarukmo Yogyakarta.

syariah Islam juga tunduk pada hukum syariah Islam. Hal ini menjadi kompetensi
absolut pengadilan againa. Tennasuk ke dalam kegiatan atau usaha ekonomi
syariah ini adalah kegiatan dan usaha ekonomi yang diatur dalam, tetapi tidak
terbatas pada, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (IWES), UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat
Berharga Syariah Negara, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah. Elconomi konvensional adalah kegiatan atau usaha ekonomi yailg
dilakukan secara konvensional di luar prinsip-prinsip syariah; dan ini menjadi
kompetensi absolut pengadilan negeri.13
Mengenai tindak pidana, diklasifikasi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: (1)
tindali pidana umum, yakni tindak pidana yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) menjadi kompetensi pengadilan negeri; (2)
tindak pidana khusus, yakni tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di
luar IGtab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi kompetensi
pengadilan negeri; (3) tindak pidana militev, yakni tindak pidana yang diatur
dalam I(itab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menjadi kompetensi
pengadilan militer; dan (4) tindak pidana syaviah, yakni tindak pidana yang
diatur dalam hukum pidana syariah Islam (jinayat), seperti yang diatur dengan
qanun di Aceh, menjadi kompetensi pengadilan agama (Mahkainah Syar'iyah).
Cakupan peristiwa hukum orang muslim adalah meliputi segala
peristiwa hukum keperdataan Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalarn
inasyarakat yang dapat inenimbulkan akibat hukum atau yang dapat
l 3 Pembahasan lebih lanjut mengenai ha1 ini dapat dilihat pada Bab V ini sub Bab D
paragraf 8 tentang perkara ekonomi syariah dan paragraf 10 tentang eksekusi putusan basyamas.

menggerakkan peraturan hukum tertentu sehingga peraturan hukum tersebut
berlaku konkrit .I4 Peristiwa hukum yang terjadi pada seseomng muslim dapat
menimbulkan akibat hukum dadatau hubungan hukum, misalnya kelahiran dan
kematian. Icelahiran menimbulkan hubungan darah (nasab), hak dan kewajiban
antara anak dan orang tua dalam hukum keluarga, dan lain sebagainya. Icematian
menimbulkan ltewarisan, putusnya ikatan perkawinan suami istri, dan lain
sebagainya.

Cakupan hubungan hukum dan akibat hukum adalah meliputi segala
hubungan hukum yang dapat terjadi karena adanya peristiwa lzukum seperti
kelahiran dan kematian; dan dapat pula terjadi karena adanya perbuatan hukum
seperti adanya akad (perjanjian), transaksi, wakaf, wasiat, hibah, zakat, infaq,
shadaqah, dan lain sebagainya. Setiap l~ubunganhukum dapat menimbulkan hak
dan kewajiban serta akibat hukum lainnya.

Cakupan hak dan kebendaan milik orang muslim adalah meliputi
segala hak dan kebendaan yang dimiliki seseorang muslim dadatau badan hukum
yang dimiliki orang Islam. Seseorang muslim yang memiliki hak danlatau
kebendaan, maka dia juga memiliki sejumlslh kewajiban menurut hukum Islam
atas hak dan kebendaan yang menjadi miliknya itu.
4. Prinsip-Prinsip Dasar Kompetensi Peradilan Agama

Prinsip berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalarn berfikir,
bertindak, dan sebagainya.15Principle berarti basic rule, law, or doctrine, artinya

14

Chainur Rasyid, op., cit., hlm. 134.
Departeinen Pendidikan Dan Kebudayaan, op., cit., hlm. 896.

dasar rule, hukum, atau doktrin/ajaran.16Prinsip dasar kompetensi berarti hukurn
dasar atau doktrin kebenaran yang menjadi pokok dasar dalan berfikir mengenai
lcekuasaan pengadilan untuk mengadili. Peradilan Agama adalah peradilan syariah
1slan1.l7 Sebagai peradilan syariah Islam, inaka ia tunduk dan terikat dengan
prinsip-prinsip dasar peradilan syariah Islam. Demikian pula mengenai
kompetensinya, maka Peradilan Agama juga tunduk pada prinsip-prinsip dasar
kompetensi peradilan syariah Islam.
Peradilan Agama bagi mereka yang beragaina Islam. Kalimat ini tertulis

pada Pasal63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang inenyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah:
a. Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan
b. Pengadilan Umum bagi laiimya.
Kaliinat ini juga muncul dalam Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 yang
menyatakan:
Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan agama bagi
mereka yang beragama Islam dan Pengadilan negeri bagi lainnya.
Icemudian dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
kaliinat ini dimunculkan kembali, yakni dalanl Pasal 1 angka 1 yang menyatakan
bahwa:
Dalam Undang-undang ini yailg dimaksud dengail: Peradilan Agama
adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
Icemudim dalam Pasal2 UU No. 7 Tahun 1989 tersebut ditegaskan bahwa:
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang bergama Islam mengenai perkara
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.
Ih

Bryan

A.

Gamer, alaclc's Law Ulctzonly, hdlsi Ketujuh, West Ciroup S'I'. P A U L

MINN, 1 9 9 , hltn. ini.
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Rifyal Ka'bah, Peradilan Islam Kontemporer Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Pakistan,
Malaysia, dan Indonesia, Universitas YARSI, Jakarta, Desember 2009, hlm. 122.

Icemudian Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tersebut diubah dengan Pasal 2
UU No. 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya sehiilgga berbunyi:
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Dalam Penjelasan Pasal2 tersebut dinyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan 'rakyat pencari keadilan' adalah setiap orang baik
warga negara Indonesia maupuil orang asing yang mencari keadilan
pada pengadilan di Indonesia.
Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal49 UU No. 3 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan 'antara orang-orang yang beragama Islam' adalah
tennasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya
menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai
hal-ha1 yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan
ketentuan pasal ini.
Memahami pasal-pasal tersebut, menurut pendapat penulis, dapat

diartikan bahwa ketentuan dalam Pasal-Pasal ini pada hakikatnya merupakan:
1. bentuk penegasan kembali legalisasi (pengesahan) praktik peradilan yang
telah ada selama ini sebagai pengadilan resmi negara bagi orang-orang yang
beragama Islam;
2. bentuk regulasi pemantapan penerapan asas pevsonalitas keislaman dan

pvinsip syaviah ke dalam sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia

sehingga secara imperatif hukum Islam meilgikat orang-orang yang beragama
Islam dan oleh karenanya mereka terikat dan tunduk kepada kompetensi
Peradilan Agama;

pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan hukum syariah Islam;

4. pengembangan berlakunya hukum syariah Islam dan perluasan kompetensi
Peradilan Agama guna memenuhi perkembangan kebutuhan hukum;
5. salah satu bentuk atau cara menafikan teori receptie bikinan Belanda dan
menggantikannya dengan asas personalitas keislaman secara bertahap;
6 . bentuk penegasan pemberlakuan hukum syariah Islam terhadap orang Islanl

mengenai hal-ha1 yang memerlukan campur tangan pengadilan sehingga
terhadapnya hams diberlakukan hukunl syariah Islam oleh pengadilan agama.
Secara historis, pemberlakuan syariah Islam inelalui Peradilan Agama
telah ada di Indonesia sejak sebelum Belanda datang menjajah Indonesia yang
kemudian mengeluarkan berbagai peraturan tentang Peradilan ~ ~ a m aDari
.'~
pendekatan historis ini maka dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal
tersebut bersifat deklaratur, yakni pengakuan secara yuridis atas kenyataan yang
selama ini secara de fakto Peradilan Agama telah ada. Kemudian dari segi
pendekatan yuridis, pasal-pasal tersebut bermakna pengakuan dan peinantapan
penerapan asas personalitas keislaman dan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam
ke dalanl sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dengan demikian, inaka
ltalimat yang menyatakan 'Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang
yang beragama Islam ' mengandung inakna bahwa secara hukum terhadap orang-

orang yang beragama Islam berlaku dan tunduk kepada hukum syariah Islam dan
karenanya secara iinperatif mereka tunduk terhadap kompetensi Peradilan Agama.
Meskipun

dernikian, j ika dahulu Peradilan Agama benar-benar

merupakan pengadilan sehari-hari bagi orang-orang yang beragama Islam dan

'*Zaini Ahmad Noeh dail Abdul Basit Adnan, Sejarah Singgkat Peradilan Agama Islam
Di Indonesia, Penerbit PT. Bina Ilmu, Suarabaya, 1983, hlrn. 29.

sudah merupakan hukum positif yang berlaku (ius constit~tum),'~
inaka sekarang
malah mudur ke belakang. Akibatnya, statemen bahwa Peradilan Agama adalah
peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam berubah nasib menjadi ius

c o n s t i t ~ e n d u makibat
~~
adanya pembatasan-pembatasan terhadap kompetensi
Peradilan Agama oleh penguasa Belanda yang mengikis habis kompetensinya
sehingga hanya tinggal perkara NTCR saja yang tersisa. Berdasarkan Penjelasan
Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006, pengertian pencari keadilan ini telah
dikembangkan dan dikembalikan kepada prinsip dasarnya, yaitu bahwa setiap
orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dapat mencari keadilan
pada pengadilan agama di Indonesia.
Peradilan Agama mengenai perkara antara orang-orang yang beragama

Islam. Dalam UU Peradilan Agama terdapat pula kalimat 'Pengadilan agama
benvenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara
orang-orang yang beragama Islam dalam bidang

.......'. Kalimat ini terdapat

dalam semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama.
Ketentuan seperti ini bermula dari Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 (Beslit

Raja Belanda Tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24) yang pada Pasal2a dinyatakan
bahwa:
Raad agama itu semata-mata hanya berkuasa memeriksa perselisihanperselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkaraperkara lain tentang nikah, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang
beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama, dan berkuasa
inemutuskan perceraian dail menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya
talak yang digantungkan sudah ada; akan tetapi dalam perselisihan dan
perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang dan pemberian
-

" Ius conctituendum, artinya hukum yang seharusnya berlaku. Chainur Arrasyid, DasarDasar IImu Hukum,Sinar Grafika, Jaklarta, 2008, hlm. 111.
20 IUS
constitutum, artinya hukum yang sekarailg berlaku. Ibid.

benda-benda atau barang-barang yang tertentu, hams diperiksa dan diputus
oleh hakim biasa, kecuali tuntutan tentang maskawin (mahar) dan tentang
keperluan kehidupan istri yang menjadi tanggungan suami (nafkah) yang
segenapnya diperiksa dan diputus oleh Raad agama.21

Pasal ini merupakan realisasi dari politik hukum Pemerintah Hindia
Belanda dengan teori receptie yang sengaja dibuatnya guna menyingkirkan
hukurn Islam dari bumi Indonesia dan memberlakukan hukum dari Negeri asalnya
di Indonesia. Icetentuan dalam Pasal ini mengandung makna dan bertujuan
mengikis habis kompetensi Peradilan Agama pada masa itu yang pada gilirannya
hendak inenghapuskan hukum Islam dan Peradilan Agama dari bumi Indonesia.

Pemerintah Indonesia merdeka melalui UUD Tahun 1945, UU
Icekuasaan Kehakiman, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan peraturan
perundang-undangan lainnya telah berhasil memperkecil pengaruh teori receptie
ini, antara lain, melalui Pasal 63 UU Perkawinan, Pasal 49 UU Peradilan Agama
dan Penjelasannya yang kemudian dinyatakan kembali dalam Pasal 25 ayat (3)

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini telah sejalan
dengan sernangat politik hukum nasional yang hendak: pertama, mengganti
hukum kolonial dadatau hukum yang berjiwa kolonial dengan hukum nasional
~ kedua,
yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Tahun 1 9 4 5 ; ~dan
menjalankan syariat Islam berdasakan Alquran dan Hadis bagi mereka yang
beragama Islam sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
Pasal25 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 itu berbunyi:

1 1

-' Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perlawinan Di
I n d o n e s i a , P e n e r b i t Djatnbatan, Jakarta, 1978, hlm. 250.
22 Sunami, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, PT.
Sofmedia, Jakarta, 20 10, hlm. 15 1.

Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
memeriksa, mengadili, inemutus dan menyelesaikan perkara antara
orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 25 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 ini merupakan perluasan
pemulihan kembali kompetensi pengadilan agama dalam Pasal 2a Stbl 1937 NO.
116 yang dibatasi dan dikikis habis sehingga pengadilan agama semata-mata

hanya berkuasa memeriksa perselisilzan-perselisihan antara suami istri yang
beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang NTCR saja. Kalau dikaji
lebih lanjut, maka kalimat 'antara orang-orang yang beragama Islam' ini juga
mengandung tiga makna sebagaimana kalimat 'Peradilan Agama adalah

peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ' terdahulu. Tiga makna
dimaksud adalah bahwa Pasal ini merupakan:
1. penghapusan teori receptie untuk peilgikisan kompetensi Peradilan Agama

dan menggantinya dengan penerapan teori asas personalitas keislaman untuk
pemulihan kompetensi Peradilan Agama menuju tegaknya kernbali peradilan
syariah Islam yang seutuhnya (kaaffah) dan andal secara bertahap sesuai
perkembangan kebutuhan hukum inasyarakat.
2. salah satu bentuk penegasan penerapan prinsip-prinsip peradilan syariah

Islam ke dalam hukum dan peradilan di Indonesia.
3. bentuk jaminan negara dalam inemberi pelayanan hukum dan keadilan

berdasarkan hukum syariah Islam melalui Peradilan Agama.
5. Prinsip-Prinsip Dasar Kekuasaan Mengadili

beberapa jenis institusi pengadilan yang berada dalam 4 (empat) lingkungan

peradilail di bawah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkainah Konstitusi, yang
semuanya merupakan

pelaku-pelaku

kekuasaan

kehakiman.

Pengadilan-

pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimaksud adalah: (1)
Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada dalam lingkungan

Peradilan Umum; (2) Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang
berada dalam ligkungan Peradilan Agama; (3) Pengadilan Militer, Pengadilan
Tinggi Militer dan Pengadilan Militer Utama yang berada dalam lingkungan

Peradilan Militer; dan (4) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara yang berada dalanl lingkungan Peradilan Tata Usaha

~ e ~ a rPengadilan
a . ~ ~ agama, pengadilan militer, dail pengadilan tata usaha negara
berdasarkan spesifikasi pengadian dan spesialisasi kekuasaannya merupakan
peradilan khusus karena hanya mengadili perkara tertentu atau mengenai

segolongan rakyat tertentu. Sedangkan pengadilan negeri merupakan peradilan
umum karena mengadili perkara perdata dan pidana bagi rakyat pada umurnnya
yang tidak menjadi kompetensi peradilan k h ~ s u s .Pengadilan
~~
militer hanya
inengenai perkara tindak pidana militer, dan pengadilan tata usaha negara hanya
inengenai sengketa tata usaha negara. Pengadilan agama hanya mengadili perkaraperlcara syariah atau mengenai orang-orang yang berdasarkan asas personalitas
lceislaman terhadapnya b erlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam.

-.
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Detinisi ini dianlbil dari Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UUNo. 14 Tahun 1970 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun W tersebut telah dicabut, namun
definisi ini masih relefan untuk digunakan untuk membedakan hngsi masing-masing pengadilan.

Penulis berpendapat bahwa kekuasaan setiap peizgadilan untuk
mengadiliperkara senantiasa didasarkan atas 6 (enam) prinsip dasar,z5yaitu:

1. ICompetensi absolut didasarkan atas tujuan dibentuk dan diselenggarakan
pengadilan.
2. ICompetensi absolut didasarkan atas persesuaian

antara speswkasi

pengadilan dengan spesialisasi perkaranya.

3. ICoinpetensi absolut pengadilan bersijat monopoli.
4. ICompetensi absolut atas suatu perkara bersijat utuh (holistic/kaaffah).

5. ICompetensi absolut diatur dalam undang-undang.
6 . Dalain ha1 terjadi kekosongan undang-undang yang inengaturnya maka

penetapan kompetensi absolut dikembalikan kepada prinsip dasar semula.
Prinsip dasar pertama bahwa kompetensi absolut pengadilan untuk

mengadili perkara didasarkan atas tujuan dibentuk dan diselenggarakannya
pengadilan. Hal ini merupaltan prinsip dasar kompetensi absolut bagi setiap
pengadilan. Penerapan prinsip dasar pertama ini sangat bemanfaat dalam
mewujudkan tercapainya tujuan membentuk dan menyelenggarakan suatu
pengadilan. Untuk apa pengadilan TUN dibuat kalau tidak untuk mengadili
sengketa TUN, untuk apa pengadilan militer dibuat kalau tidak untuk mengadili
perkara tindak pidana militer, untuk apa pengadilail syariah Islam (PA) dibuat
kalau tidak untuk mengadii perkara syariah, dan uiltuk apa pengadilan umum
dibuat kalau tidak untuk mengadili perkara-perkara perdata dan pidana pada
umurnnya yang tidak menjadi spesialisasi pengadilail lain?
25 Prinsip dasar adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berfikir, bertindak,
dan sebagainya.

Prinsip dasar kedua, kompetensi absolut pengadilan didasarkan atas
persesuaiail antara spesifikasi pengadilan

dengan spesialisasi perkara.

Spesialisasi perkara, artinya kekhususan perkara menurut jenisnya. Spesifikasi
pengadilan, artinya kekhususan pengadilan yang berdasarkan latar belakang dan
tujuan dibentuk dan diselenggarakannya pengadilan serta ciri khas lainnya. Di
dalam prinsip dasar iili terkandung 6 (enam) makila, yaitu:
1) bahwa prinsip dasar pelimpahan kompetensi meilgadili kepada masing-masing
pei~gadilansudah barang tentu didasarkan atas tujuan semula dibentuk dan
diselenggarakannya pengadilan sebagaimana telah diuraikan.
2) bahwa pada dasamya setiap pengadilan hams didesain sedemikian rupa
sehingga memiliki spesifikasi yang sesuai deilgan jenis perkara yang akan
dilimpahkan kepadanya dan menjadi spesialisasinya;
3) bahwa kompetensi absolut merupakan perpaduan antara spesialisasi perkara

dengan spesifikasi pengadilan yang bersangkutan sehingga membentuk
profesionalisme pengadilan;
4) bahwa pelimpahan kekuasaan mengadili kepada suatu pengadilan yang
dinyatakan oleh pembentuk undang-undang dalarn suatu peraturan perundangundangan pada hakikatnya bersifat deklaratoir saja, yakni mengangkat dari
lteadaan ius costituendum inenjadi ius konstitutum, dan bukan bersifat
konstitutif, yakni bukan memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah
ada, apalagi bagi Peradilan Agama;
5) bahwa prinsip dasar ini tidak meilgurangi berlakunya asas legalitas dalam
perkara pidana, termasuk dl dalamnya pidana syariah; dan

6 ) bahwa kekuasaan mengadili dalam perkara pidana syariah Ginayah) hams pula
didasarkan atas asas spesijikasipengadilan dan spesialisasiperkara.
Berdasarkan dua prinsip dasar ini, diteinukan aplikasi prinsip-prinsip

dasar ltompetensi absolut masing-masing pengadilan sebagai berikut:
1. Pengadilan agama sebagai peradilan syariah Islam bertugas dan benvenang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara syariah Islam yang antara lain
meliputi: baik perkara keluarga syariah, perkara perdata syariah, perkara
pidana syariah, maupun perkara ekonomi syariah.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan administrasi negara
bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara sengketa
tata usaha negara (administrasi negara).
3. Pengadilan Militer sebagai peradilan pidana militer bertugas dan benvenang

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana militer.
4. Pengadilan negeri sebagai peradilan umum bertugas dan benvenang
memeriksa dan mengadili semua perkara perdata dan pidana pada umumnya
yang tidak termasuk ke dalam kompetensi absolut pengadilan lain tersebut di
atas.
5. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dibentuk dan
diselenggarakan sebagai:
1). Pelaku kekuasaan kehakiman seutuhnya menurut UUD 1945;
2). Puncak peradilan dari semua lingkungan peradilan yang berada di
bawahnya pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali;
***
a pengaailan
yang eeraaa ai Pawannya;

4). Penyelenggara administrasi umum yang meliputi organisasi, admisitrasi,
dan finansial pengadilan bagi semua pengadilan yang berada di bawahnya
dan Mahkamah Agung; dail
5). Penyelenggara peradilan yudisial reviu berdasarkan undang-undang.

6. Mahltamah Konstitusi sebagai peradilan koizstitusi bertugas dan benvenang
memeriksa dan nlengadili perkara-perkara sengketa konstitusi dan demokrasj
serta kewenangan lain yang dilimpahkan kepadanya.
Penerapan prinsip dasar kedua ini sangat bermanfaat untuk: (1) membangun
profesionalisme

aparat pengadilan, ( 2 ) menciptakan keselarasan

antara

spesifikasi pengadilan dengan spesialisasi perkara yang menjadi kompetensinya,
(3) memudahkaan masyarakat dalam memilih dun meizentukan pengadilan inana
yang berkompeten menyelesaikan perkaranya, (4) meinbangun karakteristik
masing-masing lingkungan peradilan yang khas sesuai spesifikasi yang dimiliki,
dan (5) menumbuhkan rasa keadilaan dan kesadaran hukum masyarakat.
Prinsip dasar ketiga bahwa kompetensi absolut pengadilaiz bersifat
monopoli. Monopoli berarti hak t ~ n ~ ~ Monopoli
a l . ~ ~ kompetensi berarti

kewenangan (kekuasaan) tunggal untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan perkara berdasarkan jenis perkara yang menjadi spesialisasi
peilgadilan dalam satu lingkungan peradilan terteiltu sehingga pengadilan dalam
lingkungan peradilan lain tidak benvenang untuk itu. Artinya bahwa: (1) suatu
perkara yang telah dilimpahkan kepada pengadilan dalam suatu lingkungan
peradilan tertentu sesuai spesialisasinya tidak bisa dilimpahkan ataupun dialihkan
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kepada pengadilan lain sebagai alternatiJ (2) Negara tidak dapat dail tidak boleh
inelimpahkan perkara yang sama kepada pengadilan lain, sehingga menimbulkan
'dualisme' pengadilan; (3) jika terjadi demikian, maka koinpetensi pengadilail

tersebut menjadi tidak absolut lagi melainkan menjadi relatif akibat adanya
alternatif; (4) ha1 ini tentu akan menimbulkan sengketa baru di kemudian hail
tentang ltompetensi absolut pengadilan akibat tidak adanya kepastian hukum; dan
(5) jika terjadi sengketa kekuasaan mengadili antara dua pengadilan dalam dua
lingkungan peradilan yang berbeda, maka penyelesaiannya hams dikembalikan
kepada prinsip dasarnya, yaitu asas spesifkasi pengadilan dan spesialisasi
perkara,
Penerapan prinsip dasar ketiga ini sangat bermanfaat untuk menghindari

dualisme pengadilan agar tidak terjadi sengketa kompetensi antar pengadilan
dalain lingkungan yang berbeda yang pada akhirnya akan menghambat pelayanan
hukum dan keadilan sehingga merugikan masyarakat pencari keadilan. Prinsip
dasar ini sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam yang menetapkan
bahwa dalarn menyelesaikan sengketa syariah tidak dikenal adanya pilihan hukum
dan pengadilan selain hukum dan pengadilan syariah Islain.
Prinsip dasar keempat adalah bahwa kompetensi absolut pengadilan
untuk meizgadili suatu perkara bersifat utuh (holistic/kaaffah). Holistik berarti

keseluruhan sebagai suatu k e s a t ~ a nUtuh
. ~ ~ berarti sempuma sebagaimana adanya
atau sebagai semula, tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ ~
Artinya bahwa perkara yang menjadi kompetensi absolut suatu pengadilan tidak
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bersifat parsial atau sepotong-sepotong, melainkan keseluruhan bidang hukum
secara utuh sebagai satu kesatuan sistem. Hal ini karena pada hakikatnya setiap
hultum itu merupakan satu sistem yang saling berkaitan satu sama lain sehingga
membentuk satu ltesatuan bulat yang mainpu memberikail perlindungan hukum
dan keadilan secara utuh. Apabila sistem tersebut dipecah-pecah maka akan
menghilangkan kemampuannya untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan
secara utuh. Oleh sebab itu, jika suatu sistem hukuin telah dilimpahkan kepada
suatu pengadilan sesuai spesialisasinya maka tidak dapat dipecah-pecah di
dalamnya untuk diberikan kepada pengadilan laill atau dibiarkan terlantar karena
akan berakibat hilangnya fungsi hukum itu sendiri. Untuk mempertahankan
keutuhannya itu, maka dalam pengaturan kompetensi ini ada 2 (dua) ha1 yang
hams diperhatikan: Pertama, bahwa keutuhan kekuasaan absolut pengadilan
meliputi seluruh bagian dari bidang hukum yang menjadi kompeteilsinya.
Misalnya bidang perkawinan, waris, ekonomi syariah dan lain sebagainya harus
diartikan bahwa seluruh materi dalam bidang-bidang hukum syariah tersebut
inenjadi kompetensi absolut pengadilan agama sehingga seluruh masalah (bagian)
dalam bidang-bidang tersebut menjadi kekuasaan absolut pengadilan aganla
meskipun tidak terdapat rinciannya dalam undang-undang, baik di dalam Pasalnya
maupun Penjelasan Pasal tersebut. Kemudian kata "antara lain meliputi" yang
terdapat dalam perundang-undangan yang kemudian diikuti dengan rincian jenis
kasus atau perkara hanyalah merupakan contoh konkrit kasus dalam bidangbidang yang bersangkutan, bukan berarti pembatasan, sehingga tidak menutup

disebutkan rinciannya. Hal ini berarti bahwa apabila pada saatnya nanti muncul
kasus lain dalam bidang-bidang tersebut, inaka pengadilan yang bersangkutan
bertugas dan benvenang memeriksa, memutus, dan meilyelesaikannya. Hal ini
misalnya kasus pengakuan anal< (istilhaq) yang inerupakan bagian dari hukum
perkawinan, maka pengadilan agama bertugas dan benvenang memeriksa dan
mengadilinya bagi anak yang beragama Islam. Kedua, bahwa kekuasaan
pengadilan untuk 'menerima, memeriksa dun mengadili, serta menyelesaikan'
perkara yang diajukan kepdanya juga bersifat utuh sehingga kompetensi tersebut
tidak dapat dipotong-potong. Dengall demikian, kompetensi pengadilan agama
untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara syariah
hams juga utuh. Termasuk di sini kompetensi untuk menerima dan menyelesaikan
permohonan elcsekusi putusan basyarnas. Berdasarkan prinsip dasar ini, maka
eksekusi putusan bansyarnas seharusnya inenjadi kompetensi absolut pengadilan
agama.
Dengan demikian, perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut
pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006
adalah bersifat utuh meliputi seluruh bagian yang ada di dalamnya dari masingmasing jenis perkara yang diatur dalam Pasal 49 tersebut dan meliputi pula
kompetensi untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya.
Penerapan prinsip dasar keempat ini sangat bermanfaat dalam rangka: (1)

menjaga keutuhan sebuah sistein hukum dail peradilan, (2) menjaga
keseinpurnaan rasa keadilan masyarakat, (3) menjamin keutuhan kompetensi
pengadilan

perkara tertentu

menjadi spesialisasinya;

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringail, dan (5)
inewujudkan pelayanan prima, tuntas, dan final kepada pencari keadilan.
Prinsip dasar kelima bahwa kompeteilsi absolut diatur dalam undangundang. Prinsip ini bersumber dari Pasal 28 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang
Icekuasaan Icehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya diatur dalam undang-undang.
Menurut hemat Penulis, pengaturan kompetensi pengadilan dalam undangundang ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hulcum kompetensi absolut
pengadilan tertentu sesuai prinsip dasarnya. Pengaturan kompetensi ini tidak
boleh bertentangan deilgan konstitusi, yakni UUD Tahun 1945. Jika suatu jenis
perkara telah ditetapkan kepada suatu pengadilan dalam satu lingkungan perad.ilan
tertentu maka menjadi kompetensi absolut pengadilan tersebut. Penerapan
prinsip dasar kelima ini menjadi pedoman bagi pembentuk perundang-undangan
dalam mengatur kompetensi pengadilan dari empat lingkungan peradilan agar
tenvujud kepastian hukum serta menghindari kerancuan kompetensi dan sengketa
kompetensi antar lingkungan peradilan.
Prinsip dasar keenam, bahwa dalam ha1 terjadi kekosongan undangundang mengenai kompetensi absolut pengadilan terhadap suatu perkara,
maka harus dikembalikan Icepada prinsip dasar semula, yakni tujuan dibentuk
dan diselenggarakannya pengadilan dan asas kompetensi absolut berdasarkan
persesuaian antara spesifikasi pengadilan dan spesialiasasi perkara. Dengan
deinikian, jika ada perkara syariah yang belum diatur kompetensinya di dalam
-

-

undang-undang, maka berdasarkan asas tujuan dibentuk dan diselenggarakannya

pengadilan dan asas spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara, kasus ini
menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Demikian pula dalam perkaraperkara lainnya. Hal ini didasarkan atas amanat Pasal 10 ayat (1) UU No. 48
Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk
inen~eriksa,inengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau lturang jelas, inelainkan wajib untuk meineriksa dan
mengadilinya. Solusi paling tepat dari amanat ini adalah kembali kepada prinsip
dasar semula. Penerapan prinsip dasar keenam ini akan berrnanfaat: pertama,
bagi para hakim dalam mengatasi kendala yuridis ketika menghadapi suatu
perkara yang ternyata belum diatur dalam undang-undang mengeilai pengadilan
mana yang benvenang memeriksa dan mengadilinya sehingga menemukan solusi
yang tepat sesuai prinsip dasarnya guna kelancaran pelayanan hukum dan
keadilan; dan kedua, bagi pencari keadilan dalam memilih pengadilan yang tepat
sesuai dengan jenis perkaranya.
Prinsip-prinsip dasar ini merupakan pedoman dalam menetapkan

kelcuasaan mengadili. Prinsip dasar ini berlaku untuk semua pengadilan dari

masing-inasing lingkungan peradilan, yakni Pengadilan negeri, Pengadilan agama,
Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka
pelimpahan kekuasaan mengadili secara absolut kepada masing-masing
pengadilan tunduk pada 6 (enam) prinsip dasar tersebut di atas. Penerapan
prinsip-prinsip dasar ini berlaku pula dalan pengaturan kompetensi perkara

pidana dan jinayah. Berdasrkan prinsip-prinsip dasar ini, maka tindak pidana
militer n l q a d i kompetensi absolut pengadilan militer, tindak pidana syanah

Cjinayah) menjadi kompetensi pengadilan agama, sedang tindak pidana lainnya
menjadi ltompetensi pengadilan negeri. Icemudian mengenai berlakunya hukum
pidana milter, hukum pidana syariah (jinayah), dan hukum pidana pada umumnya
diatur dengan undang-undang sesuai asas legalitas. Oleh sebab itu, selama belum
ada undang-undang yang mengatur bahwa suatu tindak kejahatan tertentu
merupakan tindak pidana atau tindak jinayah, maka pelakunya tidak dapat
dihukum karena perbuatannya itu. Namun demikian, jika oleh undang-undang
telah ditetapkan bahwa suatu perbuatan tertentu inerupakan tindalt pidana atau
tindalt pidana syariah (jinayah), maka berlaku enam prinsip 'dasar tersebut. Jika
suatu perbuatail tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana, maka menjadi
kompetensi Peradilan Umum; jika dinyatakan sebagai tindak pidana militer, maka
menjadi kompetensi Peradilan Militer; dan jika dinyatakan sebagai tindak pidana
syariah Cjinayah), maka menjadi kompetensi Peradilan Agama.
Penevapan enam pvinsip dasav kekuasaan mengadili ini akan sangat

bermanfaat dalam penyeleilggaraan peradilan, antara lain, yaitu:
1. Bagi negara dalam mengatur kompetensi absolut suatu pengadilan. Perkara
syariah menjadi kompetensi pengadilan agama, perkara tata usaha negara
menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara, perkara tindak pidana
militer menjadi kompetensi pengadilan militer. Pengadilan agama, pengadilan
milter dan pengadilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus. Sedang
perkara perdata dan pidana laiilnya yang tidak menjadi kompetesi pengadilan
khusus menjadi kompetensi pengadilan negeri sebagai peradilan umum.

2. Bagi pengadilan dalam mengatasi kendala yuridis ketika inenghadapi perkara
yang belum diatur mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa
dan mengadilinya.

3. Bagi pencari keadilan akan dengan inudah inemilih dan menentukan
pengadilan mana yang berwenang dan bertugas memberi pelayanan hukum
dan keadilan ineilgenai perkara yang hendak diajukan.
Enam prinsip dasar ini perlu diterapkan secara konsisten guna
mepertegas lcompetensi absolut masing-masing pengadilan dari empat lingkungan
peradilan di Indonesia serta mencegah terjadinya kompetisi dalam kompetensi.
Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip
dasar kompetensi Peradilan Agama adalah bahwa "Pengadilan Agama (sebagai
peradilan syariah Islam) mengadili perkara (syariah Islam) menurut hukum
(syariah Islam) dengan tidak membeda-bedakan orang (yang b e r p e r k ~ r a ) " . ~ ~

Bagi peradilan syariah Islam, inaka sejak dari semula pada zaman Nabi
Muhammad SAW sampai sekarang, peradilan syariah Islam itu dibentuk dan
diselenggarakan guna menegakkan hukuin syariah Islam. Dengan kata lain,
peradilan syariah Islam dibentuk dan diselenggarakan untuk menyelesaikan
perkara-perkara syariah. Demikian pula bagi pengadilan-pengadilan yang lain
sesuai Iconstitusi. Peradilan Agama sebagai pradilan syariah Islam sudah
seharusnya memiliki kompetensi seluas syariah Islam sebagai ius constituendum.
Namun demikian, implementasi prinsip dasar kompetensi peradilan syariah Islam
29 Prinsip dasar ini bersumber dari Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Yang
dimaksud deilgan perkara syariah Islam adalah perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada
hukum syariah Islam. Hal ini karena memang Peradilan Agama itu dibentuk dan diselenggarakan
serta didesian sebagai peradilan syariah Islam untuk mengadili pcrkara-perkara yang tundulc
pada hulcum syariah Islam.

pada Peradilan Agama di Indonesia ini sangat tergantung pada perkembangan
politik hukum dan kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri melalui perundangundangan danlatau putusan hakim sehingga menjadi ius coizstitutum.
Pasal58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa: "Pengadilan
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Berdasarkan
prinsip spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara, maka ketentuan dalam
Pasal tersebut dapat diartikan bahwa:
1. PA mempunyai spsesifikasi sebagai pelakuperadilan syariah Islam.
2. PA mempunyai spesialisasi perkara, yaitu perkara syariah Islam, yakni
perkara-perkara yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah
Islam. Hal ini merupakan koinpetensi asli dan hams menjadi kompetensi
absolut pengadilan agama sesuai dengan spesifikasinya.
3. PA dalam mengadili perkara syariah Islam hams menurut (menerapkan)
hukum syariah Islam. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam.
4. PA dalam memeriksa dan mengadili perkara syariah Islam tidak boleh

membeda-bedakan orang yang berperkara selaku pencari keadilan. Semua
pencari keadilan pada pengadilan agama meinpunyai hak dan kedudukan yang
sama di depan hukum dan pengadilan. Pengadilan agsuna wajib memberi
perlakuan yang sama (adil) terhadap semua pencari keadilan, baik muslim
maupun no11 muslim, warga negara Indonesia maupun orang asing,
perseorangan maupun badan hukum, sesuai hukum acara yang berlaku. Hal iili

sesuai dengan tugas pokok dail fungsinya memberi pelayanan hukum dan
keadilan berdasarkail syariah Islam kepada setiap pencari keadilan.
Menurut Muhammad Iskalc Sumoarnidjojo, S.H., bahwa Pengadilan
agama dan Pengadilan Militer masing-masing merupakan jenis Pengadilan yang
khas, yaitu khusus mengenai golongail manusia yang terikat pada suatu
kedudukan khusus pula, yaitu Peradilan Agama adalah hultum agama dan bagi
Peradilan Militer adalah hukum Militer, deinikian sebagaimana disampaikan
oleh Icetua Mahkamah Agung, Ali Said, s.H.~'
Dalam sejarahnya, kompetensi Peradilan Agama bermula dari kenyataan
atas kebutuhail umat Islam terhadap peradilan syariah Islain dalam upaya
menyelesaikan sengketa antara sesama anggota masyarakat berdasarkan hukum
syariah Islam. Dahulu kompetensi Peradilan Agama tidak didasarkan atas
pelimpahan dari negara karena secara historis Peradilan Agama di Indonesia ini
lebih dulu ada sebelum terbentuknya Pemerintahan Hindia Belanda. Kompetensi
Peradilan Agama didasarkan atas perintah syariah Islam dan kebutuhan hukum
masyarakat. Dengan terbentuknya Pemerintahan Kolonial Belanda, Peradilan
Agama kemudian dimasukkail ke dalam sistem ketatanegaraan sehingga tampil
menjadi pengadilan negara. Namun sayangnya justru setelah menjadi pengadilan
negara ini, keleinbagaannya tidak diurusi, tidak disediakan anggaran, malah
kompetensinya dikurangi, dibatasi dan dikikis habis. Berdasarkan prinsb-prinsip
dasar bahwa: pertama, Peradilan Agama dibentuk dan diselenggarakan dengan

tujuan untuk menegakkan syariah Islam; kedua, prinsip dasar spesifikasi
30 Muhammad Iskak Sumoamijoyo, dalam Ali Salid, Ketua Mahkamah Agung R.I.,
Sambutan pada Penataran Calon Hakim Peradilan Agama Tanggal 19 Juli 1984 di Jakarta.

pengadilan dan spesialisasi perkara; dan ketiga, dalam upaya memenuhi
perkeinbangm kebutuhan hukum masyarakat, maka kompetensi Peradilan Agama
sudah saatnya dipulihkan kembali seperti sedia kala agar mampu menjalankan
tugas poltok dan hngsinya secara kaaffah.
Dengan dernikian, maka menurut sistem kekuasaan kehakiman di

Indonesia, berdasarkan asas spesialisasi yerkara dan spesifikasi pengadilan,
perkara yang tidak menjadi kompetensi Pengadilan khusus menjadi kompetensi
absolut Pengadilan Umum. Pelimpahan kekuasaan mengadili (attributie van
rechtsmacht 1 tauliyah a1 qadla ') kepada Pengadilan negeri diatur dalam Pasal 50

UU No. 2 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan negeri bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara
perdata di tingkat pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan
bahwa Pengadilan negeri sebagai peradilan umum bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan segala perkara pidana dan perdata di
tingkat pertama, kecuali yang secara khusus meiljadi kewenangan pengadilan lain
berdasarkan asas spesialisasi perkara dan spesifikasi pengadilan, yaitu
Pengadilan agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Pengaturan Kekuasaan Mengadili Dalam Undang-Undang

Menurut UUD R.I. Tahun 1945 hasil amandemen ketiga tahun 2001,

pada Pasal 24 ayat (5) dinyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan
hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan
undang-undang. Dalam Pasal tersebut tidak terdapat suatu ketentuan inengenai
kekuasaan pengadllail, apakah diatur dengan undang-undang atau bagaimana?

Menindaklanjuti ketentuan Pasal24 ayat (5) UUD 1945 tersebut, Pasal 14 ayat

(2) UU No. 4 Tallun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa
susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Aguilg dan badan peradilan
yang berada di bawahnya diatur dengan undang-undang tersendiri. Icetentuan
dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tersebut kemudian dimuat lagi
dalam Pasal 28 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Icekuasaan Kehakiman yang
menggantikan UU No. 4 Tahun 2004. Dalanl Pasal 28 UU No. 48 Tahun 2009
juga dinyatakan bahwa susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana diinaksud dalam
Pasal 25 diatur dalam undang-undang. Bagaimana pengaturan kekuasaan
pada pangadilan yang dilakukan menurut UU No. 48 Tahun 2009? Dalam UU No.
48 Tahun 2009, diatur secara umum tentang kekuasaan Mahkamah Iconstitusi,
Mahkamah Agung dan badan peradilail yailg di berada bawahnya, yaitu pada
Pasal25 UU No. 48 Tahun 2009 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama,
peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
(2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
memeriksa, mengadili, memutus dail menyelesaikan perkara pidana
dun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan peiundang-undangan.
(3) Peradilan Agama sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) berwei~ang
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara
orang-orang yang bergama Islam sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
memeriksa, meilgadili, memutus dan menyelesaikan perkara tindak
pidana militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan
undangail.

Analisa Pasal 25 UU NO. 48 Tahun 2009 menunjukkan bahwa
ketentuan dalam Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 ini secara umum telah sesuai
dengan prinsip dasar kekuasaan mengadili pada masing-inasing pengadilan, yakni
sesuai dengan asas spesiJikasipengadilan dun spesialisasi perkara, kecuali untuk
Pengadilan agama yang ternyata perumusan kompetensinya berbeda dari yang
lain. Pengaturan kekuasaan mengadili pada pengadilan negeri, pengadilan iniliter,
dan pengadilan tata usaha negara didasarkan atas obyek perkara atau jenis
perkara sesuai dengan spesifikasi masing-masing pengadilan, sedang pengaturan
kekuasaan mengadili pada pengadilan agama didasarkan atas subyek atau orang
yang berperkara, yakni antara orang-orang yang beragama Islam. Mengapa
terjadi demikian? Berdasarkan asas spesialisasi perkara dan spesifikasi
pengadilan, oleh sebab spesifikasi pengadilan agama adalah peradilan syariah
Islam, maka spesialisasinya adalah perkara syariah Islam. Dengan demikian maka
Pasal25 ayat (3) ini seharusnya berbunyi:
Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara syariah
Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal ini didasarkan atas 5 (lima) alasan, yaitu: pertama, tujuan dibentuk
diselenggarakannya Peradilan Agama adalah sebagai peradilan syariah Islam
sehingga kompetensi dasarnya diperoleh dari syariah Islam itu sendiri dail seluas
syariah

slam;^' kedua, sejak semula Peradilan Agama bertugas dan benvenang

mengadili semua perkara syariah, tetapi kemudian dikikis habis oleh Pemerintah

3' Peradilan syariah Islam di Indonesia lahir bersamaan dengan dianutnya syariah Islam,
sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kompetensinya.

menjadi kompetensi pengadilan agama adalah perkara syariah Islam; keempat,
pembatasan kompetensi peilgadilan agama bertentangan dengan prinsip-prinsip
dasar lcekuasaan inengadili; dan kelima, pembatasan ini juga bertentangan dengan
Pasal29 UUD Tahun 1945. Namun demikian patut dipahami bahwa ha1 itu dapat
terjadi, menurut hemat penulis, dinlungkinkan karena 2 (dua) faktor, yaitu:
Pertama, akibat masih lcuatnya pengaruh teori receptie yang secara sadar ataupun
tidak sadar inasih bersemayam di benak pikiran para pembentuk undang-undang.
Sementara

itu,

semangat

transformasi

hukum

syariah

Islam

yang

dikumandangkan setelah kemerdekaan belum terhayati dengan baik.32Seharusnya
tekad dan semangat inilah yang menjadi mainstream atau bahkan ideologi para
pemimpin, pembentuk peraturan perundang-undangan dan seluruh rakyat
Indonesia, khususnya bagi mereka yang beragama Islam. Kedua, ha1 ini dapat saja
terjadi disebabkan belum pemah ada rumusan seperti ini dalam peraturan
perundang-undangan sehingga belum menjadi budaya hukurn dalam pembentukan
perundang-undangan atau karena faktor psikologis politis semata-mata.
7. Subyek Hukum pada Pengadilan Agama
Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini
terdiri atas manusia dan badan hukuin. 33 Subyek hukum (pencari keadilan) pada
Peradilan Agama adalah setiap muslim dan badan hukum Islam serta orang dan
badan hukum ilon Islam yailg menundukkan diri pada hukum syariah Islain.
Menurut syariah Islam, yang boleh mencari keadilan di muka Peradilan Agama
sebagai peradilan syariah Islam adalah setiap oranghadan hukum yang
"

Salman AlWisi, Mohammad Hatta Biograji Singkat 1902-1980, Garasi, Yogyakarta,
2009, him. 154.
33 Chainur Arrasyid, op., cit. Hlm. 120.

mempunyai kepentingan dengan perkara syariah. Mereka ini dapat, berhak, dan
bahkan wajib mencari keadilan di muka peradilan syariah Islam. Dapat, karena
perkara syariah menjadi kompetensi peradilan syariah Islam. Berhak, karena yang
bersangkutan mempunyai kepentingan hukum dengan perkara syariah Islam yang
harus dilindungi dan dilayani. Wajib, karena: pertama, berdasarkan asas
personalitas keislaman setiap muslim wajib bertahkim kepada peradilan syariah
Islam; Icedua, bagi non muslim juga wajib bertahkim kepada peradilan syariah
Islam berdasarkan asas penundukan diri pada hukum syariah

slam;^^ ketiga,

berdasarltan prinsip syariah, dalam penyelesaian perkara syariah tidak dikenal
adanya pilihan hukum dan pengadilan selain hukum dan peilgadilan syariah Islam.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 3 Tahuil 2006 berikut
Penjelasannya jo Pasal49 berikut Penjelasannya, subyek hukum pada pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adala.:

1. Pencari keadilan yang beragama Islam.
2. Pencari keadilan yang non muslim tetapi karena perkaranya tunduk pada

hukum syariah Islam (dimana ia telah dengan suka rela menundukkan diri
kepada hukum syariah Islam sehingga perkaranya tunduk pada koinpetensi
Peradilan Agama), maka ia dapat menjadi pihak di muka Peradilan Agama.
3. Pencari keadilan yang orang asing atau warga negara asing (WNA) yang

mencari keadilan di Indonesia, baik muslim maupun non muslim seperti
halnya WNI tersebut di atas.

p
p
~
p

34p
Maidah
~ayat:
~657
yang
~
artinya:
~ "Maka demi Tuhanrnu, mereka (pada
hakekatnya) tidak beriman hingga inereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang
kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

4. Pencari lteadilan yang berupa badan hukum Islam atau badan hukum yang
diiniliki orang Islam karena berdasarkan asas personlitas keislaman berlaku
dan tunduk pada hukum syariah Islam.
5. Pencari lteadilan yang berbentuk badan hukum perdata non muslim yang
menundukkan diri kepada hukum syariah Islam dalam suatu tindakan hukum
sehingga perkaranya tunduk pada kompetensi Peradilan Agama.
Terikatnya subyek hukum pada hukum syariah Islam dapat terjadi

karena ltekuatail hukum itu sendiri, baik secara obyektif maupuil subyektif.
Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memak~a.~'
Jika dilihat dari aspek
mengikatnya hukum terhadap seseorang/badai~hukum, maka diklasifikasikan
n~enjadi2 (dua) katagori, yaitu hukum obyektifdan hukum ~ u b ~ e k t i f . ~ ~
Hukum obyektif adalah kaidah atau peraturan yang mengatur hubungan

sosial antara individu yang satu dengan yang lain atau antara badan hukum yang
~~
satu dengan yang lain atau antara badan hukum dengal i n d i v i d ~ .Hukum
obyektif berlaku dan mengikat terhadap setiap subyek hukum secara umum atas
kehendak atau kekuatan hukum itu sendiri. Sayuti Thalib inengatakan bahwa
hukum syariah Islam berlaku dan mengikat setiap orang Islam atas kekuatan
hukum syariah Islam itu sendiria3*Menurut syariah Islain, masuk Islam atau
inemeluk agama Islam merupakan hak yang secara hukum bersifat subyektif.
Namun apabila seseorang telah memeluk Islam, maka hukum syariah Islam

van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hulum, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971, hlm. 45.
Achmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Tarsito,
Baildung, 1991., nlm. lur.
"'
Chamur Arrasyid, op., cit., hlm. 111.
Sayuti Thalib, Receptio a Cotrario: Hubungan hukum Adat Dengan Hukum Islam, PT
Bina Aksara, Jakarta, 1980, hlm. 1.
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sebagai hukum obyektif berlaku dan mengikat setiap orang Islain ataupun badan
hukum Islam karena atas kehendak dail kekuatan hukum syariah Islam itu sendiri.
Sehingga apabila seseorang telah memeluk Agama Islain, maka secara hukum
obyektif terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam. Oleh sebab
itu, apabila seseorang muslim atau badan hukum Islam membuat perjanjian atau

transaksi dengan pihak lain, maka perjanjiail atau transaksi itu hams diperbuat
menurut hukum syariah Islam kareila ia secara hukum obyektif terikat deilgan
hukum syariah Islam. Apabila perjanjian atau transaksi itu telah diperbuat, maka
kedua belah pihak tersebut secara hukum subyektif terikat dengan perjanjian atau
transaksi itu.
Hukum subyektif adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan

seseorang dan oleh karena itu telah menjadi kekuasaan, kewajiban atau disebut
juga sebagai hak." Hukum subyektif yang berlaku dan mengikat terhadap subyek
hukum tei-tentu ltarena diperbuat oleh subyek hukum yang bersangkutan, baik
berupa penundukan diri, perjanjian dadataupun transaksi dengan pihak lain.
Apabila seseorang membuat perjanjian dadatau transaksi dengan pihak lain, inaka
kedua pihak tersebut terikat dengan perjanjian dadatau transaksi itu. Perjanjian
daidatau transaksi itu merupakan hukum subyektif yang mengikat subyek-subyek
yang membuat perjanjian danlatau transaksi. Apabila tindakan hukum itu dibuat
dengan menundukkan diri kepada suatu sistem hukum tertentu yang menurut
hukum obyektif berlaku terhadap salah satu pihak dalarn perjanjian dadatau
trailsaltsi, maka pihak lain juga terikat dengall hukum yailg berlaku atas perjanjian

39 Chainur Arrasyid,

loc., cit.

dadatau transaksi yang dibuatnya itu. Demikian pula apabila seseorang non
muslim atau suatu badan hukum non Islam membuat perjanjian dadatau transaksi
syariah dengan orang Islam atau badan hukum Islam yang menurut hukum
obyektif tunduk kepada hukum syariah Islam, maka terhadap perjanjian dadatau
transaksi yang diperbuat itu tunduk kepada hukum syariah Islam. Apabila
perjanjian d d a t a u transaksi syariah itu telah diperbuat, maka menurut hukum
subyektif mengikat kedua belah pihak. Perikatan dadatau transaksi syariah yang
telah diperbuat itu merupakan hukum subyektif yang mengikat subyek-subyek
pelaku perikatakan dadatau transaksi dimaksud. Karena perjanjian d d a t a u
transaksi syariah itu telah diperbuat, maka ia juga mengikat kepada pihak non
muslim karena menurut hukum subyektif ia telah dengall suka rela menu~ldukkan
diri kepada hukum syariah Islam. Karena perjanjian dadatau transaksi itu
merupakan perikatan syariah, maka menurut hukum obyektif para pihak dalam
perjanjian danlatau transaksi syariah tersebut tunduk kepada kompetensi
pengadilan syariah Islam. Bagi orang yang beragama Islam, ia menjadi subyek
hukum pada pengadilail syariah karena tevhadap divinya menuvut lzukum
obyektif berlaku dan tunduk pada hukum syariah

slam.'^

Sedang bagi non

muslim, ia menjadi subyek hukum di depan pengadilan syariah Islain adalah
karena ia secara hukum subyektif telah menundukkan divi kepada hukurn syariah
Islam melalui perjanjian daidatau trasaksi syariah yang dibuatnya itu."
8. Kompetensi Peradilan Agama Sebelum UU No. 7 Tahun 1989
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Terhadap setiap muslim berlaku asas personalitas keislaman.
Ahmad Sanusi, loc., cit.

Peradilan Agama dalam sejarah perjalanannya mengalami pasang surut
kompetensi seiring dengan pergolakan politilc dan peraturan perundang-undangan
yang inengaturnya. Secara singkat, Bustanul Arifm mengatakan bahwa:
Sepanjang sejarahnya, kompetensi Peradilan Agama di Indonesia telah
mengalami pasang surut seirama dengan pasang surut perjuangan
kemerdekaan nasional pada zaman penjajahan Barat dahulu, memang
Peradilan Agama merupakan salah satu sasaran dari politik devide et
impera rezim kolonial d a h ~ l u . ~ ~
Menurut sejarahnya, belum pernah ada pelimpahan kewenangan dari
Pemerintah Kolonial Belanda kepada Peradilan Agama, tetapi yang pernah ada
adalah pengikisan atau pembatasan kompetensfiekuasaan mengadili. Sayuti
Thalib mengatakan bahwa dahulu hukum syariah Islam berlaku secara utuh.
Sejak semula hukum syariah Islam berlaku bagi bailgsa Indonesia yang beragaina
~~
kompetensi
Islam karena kedudukan hukum Islam itu ~ e n d i r i . Dal~ulu
pengadilan agama seluas syariah Islam, meliputi baik perkara perdata maupun
pidana berdasarkan hukum syariah

slam,^^ yang menurut R. Tresna, terrnasuk

pidana yang dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati.45
Hal ini dikuatkan dengan beberapa alasan sebagai berikut:
1. Pada

zaman

Nabi

Muhammad

SAW.,

peradilan

dibentuk

dan

diselenggarakan atas perintah syariah Islam guna menegakkail hukum dan
keadilan berdasarkan syariah Islam.

'

42 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hulcum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan
Dan Pros elmya, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 35.
Sayuti Thalib, loc., cit. Sayuti Thalib, Receptio a Cotrario: Hubungan hulcum Adat
Dengan Hulmm Islam, PT Bina Aksara, Jakarta, 1980, hlm. 7.
44
Yang dimaksud dengan perkara perdata dan pidana di sini adalah berdasarkan hukum
syariah Islam, bukan berdasarkan KUH Perdata dan KUH Pidana yang dibawa dari Belanda. Hal
ini sesuai dengan tujuan dibentuk dan diselenggarakannya Peradilan Againa.
45 R. Tresna, Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad, Penerbit Pradnya Paramita,
Jakarta, Cetakan ketiga, 1978, hlm. 12.

2. Peradilan syariah Islam, baik yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad
SAW maupun oleh Shahabat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW
inerupakan satu-satunya pengadilan yang mengadili seluruh perkara tanpa ada
kecualinya.
3. Pada zaman Icerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia, peradilan syariah Islam

merupakan pelanjutan peradilan di zanlan Nabi Muhammad SAW dan
inerupakan satu-satunya pengadilan di Icerajaan, baik yang dipimpill langsung
oleh Raja maupun dipimpin oleh Penghulu Kerajaan, mengadili seluruh
perkara, perdata maupun pidana, tanpa ada kecualinya.
Pada mulanya tidak ada pembatasan kompetensi pengadilan agama di
Indonesia. Menurut Bustanul Arifin, sebelum tal~uil 1882, Peradilan Agama
benar-benar merupakan peradilan dalam arti yang sebenarnya. Namun mulai
tahun 1645, Peradilan Agama secara berangsur-angsur dikurangi arti dan
peranaimya. Puncaknya terjadi pada bulan April 1937 ketika kewenangail
Peradilan Agama dikikis habis sehingga praktis hanya benvenang menangani
perkara-perkara nikah, talak, cerai dan rujuk saja. Politik Pemerintah Penjajah
Hindia Belanda jualah yang telah mengikisnya sehingga tinggal sebagian kecil
saja dari hukum Islam yang d i b e r l a k ~ k a n . ~ ~
Tahun 1937 merupakan titik nadir penekailail terhadap hukuin Islam dan
pengadilan agama di seluruh Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui
teori receptie bikinan Christian Snouck Hurgronye (1857-1936) yang oleh

4G Bustanul Arifin, Pelembagaan Hulcum Islam Di Indonesia Alcar Sejarah, Hambatan
Dan Prospelmya, Gema Iilsani Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

Hazairin disebutnya sebagai teori ib~is.'~Teori iblis inilah yang menyebabkan
pengadilan agama terpuruk sehingga tidak berdaya lagi untuk menegakkan syariah
Islam ltarena baik kedudukan, keleinbagaan inaupun ltompetensinya ditekan
sedanikian rupa llingga turun pada titik nadir yang terendah. Hal ini telah
mengakibatkan pengadilan agama mengalami mati suri atau hidup segan mati
tak mau. ICeadaan ini berlangsung terus sampai tahun 1975 dengan
diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinai~yang mulai berlaku
tanggal 1 Oktober 1975. Namun kini politik hukum Pemerintah Indonesia
merdeka telah berubah. Sunarmi mengatakan bahwa politik llukum Pemerintah
Politik hukum ini dimulai
Indonesia bertujuan menghapuskan hukum k~lonial.'~
sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks hukum syariah Islam, telah
dicanangkan politik pemulihan kembali berlakunya hukum syariah Islam melalui
tvansfovmasi hukum syariah Islam ke dalam perundang-undangan. Menurut M.
Solly Lubis, sebagaimana dikutip oleh Sunarmi, pembaharuan hukum bukan saja
ineliputi hukum yang dikatakan sebagai hukum kolonial tetapi juga terhadap
aturan-aturan yang diterbitkan setelah kemerdekaan tetapi tidak serasi lagi dengan
perkembangan pembangunan yang akan datang.49 Masa orde baru, merupakan
masa dimulainya kebangkitail kembali berlakunya hukum Islam, yaitu setelah
diundangltannya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan UUD R.I.

47 Ichtijanto S . A., Pengembangan teori Berlalcunya Hulcum Islam di Indonesia, dalam:
Hulcum Islam di Indonesia, Perlcembangan dun Pembentukan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
1991, hlm. 127.
Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, PT.
Sofmedia, Jakarta, 2010, hlin.166.
49 Ibid., hlm. 167.

1945 telah memberi penegasan atas berlakunya hukuin Islanl di 1ndonesias0dan
mulai dipulihkannya keinbali kompeteilsi Peradilan Agama. Agar Peradilan
Agama dapat meiljalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, maka
l<ompetensinya l~arusdikembalikail seperti semula agar dapat tampil sebagai
Pengadilan Syariah Islam yang handal dan seutuhnya (ka~ffah).~'
Akibat politik Penjajah Belanda, kompetensi pengadilan agama dikikis
habis tinggal yang tersisa secara bervariasi. Sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun
1989, kompetensi Peradilan Agama nampak tidak seragam antara Pengadilan
agama di Jawa dan Madura dengan Pengadilan agama di luar Jawa dan Madura
dengan dasar hukum yang berbeda-beda.
1. Untuk Pengadilan agama di Jawa dail Madura, kompetensinya diatur dalam
Pasal 2a ayat (1) Staatsblad Tahun 1937 No. 116, yaitu: (1) perselisihan suami
istri yang beragama Islam; (2) perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan
perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan
perantaraan hakim agama; (3) tuntutan tentang maskawiil (mahar); dan (4)
tuntutan tentang keperluan kehidupan istri yang menjadi tanggungan suami
(nafaqah).52
2. Untuk Kerapatan Qadi di Kalimanatan Selatan dan sebagian Kalimantan

Timur, koinpetensinya diatur dalan~Pasal 3 ayat (1) Staatsblad Tahun 1937

'O

Savuti Thalib. loc.. cit.

putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenulmya".
52 Abdul Ghofur Anshori, op., cit., hlm. 17-18.

No. 638, kompetensinya sama dengan Peradilan Agama di Jawa dan

3. Untuk Pengadilan agama1Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura,
kompetensinya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1957,
ltoinpetensinya lebih luas dari pada Peradilan Agama di Jawa dan Mdura
karena ditambah dengan: (1) hadhanah; (2) perkara waris-malwaris; dan (3)
wakaf, hibah, sadakah, baitul-ma1 dan lain-lain yang berhubungan

it^.^^

Kemudian sejak masa orde baru, inulai terjadi fenomena pemulihaiz
Iiembali kompetensi pengadilan agama di seluruh Nusantara melalui peraturan

perundang-undangan secara bertahap. Pada tahun 1974 diundangkan UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a.
Pengadilan agarna berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara di
bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Perkara bidang perkawinan
ini menjadi kompetensi pengadilan agama di seluruh Indonesia secara seragam.
Hal ini merupakan wujud pemulihan kembali kompetensi pengadilan agama di
bidang perkawinan. Tahun 1975 merupakan tahun kebangkitan kembali hukum
Islam, IWA Icecamatan dan Pengadilan agama di Indonesia, yakni dengan
diundangkannya:
1. UU No. 1 Tahunl 974 tanggal 2 Januari 1974 tentang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975 Tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
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Ibid.
Hasbullah Bakry, op., cit., him. 274.

3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik;
4. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tanggal 10 Januari 1978 tentang
Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 telltang Perwakafan Tanah ~ i l i k "dan
5. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987 tentang

Wali Hakim.
Hal ini karena sejak tahun 1975, pemulihan kompetensi Pengadilan

agama diperluas sehingga meliputi seluruh bidang hukum perkawinan dan ha1
mana membawa dampak pada pembenahail kembali keleinbagaan dan kedudukan
Peradilan Agama yang selama ini mengalami kondisi mati suri atau hidup segan
mati tak mau. Hadirnya UU No.1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 tentang

Perkawinan yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1975 merupakan darah segar
bagi kehidupan kembali hukum Islam, Pengadilan agama dan KUA Kecamatan.
Berdasarlcan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan tersebut, yakni

UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 28 Tahun 1977 dan PMA No. 2 Tahun 1978, maka
kompetensi pengadilan agama di Jawa d m Madura dan kerapatan qadi di
Kalimantan Selatan d m sebagian Icalimantan Timur meliputi seluruh bidang
perkawinan dan perwakafan tanah milik; sedang untuk kompetensi pengadilan

agamalmahkamal~syar'iyah di wilayah Indonesia lainnya adalah seluruh bidang
perlawinan dan perwakafan tanah milik ditambah dengan bidang warismalwaris, wakaJ; hibah, sadakalz, baitul-ma1 dan lain-lain yang berhubungan

dengan itu.
55 Termasuk di dalamnya kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa permohonan
itsbat wakaf dan sebagainya.

Bidang perlcawinan mencakup, antara lain, tentang: 1) izin beristeri lebih
dari seorang, 2) izin inelangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia
21 (dua puluh satu) tahun, dalarn ha1 orang tua atau wali atau keluarga dalam garis
lurus ada perbedaan pendapat, 3) dispensasi perkawinan, 4) pencegahan
perkawinan, 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 6)
pembatalan perkawinan, 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, 8)
perceraiail atas kehendak suami (cerai talak), 9) perceraian atas kehendak istri
(cerai gugat), 10) penyelesaian harta bersama, 11) Penyelesaian sengketa
mengenai penguasaan anak akibat perceraian, 12) Pembebanan atas ibu untuk ikut
memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang
seharusnya bertanggungjawab tenlyata tidak mampu memenuhinya, 13)
penentuan kewajiban suami memberi biaya penghidupan kepada bekas isteri atau
penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, 14) putusan tentang sah atau
tidaknya seorang anak, 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, 16)
pencabutan kekuasaan wali, 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh
pengadilan dalam ha1 kekuasaan seorang wali dicabut, 18) menunjuk seorang wali
dalam ha1 seorang anak yailg belum cukup umur 18 (delapail belas) tahun
ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang
tuanya, 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya,
20) penetapan asal usul seorang anak, 21) penetapan tentang ha1 penolakan
pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan

campuran, dan 22)

-

pernyataan tentang sahnya perkawinan yang t e r j a d i e l u m Undang-Undang

Noinor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan
lainnya. Dan 23) berdasarkan Peraturan Menteri Agsuna No. 2 Tahun 1987,
Pengadilan agama berwenang menetapkan adhalnya wali.
Bidang perwakafan tanah milik meliputi sengketa tentang perwakafan

tanah milik, yaitu: (1) masalah sah tidaknya penvakafan tanah milik; (2) itsbat
tanah wakaf; (3) sah tidaknya nadzir; (4) pengelolaan tanah wakaf; (5) perubahan
tanah wakaf dail (6) lain-lain masalah yang berkaitan dengan perwakafan tandl
milik berdasarkan llukum syariah

slam^^. Bidang waris-malwaris, wakaf, hibah,

sadakah, baitul-ma1 dan lain-lain yang berhubuilgan itu sampai dengan tahun 1974
belum pernah ada rinciannya dalam undang-undang.

B. Perkembangan Kompetensi Peradilan Agama Pasca UU No. 7
Tahun 1989

1. Ruang Lingkup Perkembangan Kompetensi Peradilan Agama
Perkembangan pemulihan kembali kompetensi ini sesungguhnya telah

diawali dari tahun 1974, yaitu dengan diundangkannya UU Perkawinan yang
kemudian dilanjutkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun
2006. Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Perkawinan menyatakan bahwa yang
diinaksud dengan pengadilan dalam UU ini adalah Pengadilan agama bagi mereka
yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengadilan agama
benvenang mengadili semua perkara perkawinan bagi orang Islam sebagaimana
UU N= 7 T z h n
56 Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

1989 tanggal 29 Deseinber 1989 Tentang Peradilan Agama membawa
perkembangan perluasan pemulihan kembali koinpetensi pengadilan agama yang
secara rinci diatur dalam Pasal49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagai berikut:
1) Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
beragama Islam di bidang:
1. perkawinan;
2. ltewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam;
3. waltaf dan shadaqah;
2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
ialah hal-ha1 yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang
mengenai perkawinan yang berlaku.
Selanjutnya ltetentuan Pasal49 tersebut diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006

sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengadilan agama bertugas dan benvenang meineriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b.waris; c. wasiat; d. hibah; e.
wakaf; f. zakat; g. infaq; 11. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.
Dengan perubahan Pasal 49 tersebut, maka terjadi perkembangan

pemulihan kembali kompetensi yang luar biasa yang mencakup seinua aspek
dalam proses peradilan, baik inengenai (1) subyek hukum yang berperkara; (2)
jenis perkara yang diperiksa dan diadili; (3) pelaksanaail putusan; dan (4) garis
batas kompetensi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Berdasarkan
ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, perkembangan kompetensi absolut

pengadilan agama mengenai jenis perkara, antara lain, meliputi perkara:
1) akad perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam;

2) ikatan perkawinan yang telah dilalcukan menurut hukum Islam beserta segala
altibat hukumnya, tei-masuk di dalamnya perceraian, pembagian harta
bersanla akibat putusnya perkawinan, dan sebagainya;
3) pencatatan atas perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam;
4) penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak yang beragama Islam;
5) warisan (pembagian warisan) yang pewarisnya beragama Islam;
6) wasiat yang dilakukan oleh orang Islam;

7) hibah yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum Islam;
8) waqaf yang dilakukan oleh orang Islain atau badan hukum Islam;
9) zakat yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukuin yang dimiliki orang
Islam;
10) infaq yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukurn Islam;
11) shadaqah yang dilakukan oleh orang Islam atau badan hukum Islam;
12)kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan orang Islam atau badan hukum
Islam;
13) kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan oleh ilon muslim dengan
meilundukkan diri pada prinsip-prinsip syariah;
14) trailsaksi dan perikatan dalam ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsipprinsip syariah, meskipun dilakukan oleh non muslim;
15) badan hukum Islam yang menjalankan tugas berdasarkan hukum Islam;
16) pelanggaran atas tugas dan tanggung jawab dalam jabatan instansibadad
lernbaga hukum Islam.

Ruang lingkup bidang pembahasan perkembangan pemulihan kembali

kompetensi Peradilan Agama ini, antara lain, sebagai berikut: (1) bidang subyek
hukuin yang berperkara di muka pengadilan agama; (2) perkara perkawinan; (3)
perltara tindak pidana pelanggaran terhdap UU Perkawinan; (4) perkara waris,
wasiat, dan hibah; (5) perkara wakaf; (6) perkara zakat, infaq, dan shadaqah; (7)
perkara ekonomi syariah; (8) perkara pidana syariah; (9) bidang eksekusi putusan
syariah; (10) perkara syariah lainnya; (11) bidang kompetensi penyelesaian
sengketa milik; dan (12) bidang itsbat kesaksian rukyat hilal dan waktu shalat;
2. Bidang Subyek Hukum di muka Peradilan Agama
Dahulu subyek hukum (pencari keadilan) yang boleh berperkara pada

pengadilan agama hanya suami istri yang sama-sama beragama Islam. Jika
salah satu pihak tidak beragama Islam, maka pengadilan agama tidak lagi
berwenang memeriksa dan mengadilinya. Pembatasan ini sengaja dibuat uiltuk
menghalangi berlakunya hukum Islam dengan menggunakan teori receptie yang
sengaja diciptakan oleh Belanda untuk tujuan tersebut. Kemudian dengan
diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989, maka penerapan asas personalitas
Iceislaman dan prinsip syariah mengalami kemajuan dibanding yang sebelurnnya.

Penerapan asas personalitas keislaman sebagai prinsip dasar pemberlakuan hukum
syariah Islam terhadap orang Islslln semakin diperluas hingga mencakup bidangbidang perkawinan secara utuhllebih luas, penvakafan secara menyeluruh,
kewarisan, wasiat, hibah, dan shadaqah. Hal ini berdampak pada perluasan
penerapan prinsip syariah sebagai penentu kompetensi pengadilan agama. Dalam

bagan ini tampak bahwa pembentuk undang-undang telah memperluas berlakunya
hukum syariah Islain terhadap orang Islam melalui kompetensi pengadilan agama.
Berdasarkan prinsip syariah, yang menjadi tolok ukur koinpetensi

Peradilan Agarna adalah perkaranya, bukan orang (pihak) yang berperkara.
Perkara-perkara yang terhadapnya berlaku dan turzduk pada hukum syariah
Islam menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Hal ini tanpa mengurangi

kompetensi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum inaupun lingkungan
Peradilan lainnya karena: pertama, menempatkan perkara syariah inenjadi
kompetensi absolut pengadilan agama telah sesuai dengan prinsip dasar kekuasaan
mengadili berdasarkan spesifikasi pengadilan dan spesialisasi perkara; kedua,
pengadilan lain tidak didesain dan diperuntukkan memeriksa dan mengadili
perkara syariah Islam; dan ketiga, dalam menyelesaikan perkara syariah tidak
dikenal adanya pilihan hukum dan pengadilan selain hukum dan pengadian
syariah Islam. Untuk memperjelas posisi perkara dan pencari keadilan dalam
suatu proses peradilan serta berlakunya asas personalitas keislaman dan prinsip
syariah dapat dilihat pada ragaan di bawah ini yang inenggambarkan unsur-unsur
dalam proses persidangail perkara perdata pada pengadilan agama yang selalu ada

6 (enam) unsur sebagai berikut:
2. Pengadilan agama

1
Materiil Islam

5. Hukum

6. Iceputusan

3. Perkara

Formil/Acara

/

1. Penggugat

\

4. Tergugat

1) Penggugat, yakni pihak yang mengajukan perkara syariah ke pengadilan
agarna berdasarkan adanya suatu kepentingan;
2) Pengadilan agama, yakni lembaga kekuasaan kehakiman yang diminta oleh
Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukannya
menurut hukum syariah Islam;
3) Perlara, yakni perkara yang tunduk pada hukuin syariah Islam sebagai obyek
senglteta yang diajukan oleh Penggugat untuk diperiksa dan diadili oleh
pengadilan agama.
4) Tergugat, yakni pihak yang ditarik oleh Penggugat guna menyelesaikan
perkara syariah yang menjadi sengketa bersama Penggugat;
5) Hukum, yakni peraturan hukum syariah yang digunakan sebagai pedoman
dalam menyelesaikan perkara, baik hukum materiil maupun hukum formil;
6) Keputusan, yakni hasil akhir proses persidangan.
Yang menjadi kompetensi pengadilan agama untuk diperiksa dan diadili

adalah 'perkara ' yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Penggugat maupun
tergugat sebagai pihak yang meinpunyai kepentingan hukum atas perkara yang
diajukan di inuka pengadilan agama tidak disyaratkan hams muslim. Yang diadili
ole11 pengadilan againa adalah perkaranya bukan orang yang berkara.
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, maka

Peradilan Agama mengadili perkara syariah Islam menurut hukum syariah Islam
tanpa membeda-bedakan orang yang berperkara. Sekarang tidak ada lagi

pembatasan tentang siapa yang bole11 berperkara pada Peradilan Agama. Pada
prinsipnya, setiap orang atau badan hukum, apapun agamanya, yang meinpunyai
ltepentingan dengan perkara syariall Islam dapat berperkara di muka pengadilan
dalam lingkuilgan Peradilan Agama tanpa ada diskriminasi.
Pada masa sekarang, subyek hukum (pencari keadilan) dalam perkara

perdata di muka Peradilan Agama tidak lagi ada pembatasan dan diskriminasi.
Mereka ini dapat diklasifikasikail menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu:
1) Pencari keadilan yang beragama Islam atau badan hukum Islam (Pasal 1
huruf a UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal2 UU No.3 Tahun 2006);
2) Pencari lteadilan yang tidak beragama Islam, baik perorangan atau badan
hukum, tetapi dengan suka rela menundukkan diri kepada hukum Islam
karena perkaranya tunduk pada hukum syariah Islam sehingga menjadi
kompetensi Pengadilan agama, meskipun yang bersangkutan tidak beragama
Islam (Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya). Dalam ha1 ini
bukan berarti ballwa pihak yang bersangkutan harus melepaskan agamanya
dan masuk agama Islam, karena yang diinaksud dengan menundukkan diri
pada hukum syariah Islam adalah perkaranya, bukan orang yang berperkara,
karena terhadap perkara tersebut berlaku hukum syariah Islam.
3) Pencari keadilan orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di
Indonesia (Peiljelasan Pasal 2 UU No.3 Tahun 2006). Terhadap mereka ini
berlaku ketentuan seperti tersebut di atas.
Iaasifikasi ini menjadi penting dalam rangka: pertama, penerapan asas

personalitas keisiaman dan kaitannya dengan: kedua, asas sederhana, cepat, dan

biaya ringan; ketiga, asas perlindungan dan pelayanan atas hak-hak pencari
keadilan untuk berperkara di muka pengadilan agama, khususnya dalam
penerapan Pasal 50 ayat (2) UU NO. 3 Tahuil 2006 dan Penjelasannya; dan
keempat, penerapan hukum privat bagi warga negara asing.
IUasifikasi subyek hukum atau pencari keadilan pada pengadilan agama

ini berkaitan dengan hak pencari keadilan pada pengadilan agama dan pelayanail
yang harus diberikan oleh pengadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan hakhaknya masing-masing. Berdasarkail ketentuan dalam Pasal 50 UU No. 3 Tahun
2006 berikut Penjelasannya, maka penerapan pelayanan hak-hak pencari keadilan

sesuai dengan Masifikasinya ini adalah sebagai berikut:
1) Pencari keadilan (subyek hukum) yang beragama Islam mempunyai hak
penuh untuk berperkara di muka Pengadilan agama mengenai semua jenis
perkara syariah yang secara mutatis mutandis menjadi kompetensi absolut
Pengadilan agama; dan Pengadilan agama pun juga mempunyai kompetensi
penuh untuk menyelesaikan perkara mereka, terrnasuk sengketa hak milik dan
keperdataan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang terbawa masuk
ke dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun
2006. Dalsun ha1 ini, subyek hukum yang beragama Islam tidak berhak

mengajukan eksepsi atas sengketa hak milik atau keperdataan laill yang
meskipun berada di luar ruang lingkup Pasal 49 tetapi terbawa masuk ke
dalam perkara yang berada di dalan ruang lingkup Pasal49.
2) Pencari keadilan (subyek hukum) yang tidak beragama Islam tetapi
menundukkan din pada hukum syanah Islam karena perkaranya juga

inempunyai hak penuh untuk berperkara di muka pengadilan agama untuk
semua jenis perkara syarial~yang menjadi kompetensi pengadilan agama.
Mereka ini dipersamakan dengan subyek hukum yang beragama Islam.
Dalam ha1 terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain d.i luar ruang
lingkup Pasal 49 tetapi terbawa masuk ke dalam perkara yang berada dalam
ruang lingkup Pasal49, maka yang bersangkutan berhak mengajukan eksepsi
menurut tatacara yang diatur dalam undang-undang.

3) Pencari lteadilan orang asing, maka terhadap mereka hams diberlakukan
hukum privat yang berlaku di negaranya dengan hak-hak sebagaimana
diuraikan pada angka 1 dan 2 di a t a ~ . ~ ~

Sedang subyek hultum (terdakwa) dalam perkara jinayah (pidana
syari'ah) di muka Mahkamah Syar'iyyah di Aceh dapat diklasifikasikan menjadi
4 (empat) ltatagori, yaitu:
1) ~ e n c a r ikeadilan (terdakwa) yang beragama Islam yang berada di Aceh

tanpa mernbedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status (Pasal 128 UU
No. 11 Tahun 2006 );

2) Pencari keadilan (terdakwa) yang tidak beragama Islam tetapi ia
menundukkan diri pada huku~njinayah (pidana syariah) sehingga menjadi
kompetensi Mahkamah Syar'iyah, meskipun yang bersangkutan tidak
beragama Islam (Pasal 129 ayat (1) No. 11 Tahun 2006).

3) Pencari keadilan (terdakwa) yang tidak beragama Islam tetapi atas
kehendak undang-undang ditundukkan pada hukum jinayah (pidana
p
p
p

-- -
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Penjelasan Pasal49 dan 50 UU No. 3 Tahun 2006.

syariah) karena perkaranya tidak diatur dalam hukum pidana, baik dalam
IWHP maupun perundang-undangan pidana lainnya, sehingga menjadi
kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah. (Pasal 129 ayat (2) UU No. 11
Tahun 2006).
4) Pencari lteadilan (terdakwa) orang asing yang melakukan tindak pidana
jinayah di Aceh (Penjelasan Pasal 128 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 dan
Penjelasaimya). Terhadap orang asing yang mencari keadilan pada Peradilan
Agama berlaku ketentuan seperti tersebut di atas.
Tiada pembatasan hanya muslim yang boleh berperkara pada pengadilan
agama. Pendapat yang menyatakan bahwa yang boleh berperkara di muka
pengadilan agama hanyalah mereka yang beragama Islam adalah salah karena
temyata bahwa pendapat ini:
1) bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab pengadilan agama yang

berkewajiban memberikan perlindungan, pelayanan, penegakan,

dan

pemenuhan hak asasi manusia di bidang hukum dan keadilan berdasarkan
syariah Islam (Pasal28I ayat (4) UUD 1945);
2) bertentangan dengan 'asas a1 musawah ' atau 'asas equality ' (Q.S. a1 Nisa'
ayat 57, Hadits Nabi Muhammad SAW bahwa manusia itu sejajar seperti
gigi-gigi sisir, Pasal 27 ayat (1) jis Pasal 28D ayat (I), Pasal 281 ayat (2)

UUD 1945);
3) bertentangan dengan 'aka1 sehat (tiduk logis)' karena yang menjadi tolok

ukur boleh tidaknya seseorang berperkara di pengadilan agama adalah ada

tidaknya kepentingan hukum terhadap perlcara yang menjadi kompetensi
pengadilan agama, bukan agama orang yang berperkara;
4 ) tidak ada 'relevansinya dengan tugas penegalcan hukum dan keadilan ' karena

yang akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama adalah perkaranya,
bukan orang yang berperkara. Hukum materiil Islam akan diterapkan yada
yerkara bukan pada orang yang berperkara;
5) merupakan tindakan 'dislriminatiJ' yang dilarang ole11 agama dan undangundang (Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun
2004 jo Pasal5 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989);
6 ) melanggar 'hak asasi manusia' yang harus dijaminldilindungi (Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945); dan
7) menghambat 'penegakan hukum Islam ' manakala pengadilan agama tidak
mau memeriksa dan mengadilinya dengan alasan pihak yang berperkara ilon
muslim padahal perkaranya adalah perkara syariah yang harus diperiksa dan
diputus berdasarkan hukum Islam oleh pengadilan agama.
Berdasarkan prinsip syariah, dalam menyelesaikan perkara syariah tidak

dikenal adanya pilihan hukurn dan pengadilan selain hukum dan pengadilan
syariah Islam. Pencari keadilan tidak dibolehkan memilih pengadilail mana dan
hulcum apa yang diinginkan. Secara normatif, apabila suatu perkara syariah telah
ditetapkan masuk kedalarn kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana
diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan
lainnya, inaka bagi pencari keadilan tidak ada pilihan lain kecuali harus ke

pengadilan agama.18 Sekiranya ia mernaksakan diri mengajukannya ke pengadilan
negeii tentu perkaranya tidak akan diterima karena bukan kompetensinya.
3. Perkara Perkawinan

ICompetensi pengadilan agama di bidang perkawinan merupakan
koinpetensi yang diabadikail oleh Pemerintah Belanda, meskipull sudah dipreteli.
Icompetensi ini kemudian dipulihkan kembali melalui Pasal 63 ayat (1) UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ditegaskan lagi dalam Pasal 49 UU No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilail Agama. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU-PA ini
menyatakan bahwa yailg dimaksud dengall bidang perkawinan

adalah

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undailg Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Hal ini sebagaimana telah diuraikan di atas.
Penulis berpendapat perlunya ada koreksi tentang kepastian putusnya
ikatan perkawinan. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 ini kita teinukan suatu

permasalahan hukum yang p erlu mendapat koreksi, yaitu mengenai kepastian
terjadinyapevcevaian, baik pada cerai talak maupun cerai gugat. Dalam ha1 cerai

talak, Pasal 71 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa "perkawinan
putus sejak ikvav talalc diucapkan ". Pasal ini merupakan penyempurnaan lebih

lanjut ketentuan dari Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang
pengadilan yang benvenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
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A1 Qur'ail Surat A1 Aluab (1 1) ayat 36 yang artinya: "Dan tidaklah patut bagi laki-lakj

tidak berhasil mendainaikan kedua belah pihak. Menurut ketentuan hukuln
perkawinan Islain, suatu ikatan perkawinan itu putus manakala telah terjadi talak
bain. Talak raj 'i belum menjadikan ikatan perkawinan putus sampai saat

terjadinya talak bain, yakni setelah masa idah habis dan tidak terjadi rujuk.
Ditinjau dari sudut hukum materiil perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 71
ayat ( 2 ) UU No. 7 Tahun 1989 ini sesungguhnya kurang tepat karena dalam ha1
terjadi talak raj'i, maka sesungguhnya ikatan perkawinan belum putus. Ikatan
perkawinan dalam talak raj'i barulah putus jika masa iddah talak raj'i telah habis
dan tidak terjadi rujuk selama masa iddah tersebut sehingga dengan habisnya
inasa iddah talak raj'i terjadilah "talak bain". Pada saat terjadi talak bain inilah
ikatan perkawinan menjadi putus sepenuhnya. Oleh sebab itu, seharusnya Pasal71
ayat ( 2 ) UU No. 7 Tahun 1989 ini berbunyi "perceraian terjadi sejak ikrar talalc
diucapkan". Perceraian ini dapat saja terjadi dalam bentuk talak raj'i ataupun

talak bain sesuai keadaanlpersyaratan pada saat talak diucapkan. Dalam ha1 cerai
gugat kita temukan ketentuan dalam Pasal 81 ayat ( 2 ) UU No. 7 Tahun 1989 yang

menyatakan bahwa "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat
hulcumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum
tetap". Icetentuan ini juga perlu dikaji ulang karena menurut hukuln perkawinan

Islam, setiap talak yang dijatuhkan oleh pengadilan senantiasa merupakail "talak
bain sughra". Jadi dengan demikian, maka akan lebih tepat jika pasal tersebut

berbuilyi "perkawinan putus beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak
putusan pengadila~z memperoleh kekuatan hukum tetap". Barangkali bunyi

