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Saya sungguh merasa berbahagia menerima permintaan sdr Dr. Ahmad Tholabi Kharlie 

untuk menulis pengantar bagi penerbitan buku yang berasal dari naskah disertasinya di Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Ciputat. Buku ini ia beri judul 

“HUKUM KELUARGA INDONESIA: Transisi Dialektika Hukum Keluarga Islam Indonesia Modern”. 

Komentar pertama yang saya berikan ketika menerima kedatangan Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, 

adalah bahwa judul utama buku ini sangat tepat, yaitu Hukum Keluarga Indonesia yang 

sebenarnya dapat juga dibaca sebagai Hukum Keluarga di Indonesia. Saya teringat ketika pada 

tahun 1994 menulis Tesis S2 saya dengan judul “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: 

Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Islam” yang kemudian diterbitkan dalam 

bentuk buku oleh penerbit Angkasa. Cara pandang kedua buku ini agak mirip, yaitu bahwa 

penulisnya sedang berpikir dalam konteks hukum Indonesia yang perlu dikembangkan ke arah 

yang lebih baik. Namun, referensi normative tentang hukum yang dimaksud berasal dari tradisi 

hukum yang selama ini dikenal sebagai hukum Islam, atau dalam istilah lain sebagai syari’at 

Islam. 

Pertama-tama, cara pandang demikian ini saya anggap sangat penting karena dalam 

jangka panjang kita perlu membangun suatu jembatan ilmiah yang dapat menghubungkan 

kesadaran umat Islam tentang hukum Islam dan hukum negara yang biasa disebut sebagai 

hukum nasional. Terbentuknya kesadaran ganda mengenai hukum Islam dan hukum negara 

nasional dalam sejarah juga terjadi karena produk sejarah yang panjang di masa lalu Islam, dan 

di masa lalu bangsa Indonesia. Di masa lalu umat Islam, dualisme yang demikian mulai terjadi 

ketika dunia Islam perkembangan Islam terhenti dan kemudian dalam masa yang sangat 

panjang dipaksa oleh keadaan harus berkenalan dengan sistem hukum yang dipaksakan 

berlakunya oleh bangsa-bangsa barat yang menduduki sebagian terbesar bangsa-bangsa 

Muslim mulai dari Maroko sampai ke Merauke. Sedangkan di masa lalu bangsa kita, dualisme 

hukum Islam versus hukum barat itu mulai berkembang sejak masa penjajahan Belanda di 

Indonesia yang juga memaksakan berlakunya hukum Belanda. Bahkan, sistem hukum Islam 

yang semula diterima sebagai bagian dari kesadaran yang berlaku sehari-hari dan tidak 

terpisahkan dari kesadaran mengenai sistem hukum adat yang beraneka ragam di kalangan 

penduduk perdesaan nusantara dipisahkan oleh Snouck Hurgronje sebagai dua tradisi hukum 

yang berbeda, di samping sistem hukum Belanda. Karena itu, penjajahan Hindia Belanda 

mewariskan tiga tradisi hukum kepada Indonesia merdeka, yaitu sistem hukum barat, sistem 



hukum Islam, dan sistem hukum adat. Ketiga tradisi inilah yang menjadi sumber norma bagi 

terbentuknya sistem hukum nasional Indonesia merdeka. 

Namun, dalam perkembangan sesudah kemerdekaan, umat Islam Indonesia masih 

menghadapi kesulitan menerima kenyataan mengenai pentingnya membangun hukum negara 

dalam satu kesatuan sistemik yang tidak lagi perlu diperhadap-hadapkan dengan eksistensi 

hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem yang tersendiri. Ada banyak sekali kesulitan 

ideologis dan politis yang menghambat, sehingga kesadaran mengenai keberadaan hukum 

Islam versus hukum nasional itu masih terus dipahami sebagai dua kenyataan dikotomis yang 

sama-sama hidup dan harus hidup dalam masyarakat kita sampai sekarang. Bahkan dalam 

persinggungan di antara keduanya, sering timbul persepsi seolah hukum Islam itu yang biasa 

juga disebut sebagai syari’at Islam sangat negatif dan membahayakan integrasi nasional, 

sementara para penganut syari’at Islam radikal beranggapan bahwa hukum nasional itu sekuler 

dan bahkan merupakan hukum kafir. 

Dengar lah bagaimana kelompok aktifis metropolitan sub-culture yang sangat takut 

setengah mati dengan isu perda syari’at yang berkembang biak dimana-mana di seluruh 

Indonesia selama era otonomi daerah sekarang ini. Tetapi perhatikan juga bagaimana jalan 

pikiran yang berkembang di kalangan aktifis Islam radikal seperti Abubakar Ba’asyir dan 

kelompoknya, yang seolah agama Islam akan hancur lebur kalau mereka tidak bergerak untuk 

menegakkan syari’at Islam yang mereka persepsikan dengan alam pikirannya sendiri dan tidak 

mau tahu sama sekali mengenai kemungkinan adanya kebenaran yang datang dari sudut 

pandang yang berbeda. Kedua pandangan ekstrim ini terjadi tidak lain merupakan buah dari 

pertentangan dikotomis ideologi hukum yang terbentuk dalam sejarah, yang sampai sekarang 

belum juga terselesaikan dengan baik. Karena itu, buku ini saya nilai dapat membantu kita ke 

arah upaya integrasi konsepsional kesadaran hukum semacam itu melalui jembatan intelektual 

yang mencerahkan. 

Kedua, kita harus pula mencatat dengan serius bahwa perkembangan pemikiran hukum 

modern di seluruh dunia dewasa ini sedang terjadi krisis paradigm yang menyebabkan 

banyaknya teori-teori yang selama ini dianggap kebenaran dalam hukum tidak lagi memadai 

untuk dipakai guna memecahakn pelbagai masalah baru yang muncul. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mulai akhir abad ke-20 sampai sekarang terjasdi sangat cepat dan 

mendasar, sehingga ilmu hukum modern juga mengalami krisis yang serius. Untuk itu, semua 

tradisi pemikiran hukum menghadapi tantangan yang sama untuk memberikan sumbangan 

dalam mengatasi pelbagai krisis kemanusiaan yang timbul, tanpa harus bersikap superior atau 

pun apalagi inferior. Karena itu, tradisi hukum Islam atau dalam bahasa madrasahnya fiqih 

Islam mempunyai kesempatan emas untuk menyumbangkan ide-ide dan prinsip-prinsip nilai 

yang dikandungnya untuk merekonstruksi kembali konsep-konsep hukum modern, baik dalam 



teori maupun praktik, yang tidak ditujukan untuk kepentingan umat Islam saja, tetapi untuk 

segenap warga bangsa, dan bahkan untuk seluruh umat manusia. 

Lihatlah bagaimana praktik ‘venture capital’ di Amerika Serikat mulai tahun 1963, 

ternyata di kemudian hari berkembang menjadi bisnis yang menyedot perhatian yang sangat 

luas di dunia perbankan. Inilah antara lain yang mendorong berkembangnya pengkajian 

mendalam mengenai pelbagai tradisi Islam di masa lalu mengenai kegiatan jasa keuangan yang 

akhirnya mendorong lahirnya Islamic Development Bank di Jeddah yang memprakarsainya 

pemasyarakatan praktik sistem perbankan syari’ah di dunia. Hal itu terjadi karena terbukti 

bahwa sistem perbankan seperti ‘venture capital’ itu tidak berbeda dari apa yang pernah 

dimiliki oleh umat Islam sendiri dalam sejarah yang tidak banyak orang mengingatnya lagi, 

tetapi ternyata dalam dihidupkan kembali untuk membantu masyarakat modern menggerakkan 

roda perekonomian dengan cara yang tidak konvensional. 

Tentu saja akan jauh lebih baik jika umat Islam mampu mengembangkan pemikiran 

sendiri secara mandiri tanpa harus menunggu orang lain menyadarkan kita mengenai apa yang 

kita miliki di masa lalu. Jika perkembangan pemikiran di dalam tubuh umat Islam dapat melaju 

pesat, terbuka luas kesempatan bagi kita untuk menyumbang dalam mengatasi krisis-krisis 

dalam pemikiran hukum modern dewasa ini. Misalnya, dalam teori hukum pidana, nasib korban 

kurang atau bahkan tidak mendapat perhatian sama sekali dalam proses peradilan modern. 

Dalam hal demikian, pemikiran hukum Islam dapat menyumbang dengan pandangan alternatif 

mengenai kepentingan korban yang mendapat tempat yang sangat khusus dalam konsep-

konsep seperti “jarimatu al-qishash wa al-diyat”. Tetapi para sarjana Muslim juga jangan 

terpaku hanya kepada bentuk qishash dan diyat itu, melainkan pahamilah dengan tepat 

esensinya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang jika dielaborasi dengan baik niscaya 

dapat menjadi pandangan alternatif yang melengkapi konsep-konsep hukum pidana modern 

yang sedang menghadapi krisis dan ketidakmampuan menyelesaikan masalah kejahatan 

dengan perspektif yang tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan 

masyarakat sekaligus. 

 Dengan sikap demikian dapat diharapkan bahwa dunia pemikiran hukum modern dapat 

ditata ulang dan dibentuk bersama-sama oleh semua tradisi hukum, dan khususnya di 

lingkungan bangsa-bangsa, tentunya, tradisi hukum Islam. Bahkan, sebenarnya, dipergunakan 

istilah ‘hukum’ dari kata ‘al-hukm’ dalam bahasa Arab tidak lain sudah menunjukkan adanya 

pengaruh tradisi hukum Islam itu ke dalam pemikiran hukum bangsa Indonesia sejak dulu. Itu 

sebabnya, saya pernah mengusulkan agar nama Fakultas Syari’ah diganti saja menjadi Fakultas 

Hukum, di samping karena kegunaan praktiknya di dunia kerja, juga mengandung kegunaan 

substantif untuk membangun pengertian baru yang lebih utuh tentang keterkaitan antara 

hukum yang biasa dinisbatkan dengan pengertian hukum nasional dengan syari’at yang biasa 



dinisbatkan sebagai hukum syari’at Islam. Rupanya, karena takut kualat, ketika IAIN Ciputat 

berubah menjadi UIN, kedua-dua istilah itu dipakai secara bersamaan, sehingga dari semula 

bernama Fakultas Syari’ah, diubah menjadi Fakultas Syari’ah dan Hukum. Padahal, dalam 

sejarah hidup bangsa Indonesia, tidak akan pernah ada istilah ‘hukum’ dalam bahasa Indonesia, 

kecuali karena pengaruh agama Islam. 

Terminologi Hukum Keluarga 

 Ketika sdr. Ahmad Tholabi Kharlie dating kepada saya,sudah saya katakana bahwa di 

Indonesia sekarang ini belum ada seorang ahli hukum keluarga dalam pengertiannya yang utuh. 

Pertama, hukum keluarga selama ini terpecah-pecah ke dalam beberapa bidang kajian, yaitu 

hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, hukum perlindungan anak, dan sebagainya. 

Kedua, hukum keluarga itu selama ini juga dibedakan antara pengertian hukum perdata barat 

dengan hukum Islam. Ada hukum waris Islam ada hukum waris menurut BW. Ada pula hukum 

perlindungan anak yang diratifikasi dari konvensi PBB tentang perlindungan anak, di samping 

perlindungan anak menurut hukum Islam. Ketiga, sebagai akibat orientasi kajian hukum yang 

cenderung bersifat positivistik, pemikiran hukum keluarga hanya terpaku kepada norma 

peraturan perundang-undangan domestik, dan kurang terbuka untuk mengikuti dinamika 

perkembangan hukum keluarga di dunia. Padahal di era globalisasi dewasa ini, tidak ada bidang 

hukum dan bahkan bidang kajian ilmiah yang dapat berkembang sendirian tanpa melibatkan 

diri dalam dinamika pemikiran ilmiah yang berkembang secara global. 

 Karena itu, saya berharap kelak sdr Ahmad Tholabi Kharlie dapat menjadi guru besar 

hukum keluarga yang pertama yang menguasai ilmu hukum keluarga di Indonesia. Ahli hukum 

keluarga yang perlukan bukan hanya ahli hukum keluarga Indonesia berdasarkan hukum positif 

yang berlaku kini dan disini, tetapi juga ahli hukum keluarga sebagai ilmu hukum pada 

umumnya. Ahli hukum keluarga yang saya sarankan kepada sdr Ahmad Tholabi Kharlie adalah 

ahli hukum keluarga yang tidak hanya menggeluti urusan sektoral, seperti perkawinan saja, 

perceraian saja, atau pun kewarisan saja. Lebih dari itu, ahli hukum keluarga yang saya 

bayangkan dari potensi dan bakat sdr Ahmad Tholabi Kharlie adalah ahli hukum keluarga yang 

kajian ilmiahnya berasal dari segala sumber inspirasi ilmiah, yaitu baik dari sumber tradisi fiqh 

Islam, sumber tradisi hukum adat yang beraneka ragam bentuknya di seluruh Indonesia, dan 

bahkan dari sumber tradisi hukum dari mana saja datangnya, baik dari barat, timur, utara, atau 

pun selatan. Sudah tentu, sebagai ilmuwan Muslim, sdr. Ahmad Tholabi Kharlie akan banyak 

mendapatkan inspirasi dari sumber-sumber Islam yang memang ia geluti sejak dari bangku 

sekolah dasar dan madrasah. 

 Dalam hal ini kita dapat belajar dari buku-buku teoritis yang ditulis oleh para sarjana 

hukum di India dewasa yang banyak sekali menggali mendiskusikan secara kritis pelbagai teori 

modern tentang hukum dengan tidak lupa mengaitkannya dengan khazanah intelektual tradisi 



hukum masyarakat Hindu India sendiri dari masa lalu. Karena, bagaimanapun juga, tradisi 

hukum yang diwarisi dari masa lalu, akan terus mewarnai perilaku hidup kita sehari-hari, 

sementara pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan hukum selalu datang dari dunia lain, 

khususnya dari barat, yang merupakan realitas yang berasal dari luar kesadaran kolektif bangsa 

sendiri tentang nilai yang baik dan buruk, tentang norma yang benar dan salah dalam pemikiran 

hukum kita. Akibatnya, kita selalu menghadapi dua realitas yang berjarak, yaitu realitas kognitif 

yang kita ketahui, dengan realitas perilaku yang dipengaruhi oleh watak yang terbentuk dari 

proses pewarisan nilai-nilai. Jarak antara keduanya itu yang menyebabkan terjadinya ‘split-

personality’ atau kepribadian ganda yang mempersulit upaya untuk menegakkan hukum dan 

keadilan secara pasti dalam kehidupan praktik. 

 Karena itu, kebutuhan untuk membangun kesadaran baru dalam memperkembangkan 

ilmu hukum modern yang lebih utuh, kritis, dan konstruktif dengan menggunakan wacana 

bersama yang disepakati secara luas dalam masyarakat plural seperti Indonesia sungguh sangat 

mendesak dikerjakan oleh para ilmuwan. Ilmuwan hukum dari lingkungan UIN Ciputat yang 

dulunya berasal dari IAIN, dan dari lingkungan IAIN serta Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS) 

lainnya segera harus berpartisipasi dalam mengisi wacana nasional tentang hukum yang 

berkeadilan, hukum yang mencerahkan, baik dalam teori maupun praktik. Istilah-istilah yang 

selama ini cenderung eksklusif dan membuat para sarjana hukum Islam menjadi makhluk yang 

seolah-olah tersendiri harus diubah menjadi istilah-istilah yang berlaku umum dalam bahasa 

pergaulan hukum dewasa ini. Apalagi, jika istilah-istilah hukum dimaksud nyata-nyata justru 

memang datang dari pengaruh Islam sendiri, seperti hukum, keadilan, pengadilan, kitab 

undang-undang, permusyawaratan, perwakilan, wasit, hakim, penasihat, terdakwa, dan 

sebagainya. Istilah-istilah itu, di satu pihak harus direbut kembali sebagai bagian dari wacana 

hukum Islam, dan di pihak lain para sarjana hukum Islam juga harus masuk ke dalam lingkungan 

pergaulan hukum yang lebih luas yang terbiasa dengan istilah-istilah Belanda, Jerman, Inggeris, 

Perancis, dan bahkan bahasa Latin, untuk diberi roh berdasarkan sumber nilai dari tradisi 

hukum Islam yang telah terbukti memang dapat menyumbang bagi kemajuan pemikiran hukum 

modern. 

 Karena itu, kita dapat memberikan penghargaan yang tinggi kepada penulis buku ini, 

baik karena pemilihan judulnya maupun karena kekayaan isinya. Dalam buku ini, penulisnya 

sangat paseh bertutur tentang hukum keluarga Indonesia tidak secara tekstual, tetapi lebih 

kontekstual dengan menggunakan pelbagai teori hukum modern yang cukup ia kuasai secara 

mendalam. Tentu ada juga sedikit kekurangan dalam pemahamannya mengenai pelbagai teori 

hukum modern itu. Akan tetapi hal itu tidak perlu mengurangi sedikitpun penghargaan kita 

kepada upaya ilmiah yang telah penulis kerjakan dengan segala kesungguhan. Setiap ilmuwan 

memang harus tumbuh dan berkembang dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang tidak pernah berhenti. Misalnya, cara pandang penulis buku 



ini masih sangat mengagungkan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of 

social engineering) dari Roscoe Pound. Teori ini berasal dari cara pandangan aliran 

developmentalis yang sangat berpengaruh pada paruh kedua abad ke-20. Secara selintas, teori 

rekayasa sosial ini dapat dikatakan cukup heroik, tetapi pandangan yang terdapat di dalamnya 

dianggap sudah ketinggalan zaman apabila dikaitkan dengan perkembangan teori demokrasi 

yang berkembang cepat di akhir abad ke-20 dan bahkan di abad ke-21 sekarang. 

 Teori rekayasa sosial itu dalam praktik dapat dipakai untuk memberi pembenaran bagi 

segenap tindakan rezim dictator yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan. 

Karena itu, hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai sarana perekayasaan sosial, apalagi jika 

hal itu diagungkan sebagai kunci keberhasilan mengatasi pelbagai masalah hukum dalam 

masyarakat. Sekarang, para ahli sudah mulai banyak memperbincangkan hukum sebagai sarana 

pembebasan masyarakat dan bahkan sebagai sarana emansipasi sosial. Begitu juga dengan 

teori Lawrence Friedmann mengenai legal system yang terdiri atas legal substance, legal 

structure, dan legal culture yang di Indonesia sangat popular, sehingga saya selalu mengeritik 

mahasiswa saya karena semua paper mahasiswa selalu saja menggunakan atau setidaknya 

menyelipkan teori ini dalam bahasannya. Saya sendiri berusaha menguraikan analisis lain 

mengenai apa itu sistem hukum yang saya pandang lebih relevan untuk keadaan dunia hukum 

di negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan menambahkan sistem informasi, dan 

kepemimpinan sebagai komponen baru yang tidak terpisahkan dalam pengertian sistem hukum 

itu seharusnya. Sayang, penulis buku ini tidak akrab dengan pandangan-pandangan saya 

tentang hukum sebagaimana tercemin dalam pelbagai buku yang sudah diterbitkan, sehingga 

tidak didiskusikan sama sekali dalam buku ini.  

Penutup 

 Demikianlah sedikit catatan saya mengenai buku ini, sekedar memberikan pengantar 

kepada para pembacanya bahwa buku ini sangat bagus, meski tetap ada juga hal-hal yang kita 

bisa berbeda pendapat dengan penulisnya. Saya menganjurkan kiranya buku ini dapat menjadi 

bahan bacaan bagi para mahasiswa dan dosen dari semua fakultas hukum, fakultas syari’ah, 

dan fakultas syari’ah dan hukum yang ada di tanah air kita. Kepada penulis saya ucapkan 

selamat. Saya merasa bersyukur sebagai Wakil Ketua Yayasan Pengembangan SDM dan IPTEK 

bersama Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro yang pernah memberikan beasiswa kepada sdr. 

Agmad Tholabi Kharlie di masa kuliahnya. Kami merasa gembira bahwa beasiswa yang telah 

diberikan oleh yayasan terbukti memang berguna bagi masa depan anak-anak bangsa yang 

berbakat seperti sdr. Ahmad Tholabi Kharlie. Semoga Allah swt senantiasa membimbing kita 

semua di jalan yang diridhoi-Nya. 

Jakarta, April, 2011 
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