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LOMPATAN (EEN SPRONG) HUKUM DALAM PUTUSAN

oleh: Hardinal
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

A. MUKADDIMAH

Di kala mata melalak menyelisik keadaan manusia menghadapi kehidupan sosial

di era kekinian tidak jarang seseorang diterpa setumpuk problema, karena diliputi dengan

persaingan mengejar kemajuan, memburu kedudukan berupa pangkat dan jabatan, harta

dan finansial. Kadang-kadang orang berhasil mencapai apa yang diingininya, tapi sering

kali pula mendapat kegagalan serta kandas dalam cita-cita dan persaingan itu. Sebagai

kompensasi lantas melintasi jalur cepat dengan cara menabrak hak-hak orang lain, atau

enggan menunaikan kewajiban sehingga muncullah permasalahan hukum. Pihak yang

hak-haknya dilanggar, atau tidak mendapatkan hak-haknya dari suatu kewajiban, tentu

saja menuntut atas pelanggaran hak privatnya, atau atas kewajiban yang tidak ditunaikan

oleh pihak yang dibebani kewajiban.Penyelesaiannya, ujung solusi yang ditempuh adalah

mengangkat persoalan yang tengah dihadapinya ke meja pengadilan menuntut suatu

“keadilan”. Keadilan yang didambakan bukan hanya dirasakannya sendiri, hendaknya

dapat dirasakan juga oleh masyarakat dalam konotasi bukan hanya keadilan hukum

legalitas, tapi putusan hukum hasil lompatan hukum yang berkeadilan.1

Paradigma penegakan hukum legalistik Barat klasik menopang alur pikirnya

dengan simbolik “the blindfolded statue”, yaitu “Dewi Keadilan Yunani” yang diadopsi di

Indonesia, yang menampilkan Sang Dewi memegang “timbangan” di tangan kiri, dan

mencekal “pedang keadilan” di tangan kanan, seraya kedua matanya ditutup sehelai kain

hitam. Patung Dewi Keadilan yang serupa tapi tidak sama berada di lobi Saiko Saibansho

1Dalam memunculkan istilah “lompatanhukum”, penulis terinspirasi dari pemikiran PaulScholtendalam
sebuah bukunya “Algemeen deel dari Asser’s inleiding tot de beoefening van het Nederlansch burgerfik recht”
dikutip Satjipto Rahardjo,  yang menyatakan bahwa dalam pembuatan putusan-putusan hukum selalu terjadi
suatu lompatan (een sprong). Lihat:Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi
Sampai Implementasi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 4
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(Mahkamah Agung) Jepang, Tokyo. Patung Dewi Keadilan tersebut matanya sama sekali

tidak tertutup seperti yang pernah kita lihat di negara kita.2 Apa filsufi yang dapat dipetik

dari kedua statues (patung-patung) yang “serupa tapi tidak sama” dengan pembuatan

putusan dalam kaitannya dengan lompatan hukum? Pertanyaan itulah yang akan dijawab

dalam tulisan singkat ini.

B. METODE BERHUKUM

Dalam dunia kampus masa silam, kita mengetahui dua sistem hukum. Eropa

Kontinental, dan Anglo-Amerika. Para pakar perbandingan hukum termutakhir, tidak lagi

membedakan hanya ada dua sistem hukum di dunia, yaitu common law system (Anglo-

American lagal system) dan civil law (Continental Europe legal system), dewasa ini

pembedaan hukum lebih variatif. Pembedaan dimaksud adalah : a). Civil law, b). Common

law, c). Customary law, d). Muslim law, dan e). Mixed system.3

Civil law (Continental Europe legal system), berlaku di benua Eropa dan di

negara-negara jajahannya. Sistem hukum ini adalah sistem hukum yang dasar atau acuan

hukumnya mengutamakan sumber hukum aturan tertulis (teks book), berkembang di

negara-negara Eropa daratan yang disebut “civil law”. Semula berasal dari kodifikasi

hukum yang berlaku di kekaisaran Yustitianus yang mempunyai pengaruh besar dalam

penyusunan kodifikasi abad VI sebelum masehi. Prinsip  sistem hukum Eropa kontinental

memiliki kekuatan mengikat,  diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan,

terkodifikasi secara sistematik dan nilai utama tujuan hukumnya adalah “kepastian

hukum”.

Hukum Eropa kontinental membedakan secara tajam hukum publik dan hukum

perdata, antara hukum kebendaan dan perorangan, serta menggunakan kodifikasi,

2Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence), Vol. 1
(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 478

3Ibid, hlm. 203
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keputusan hakim terdahulu tidak mengikat.4 Sumber hukumnya adalah undang-undang

yang dibentuk oleh legislatif (statute), peraturan-peraturan hukum (regulation), dan

kebiasaan-kebiasaan (custom) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat

selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Common law system (Anglo-American legal system) berlaku di Inggeris, Amerika

Serikat, dan negara-negara berbahasa Inggeris (Commonwealth). Sistem hukum ini

didominasi hukum tak tertulis dan precedent (putusan pengadilan terdahulu) berdasarkan

yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu menjadi dasar putusan hakim-

hakim selanjutnya.5 Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan,

hukum yang dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui

lembaga peradilan negara dengan sistem yurisprudensi, dianggap lebih baik agar hukum

selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat

secara nyata, peranan yang diberikan kepada para hakim sangat luas. Fungsi hakim tidak

hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga

berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat, bisa menetapkan

hukum baru yang menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara

sejenis.6 Dalamsistemhukum Anglo Saxon putusan hakim yang diikuti hakim yang lain

4Termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum
pidana.Hukum privat menyangkut peraturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam memenuhi
kebutuhan hidup demi hidupnya, yang termasuk hukum privat adalah hukum sipil dan hukum dagang.

5Ibid
6Sistem hukum Anglo Saxon (Amerika) menganut suatu doktrin yang dikenal dengan nama the

doctrine of precedent/Stare Decisis yang pada hakikatnya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara,
seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim
lain dari perkara sejenis sebelumnya (precedent). Dalam hal tidak ada putusan hakim lain dari perkara atau
putusan hakim yang telah ada sebelumnya kalau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat
menetapkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan akal sehat (commonsense) yang
dimilikinya. Sistem hukum Anglo-Amerika sering disebut case law.

Dalamperkembanganya, sistemhukum Anglo Amerikaitumengenal pula pembagian “hukumpublik” dan
“hukumprivat”.Pengertian yang diberikankepada hukumpublikhampirsamadenganpengertian yang
diberikanolehsistemhukumEropaKontinental. Sedangkanbagihukumprivatpengertian yang
diberikaolehsistemhukum Anglo Saxon agakberbedadenganpengertian yang
diberikaolehsistemhukumEropaKontinental.DalamsistemhukumEropaKontinentalhukumprivatdiartikansebagaik
aidah-kaidahhukumperdatadanhukumdagang yang dicantumkandalamkodifikasikeduahukumitu,
Menurutsistemhukum Anglo Amerikapengertianhukumprivatditunjukankepadakaidah-
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dalamperkara yang sejenisdanserupatapitidakpersissamadisebutdengan

“hukumyurisprudensi.”

Customary law (hukum kebiasaan) berlaku di beberpa negara Afrika, Cina, dan

India. Muslim law (hukum orang Islam) berlaku di negara-negara muslim, terutama di

Timur Tengah. Mixed system (sistem hukum campuran) salah satunya dianut Indonesia,

berlaku sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (terutama hukum yang

berasal dari Belanda).

Ketiga sistem hukum campuran tersebut di atasmerupakan unsurdari sistem

hukum Indonesia yangsangatdominandalampembentukan peraturan hukumpositif di

Indonesia dengan mempertimbangkan harmonisasi antara ketiganya. Hubungan antara

hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (Eropa) dalam pembentukan hukum di

Indonesia harus dibangun dengan suatu perpaduan yang dapat berjalan berdampingan

saling menyesuaikan. Khusus eksistensi hukum Islam membawakaidah-kaidah

hukumuntukkepentingan yang belumternyata didalamhukumadat Indonesia,

kehadiranhukum Islam menambahluasnyacakrawala hukumadat dan hukum Eropa.

Pertentangan di antara kaidah hukum Islam dengan kaidah hukum adat, dan hukum Barat

(Eropa) tidak dapat dinyatakan secara eksklusif sistem hukum yang manakah yang

meresepsi dan lebih benar. Masing-masing hukum berada pada koridornya, seperti hukum

wakaf dan hukum pertanahan, hukum perkawinan dan hukum pewarisan secara Islam

dengan hukum lainnya.7

kaidahhukumtentanghakmilik (law of property), hukumtentang orang (law of person), hukumperjanjian (law of
contract), danhukumtentangperbuatanmelawanhukum (law of torts) yang tersebar didalamperaturan-
peraturantertulis, putusan-putusan hakim danhukumkebiasaan.

7Pengaruhhukum Islam terhadaphukumadat Indonesia pernahdipergunakanistilah “resepsi” (Latin:
reception), yaknipengaruhsistemhukum yang tertentuterhadapsatusistemhukum yang lain,
suatusistemhukumdiubahdengan penerimaanoleh sistem hukum yang berpengaruh.Di dalam
“PengantarIlmuHukum” karangan Prof. Djokosutono, dikemukakanbentuk-bentukresepsi :a). Resepsiteoritis
(hanyateori-teorihukumasing yang dipelajariolehahli-ahlihukum);b).Resepsipraktis
(hasilpelajaransecarateoritisitutelahdipraktekkanolehparaahlihukum);c). Resepsi dilapanganilmu
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C. KEWAJIBAN MENEGAKKAN KEADILAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengalami

beberapa kali pergantian, yang terakhir yaitu UUD 1945 yang diamandemen.8 Pada pasal

1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.9 Sistem

Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 sebelum amandemen ialah

“Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat), tidak atas kekuasaan belaka

(Machtsstaat)”.10 Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman,

tenteram dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan persamaan

kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk ketertiban, keadilan,

kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada

(ajaransistemhukumasingdijadikanmatapelajaran di Universitasdansebagainya);d).Resepsi didalamhukumpositif
(penggalandari sistem hukumasingdijadikanhukumpositifdidalamnegera yang menerimanya) .

8Kekuasan Kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan
perubahandenganadanyaAmandemenUndang-UndangDasar 1945 menjadiUndang-UndangDasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telahmengubahsistempenyelenggaraannegara di
bidangjudikatifataukekuasaankehakimansebagaimanatermuatdalam BAB IX tentangKekuasaanKehakimanPasal
24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C danPasal 25.

Berdasarkanpasal-pasaltersebut, KekuasaanKehakiman yang
semuladilakukanolehPengadilandalamlingkunganPeradilanUmum, Peradilan Agama,
PeradilanMiliterdanPeradilan Tata Usaha Negara
denganMahkamahAgungsebagaipengadilantertinggikemudianberubahmenjadikekuasaankehakimandilakukanole
hsebuahMahkamahAgungdanbadanperadilan di bawahnyadalamlingkunganPeradilanUmum,
lingkunganPeradilan Agama, lingkunganPeradilanMiliter, lingkunganPeradilan Tata Usaha Negara,
danolehsebuahpelaksanakekuasaankehakimanbaru yang
disebutMahkamahKonstitusi.Denganadanyaperubahantersebut, akhirnyaundang-undang yang
mengaturtentangkekuasaankehakiman di Indonesia mengalamiperubahan pula
karenaharusdisesuaikandenganUndang-UndangDasarsebagaiperaturan yang lebihtinggi agar peraturan yang
tingkatnyalebihrendahtidakbertentangandenganperaturan yang lebihtinggi.KekuasaanKehakiman yang
semuladiaturdalamUndang-UndangNomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuan-
KetentuanPokokKekuasaanKehakimandiubahdengandiundangkannyaUndang-UndangNomor 35 Tahun 1999
tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuan-
KetentuanPokokKekuasaanKehakiman, kemudiandigantidenganUndang-UndangNomor 4 Tahun 2004
tentangKekuasaanKehakimandankarenaUndang-
UndanginisudahtidaksesuailagidenganperkembangankebutuhanhukumdanketatanegaraanmenurutUndang-
UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 makadigantidenganUndang-UndangNomor 48 Tahun
2009 tentangKekuasaanKehakiman.

9Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen), perubahan
ketiga disahkan 10 November 2001

10Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Penjelasan Umum mengenai Sistem
Pemerintahan Negara angka I. Kemudian, salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan
hukum dan keadilan. Lihat: H.A. Basiq Djalil,Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2010),hlm.
11
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masyarakat. Karena itu, UUD 1945 mengamanatkan kepada kekuasaan kehakiman yang

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. “Kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari

pengaruh kekuasaan Pemerintah”.11

Konsep negara hukum rechtstaat maupun the rule of law merupakan konsep

negara hukum yang mengamanatkan penegakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai

kepastian hukum, dan kemanfaatan serta menegakkan keadilan.12 Menurut Busthanul

Arifin konsep keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya,13dan tujuan hukum yang

utama adalah keadilan.

Konsep keadilan dalam Islam berbeda dengan konsep keadilan dalam hukum

sipil, karena tujuan kedua hukum itu berbeda. Keadilan dalam hukum Islam dikaitkan

dengan keadilan yang ditentukan oleh Allah Swt. Keadilan hakiki adalah keadilan Ilahi,

segala yang ditentukan-Nya pasti adil. Manusia tidak mungkin mengetahui keadilan

secara benar dan tepat. Manusia wajib menggali dan menyelami rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Putusan hakim yang bijaksana selalu disandarkan kepada keadilan

Tuhan, agar putusannya dapat dipertanggung jawabkan secara penuh kepada Allah Tuhan

Yang Maha Esa, yangmana ketika putusan diambil betul-betul dilandasi hukum yang

otonom, atas dasar keimanan yang kuat serta ketakwaan kepada-Nya. Sedang konsep

keadilan dalam hukum sipil, sepenuhnya digantungkan kepada penalaran manusia semata,

11Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil
Amandemen) Perubahan  Ketiga,disahkan 10 November 2001 serta Penjelasannya mengenai Kekuasaan
Kehakiman.

12Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm.
152

13Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdi kepada
Allah. Hukum buat agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam
hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahgiaan hidup manusia di dunia dan
akhirat. Dengan kata lain, hukum dalam agama Islam terlingkung dalam masalah ta’abudi. Tujuan dari hukum
sipil tidaklah demikian langsung hubungannya dengan Tuhan, karena yang ingin dicapai oleh hukum sipil
hanyalah “kedamaian” dalam masyarakat dengan mengatur kepentingan-kepentingan kehidupan
bermasyarakat.Lihat: Busthanul Arifin, Pelembagaan hukum IslamPelembagaan Hukum Islam di Indonesia :
Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya (Jakarta : GemaInsani Press,1996), hlm. 45
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merupakan kajian filsafat hukum. Pengertian keadilan selalu berubah dari masyarakat

yang satu ke masyarakat yang lain, tergantung kepada perkembangan aliran filsafat

hukum yang dianut masyarakat.

Allah secara tegas memberikan imperatif agar pihak yang berkompeten, dalam

hal ini para praktisi hukum (para hakim) untuk mengejawantahkan keadilan di mukabumi

yang kitadiami.14 Firman Allah sebagai berikut :

1). Al-Qur’an surat al-Maidah (5) ayat 42 :

وان حـكـمـت فـا حـكـم بـیــنـھــم  بـا لــقــســط ان الـلـھ یـحـب الـمـقـسـطـیـن

Artinya: Dan jika kamu memutuskan (perkaramereka), maka putuskanlah dengan
adil.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

2). Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4) ayat 58 :
واذا حـكـمـتـم بـیــن الـنـا س أن تـحـكـمـوا بـالـعـدل 

Artinya: Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya

kamu menetapkannya dengan adil.

Berdasarkan uraian di atas, maka produk hukum (putusan) hakim khusus pengadilan

dalam lingkungan Peradilan Agama wajib untuk mengacu pada asas keadilan

sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah Swt. Seorang sarjana hukum Belanda Prof.

H.R. Hoetink pernah mengatakan bahwa ujung dan pangkal ilmu hukum terletak pada

putusan yang adil, ungkapannya: “Alpha en omega van de rechtswetenschap is de zein in

de billijke beslissing van de concrette praktische casus, hiervan gaat ze uit, hiertoe keert

ze terug. Eenmaal los daarvan in voor haar niets te wechten dan ijdelheid em kwelling

geetes” (Ujung dan pangkal dari ilmu hukum harus dapat dilihat dari putusannya yang adil

dari kasus yang konkret dan praktis di Pengadilan. Dari sinilah dia bermula dan ke sini

14Hardinal, Kucing Hitam Dalam Karung Ilmu Hukum, http://badilag.mahkamah-
agung.go.id/publikasi/artikel/-17-11, hlm. 3
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pulalah dia bermuara. Sekali terlepas dari yang demikian, maka ilmu hukum akan menjadi

hal yang mubazir dan gangguan saja bagi jiwa manusia).15

D. LOMPATAN (EEN SPRONG) HUKUM

Karakteristik aplikasi hukum tidak tunggal, bervariatif. Identik dengan cara

berhukum tidak hanya satu, melainkan bermacam-macam. Di antaranya hukum progresif

yang memiliki tempatnya sendiri.16 Menurut Satjipto Rahardjo untuk membuat deskripsi

yang jelas mengenai hukum progresif dapat dihadapkan kepada cara berhukum yang

positif-legalistis, yakni berhukum semata-mata menerapkan undang-undang secara

tekstual (alles binnen de kader van de wet), atau mengeja undang-undang. Penganut aliran

ini tidak berfikir jauh kecuali membaca teks dan logika penerapannya an sich. Metode

berhukum seperti tersebut, ibarat menarik garis lurus antara dua titik, menarik dari titik

yang satu ke titik yang satunya lagi. Titik yang pertama adalah “pasal” peraturan

perundang-undangan, titik yang kedua adalah “fakta” konkrit yang terjadi. Segalanya

berjalan secara linier, cara berhukum yang demikian seperti bekerjanya mesin otomatis.

PoulScholten menyebutnya sebagai “hanteren van logische figuren”, sedangkan O.W

Holmes mengatakannya sebagai “a book of mathematics”.17 Makna bebas, identik dengan

mengotak-atik simbulik angka yang tidak bisa diubah.

Lain halnya metode berhukum secara progresif. Ia tidak berhenti sebatas

membaca teks dan mengaplikasikannya seperti mesin otomatis, melainkan suatu aksi atau

usaha gigih menggali yang beranjak dari, atau berpedoman kepada teks. Namun tidak

berhenti hanya sampai di situ, melainkan suatu kreativitas melakukan telaahan yang lebih

mendalam menyelinapi ruh atau nilai-nilai keadilan. Jadi berhukum secara progresif lebih

15Busthanul Arifin, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,
2001), hlm. 39

16Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Aksi, Bukan  Teks, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti,
Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi (Jakarta :  PT. RajaGrafindo, 2011), hlm. 3

17Ibid, hlm. 3
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menguras energi, baik pikiran maupun impati dan keberanian. Cara berhukum secara

progresif menurut Rahardjo bersifat non-linier.

Seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan teks hukum, sekaligus

mengeksplorasi ruh keadilan yang dapat dirasakan masyarakat yang menempati wilayah

(tempat) hukum dan waktu (zaman) hukum tumbuh dan berkembang.

Kaidah hukum Islam menyatakan :

تغـیـراالحكامبـتغـیـراألزمـئـة واالمـكـنـةواالحوال

Artinya : Pergeseran (perubahan) suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan
waktu, tempat,situasi, dan kondisinya.

Teks hukum yang telah difigurasi dengan suatu sekat batasan, yaitu : “batas

bawah” dan “batas atas”, dalam artian hukuman minimal dan maksimal (dalam case

pidana). Dalam teks hukum yang demikian, konteks hukum yang berkeadilan berada di

antara kedua batas yang telah diatur oleh hukum itu sendiri. Peran hakim sebagai pengetok

palu tentu dituntut kearifan dan kebijaksanaannya untuk berani menerjemahkan makna

literal teks hukum menjadi makna illiteral, tidak lagi hanya dengan melangkah tetapi

melakukan suatu “lompatan hukum yangberkeadilan” yang progresif menangkap rasa

keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

Bilamana dihubungkan dengan two statues (dua patung) di atas, seorang Hakim

Agung Jepang (Saiko Saibansho  Hanji) di Tokyo dalam menjelaskan filsufi yang

terkandung di balik “mata tertutup” dan “mata tidak tertutup” pada patung-patung

tersebut, sebagai berikut:18

Dewi Keadilan Barat yang tertutup matanya, dimaksudkan bahwa penegak

hukum dalam paradigma Barat, semata-mata hanya bertujuan untuk sekedar menjadi

“terompet” atau “corong” undang-undang belaka, dan matanya harus ditutup untuk segala

sesuatu di luar undang-undang. Mata harus ditutup dari pengaruh moralitas, agama, adat-

18Achmad Ali, Loc-cit
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istiadat, kultur dan sebagainya. Lain halnya, “mata penegak hukum Timur” seyogyanya

tidak tertutup untuk mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,

mampu menyerap tuntutan dan aspirasi masyarakatnya.

Menurut konsep Islam salah satu makna hukum (syariah) secara etimologis

adalah berarti tempat atau jalan menuju sumber air yang tidak ada habis-habisnya.19 Hal

ini menunjukkan pemikiran yang bersifat textual reading (membaca teks) an sich sudah

seyogyanya merenggang lalu bergerak menuju moral exploration (memunculkan nilai

moral hukum). Paul Scholten mengatakan bahwa keadilan itu (memang) ada di dalam

undang-undang, tetapi (masih) harus ditemukan (het recht is in de  wet, maar het moet nog

gevonden warden). Dalam pembuatan putusan-putusan hukum selalu terjadi suatu

lompatan (een sprong) dan oleh karena itu bersifat non-liner.20

Maksud kutipan di atas bahwa hukum bukan suatu proses seperti menarik suatu

garis ke garis yang satu lagi, sehingga terbentuk garis lurus. Artinya sebuah “pasal”

undang-undang berada pada satu titik, dan titik yang satu adalah “fakta” yang terjadi. Para

hakim bukanlah legislator, karena tugasnya adalah melakukan ajudikasi atau

memeriksa,mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.21 Sedangkan

tugas membuat undang-undang berada pada ranah legislasi. Kendati demikian pada

akhirnya para hakimlah yang menentukan ruh yang dikehendaki oleh undang-undang agar

pasal-pasal undang-undang hidup, yakni dengan cara melakukan suatu “lompatan hukum

yang berkeadilan” dari kepastian hukum dan kemanfaatan, “melompat kepada keadilan”

dengan pertimbangan bahwa keadilan (gerechtigkeit) merupakan salah satu tujuan hukum

yang utama di samping kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan

19Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progressif,
cet. 14, 1992), hlm. 711

20Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Loc-cit.
21Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Mengadili diartikan serangkaian tindakan hakim menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas
bebas, jujur, dan tidak memihak. Lihat Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan
Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesi (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002),  hlm. 285
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(zweckmassigkeit).22 Bismar Seregar (Mantan Agung RI) mengatakan bahwa untuk

menegakkan keadilan harus mengorbankan kepastian hukum. Hukum hanya sarana,

tujuannya adalah keadilan. Tujuan tidak boleh dikorbankan karena sarana.23

Tradisi hukum Islam lebih dekat pada sistem hukum “Anglo Saxon” yang dikenal

dengan sistem precedent. Hal ini terjadi karena umat Islam sepenuhnya menerima bahwa

seluruh dogma, asas, dan syari’at Islam telah secara sempurna dimuat dalam al-Qur’an dan

Sunnah Rasul. Itulah kitab-kitab hukum bagi umat. Persoalannya adalah bagaimana kitab-

kitab hukum itu dapat terjamin aktualnya, mampu memenuhi kebutuhan segala zaman,

segala tempat, segala corak budaya dan tingkatan sosial. Dalam hukum inconcreto ini

tugas hakim, bukan tugas pihak lain. Karena itu, betapa penting tugas hakim dari sudut

pandangan Islam, karena merekalah “tangan Allah” yang secara langsung mewujudkan

apakah penerapan hukum Islam membawa keadilan, kemaslahatan bagi pencari keadilan

dan umat manusia pada

umumnya.24

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak (dan kewajiban), yang

murupakan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Allah Swt. disebut hak kudrati,

alias hak asasi manusia. Idealnya putusan hakim memang harus mengakomodasikan

secara utuh tujuan hukum tersebut, serta mempertimbangkan maqashid al-syariah, yaitu

“maslahah”. Agar dengan putusan yang dijatuhkan dapat membawa ketertiban,

ketenteraman, kedamaian, dan bahkan membawa manfaat yang lebih luas, menjadi rahmat

untuk semua manusia. Tidak hanya para pihak, lebih-lebih bagi masyarakat yang

menghirup udara (keadilan) bagian dari hak kudrati. Penulis teringat ungkapan Busthanul

Arifin yang menyatakan bahwa hukum itu bak udara segar, bilamana blowing udara sudah

22Ibid, hlm. 154
23Ibid, hlm. 156
24H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006),

hlm. 58-59
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tidak normal, atau suasana sudah pengap dan tidak nyaman lagi, barulah menyadari hak

kudratinya terusik sehingga perlu menormalisasikannya.

Kemudian, para praktisi hukum tentu saja telah cukup lama menyadari bahwa

menciptakan, atau membangun hukum yang berkeadilan di negaraIndonesia yang kita

cintai ini adalah merupakan sumbangsih (kontribusi)para hakim yang cukup besar artinya

dalam rangka mewujudkan “Kebangkitan Nasional”yang dicita-citakan oleh bangsa

Indonesia sejak kemerdekaan,25 terutama kebangkitan di bidang hukum, dan melepaskan

diri dari belenggu hukum peninggalan kolonial yang usianya sudah sangat sepuh, konon

kabarnya di negara mereka-pun hukum tersebut sudah tidak dipakai lagi.

E. KESIMPULAN DAN HARAPAN

Patung simbolik Dewi Keadilan yang tertutup matanya bersifat tertutup dan Dewi

Keadilan yang terbuka matanya bersifat terbuka dalam menafsirkan dan menerapkan

peraturan perundang-undangan di muka persidangan. Cara pandangnya masing-masing

sejalan dengan salah satu dari dua sistem hukum yang populer di dunia hukum, yaitu Civil

law (Continental Europe legal system) yang berlaku di benua Eropa dan di negara-negara

jajahannya, dan Common law (Anglo-American lagal system) yang berlaku di Inggeris,

Amerika Serikat, dan negara-negara berbahasa Inggeris (Commonwealth).

Penekanan tulisan ini cenderung menerapkan Common law (Anglo-American

lagal system), karena sesuai tradisi hukum Islam yang bersifat dinamis, elastis dan

terbuka, tidak literal dan non-linier, serta memberikan peluang seluas-luasnya kepada

praktisi hukum untuk melakukan lompatan (een sprong) hukum dalam membuat putusan

25KebangkitanNasional Indonesiaadalahperiodepadaparuhpertamaabad ke-20, di manabanyakrakyat
Indonesia mulaimenumbuhkan rasa kesadarannasionalsebagai "orang
Indonesia".MasainiditandaidenganduaperistiwapentingyaituberdirinyaBoediOetomo (20 Mei1908)
danikrarSumpahPemuda (28 Oktober1928). Masainimerupakansalahsatudampakpolitiketis yang
mulaidiperjuangkansejakmasaMultatuli.

Thema peringatan hari Kebangkitan Nasional Indonesia (20 Mei 2017) yang terpampang di halaman
gedung Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru “PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDONESIA YANG
BERKEADILAN SEBAGAI WUJUD KEBANGKITAN NASIONAL”.
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demi mewujudkan hukum yang berkeadilan yang sesuai dengan tataran nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan dapat dikatakan menganut sistem hukum

campuran (mixed law system).

Akhir al-kalam, kiranya tulisan ini menambah ilmu pengetahuan hukum penulis,

bermanfaat pula bagi para pembaca, dengan harapan semoga putusan-putusan yang

dijatuhkan oleh para hakim ke depan tidak memunculkan masalah-masalah baru bagi “Tri

Demensi-plus”, yakni bagi pihak atau pihak-pihak yang berperkara, pihak-pihak yang

diperkarakan, dan bagi para hakim sendiri dalam eksaminasi, plus tidak menimbulkan

keresahan di tengah masyarakat. Putusan-putusan yang dijatuhkan benar-benar

mengedepankan rasa keadilan, putusan-putusan yang lebih berkualitas, dapat diterima

secara sukarela, memiliki ikatan transcendental vertikaldandiridhai oleh Allah Swt.

Semoga...!
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