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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang atau hukum yang berlaku merupakan potret perilaku sosial 

yang berlaku di tengah masyarakat. Perilaku sosial yang jamak dikenal orang atau 

dilakukan berulang-ulang disebut adat-istiadat. Adat yang ditulis kemudian menjadi 

hukum tertulis. Setelah itu, hukum tertulis tersebut menjadi hukum yang selalu 

dirujuk masyarakat dan mencapai puncaknya ketika dijadikan undang-undang. 

Namun undang-undang pada masa lalu itu bukanlah seperti yang dalam bahasa 

Inggris disebut dengan law, yakni yang dalam konsep pemikiran Max Weber, 

memiliki ciri—salah satunya—adalah sistematis dalam hal tata aturan, prinsip, 

konsep dan doktrinnya serta memisahkan dari pertimbangan etis dan keagamaan.1 

Mengkaji tentang perundang-undangan pada masa lalu yang juga—

dipandang—sebagai karya sastra merupakan usaha yang sangat kuat kaitannya 

dengan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sebab, undang-undang yang 

diberlakukan dalam wilayah tertentu mencerminkan nilai-nilai yang berlaku pada 

masyarakat itu jua. 

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, undang-undang kerajaan 

adalah adat kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang ditulis dan secara turun 

temurun diberlakukan, bahkan diyakini sebagai sebuah perilaku baik. Adat yang 

demikian itu dalam bahasa Inggris disebut dengan customary law2. 

 
1 Nasarudin Umar, ‘Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi 

Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional’, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial 
Keagamaan, 22.1 (2014), 157–80 (p. 165) <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>. 

2 Edwar Jamaris dkk, Naskah Undang-Undang Dalam Sastra Indonesia Lama, 1st edn 
(Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas, 1981), p. 3. 
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Sebuah hukum adat tidak selalu tertulis (lex non scripta), masih primitif, 

dituangkan dalam bahasa tutur (oral) dan tidak diketahui pula siapa 

penulis/penyusunnya (anonimous). Tentunya, sangatlah berbeda jika dinilai dengan 

karakter hukum modern.3  

Menurut Emeis, sebagaimana dikutip oleh Edwar Jamaris, adanya undang-

undang di masa kerajaan/kesultanan—bisa saja—merupakan kumpulan 

pengetahuan seorang saja yang kemungkinan diminta atau diperintahkan oleh 

penguasa atau penjajah yang membutuhkan bukti tertulis atau bisa juga merupakan 

catatan tentang berbagai adat di nusantara ini. Tidak aneh, jika tradisi penulisan 

undang-undang sebagian besar terjadi di era setelah penjajah Belanda masuk ke 

wilayah nusantara ini4. 

Sebuah Undang-undang juga menjadi potret hukum yang berlaku saat itu, 

bahkan termasuk di dalamnya adalah dapat diidentifikasi corak keberagamaannya. 

Melalui undang-undang pula, diperoleh bukti-bukti persinggungan dan pergumulan 

antara hukum lokal dengan hukum ’asing’—termasuk hukum Islam. Melalui hal itu 

pula dapat mendeteksi seberapa dalam pengaruh hukum lokal terhadap substansi 

hukum negara saat itu. Terlebih, sifat undang-undang di Indonesia sebagaimana 

disebut oleh Nasaruddin Umar dengan mengutip pernyataan Ahmad Ali, 

mempraktikkan mixed system, yakni memberlakukan hukum yang merupakan 

gabungan dari hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat.5  

Jadi eksistensi undang-undang dapat dipergunakan untuk mendeteksi 

bahkan merekonstruksi keberlakuan dan corak sebuah hukum. 

Penelitian dalam disertasi ini mengkaji tentang undang-undang yang 

diberlakukan di salah satu Kerajaan di wilayah daratan bagian timur pulau Borneo 

(kini disebut Kalimantan timur) yang memiliki corak keberagamaan yang menarik 

untuk dikaji secara mendalam. Salah satu daya tarik tersebut adalah dinamika 

persentuhan antara hukum Islam dan hukum adat. Selain itu, undang-undang 

 
3 Ayman Shabana, Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development of The 

Concept of ’Urf and ’Adah in the Islamic Legal Tradition (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 
p. 19. 

4 Jamaris dkk, p. 4. 
5 Umar, p. 158. 
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tersebut menginformasikan keberadaan karakteristik keberagamaan yang dianut 

masyarakat, yang dalam pengamatan peneliti cenderung tradisionalis, namun tidak 

didukung oleh infrastruktur sosial yang memadai dalam mendiseminasikan 

pemahaman mazhab tradisional. 

Mengkaji persentuhan eksistensi dua hukum tersebut menjadi makin 

penting terlebih ketika mencermati posisi hukum adat dalam hukum nasional, 

sebagaimana pencantuman dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa ”Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang”.  

Objek yang dipergunakan untuk membaca dinamika persentuhan dan 

perkembangan hukum Islam dengan hukum adat masyarakat di wilayah Kutai saat 

itu adalah undang-undang Baraja Niti—ada yang membaca Beraja Niti atau 

Maharaja Nanti, ada juga yang menyebutnya dengan Raja Nati6 sebagaimana 

disebut oleh Jaelani Harun.  Pengkajian ini juga dapat memperkaya informasi 

tentang sejarah hukum dan sejarah sosial Islam di Kesultanan Kutai Kartanegara 

(yang ada sejak abad ke XVI s.d. XX). Keberadaan undang-undang tersebut juga 

menjadi pencerminan pelaksanaan hukum Islam di region Kesultanan Kutai 

Kartanegara saat itu. 

Perlu diketahui, bahwa di daratan Kalimantan bagian timur ini pernah 

berdiri dua kerajaan, yakni kerajaan Kutai Mulawarman atau Kerajaan Martadipura 

(Martapura) dan Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Mulawarman berdiri sejak 

abad ke-5 M dan dikenal sebagai kerajaan Hindhu tertua di Indonesia. Sedangkan 

kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada abad ke-14. Dalam Laporan Kementerian 

Penerangan tentang Kalimantan Timur (1953), keberadaan kerajaan Kutai 

Kartanegara ini diperkirakan sudah ada pada tahun 1300 M.  

 
6 Jaelani Harun, Undang-Undang Kesultanan Melayu Dalam Perbandingan (USM Press, 

2008), pp. 285–92. 
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Menurut M. Asli Amin, berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara ini 

dimaksudkan untuk menyaingi kerajaan Mulawarman sekaligus memutus 

hubungan kerajaan tersebut dari dunia luar.7 Untuk itu, lokasi Kerajaan Kutai 

Kartanegara ini lebih ke muara dari pada pusat kerajaan Martadipura. Kedua 

kerajaan ini menganut agama Hindhu karena keduanya di bawah kekuasaan 

kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan ini hidup berdampingan cukup lama. Pada 

akhir abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara menetapkan agama Islam sebagai 

agama resmi kerajaan. Pengenalan akan agama Islam tersebut sebagai akibat dari 

pengaruh dakwah seorang muballigh yang berasal dari daratan Sumatra, yang 

kemudian dikenal dengan sebutan Tuan Tunggang Parangan. Perubahan kerajaan 

ke kesultanan tersebut dimulai sejak Raja Mahkota (1525-1600), Raja ke-6 Kutai 

Kartanegara masuk Islam.  

Meskipun demikian, diperkirakan Islam sudah dikenal luas oleh rakyat 

Kutai jauh sebelum Islam ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan. Pernyataan 

tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu yang dapat dijadikan argumen adalah 

penggunaan nama raja yang dikenal sebagai nomenklatur Islam beberapa abad 

sebelum Raja Mahkota (1525-1600), yakni untuk nama Maharaja Sultan. Dalam 

sejarah kerajaan, penggunaan sebutan atau nomenklatur “sultan” hanya ada di 

sistem politik Islam. Ini sekaligus menjadi asumsi yang menunjukkan bahwa meski 

Islam belum menjadi agama resmi kerajaan, bisa jadi Islam sudah dikenal menjadi 

agama rakyat di wilayah kerajaan Kutai.  

Pada masa awal-awal raja Kutai memeluk agama Islam, gelar sultan belum 

disematkan kepada raja. Gelar sultan baru dipergunakan beberapa generasi 

setelahnya, yakni pada masa pemerintahan Aji Muhammad Idris (1775-1778 M).  

Dalam sejarah Islam, gelar Sultan dipergunakan pertama kali pada masa 

Dinasti Abbasiyah, yakni pada masa Khalifah Al-Mu’tashim (218-227 H/833-842 

M). Al-Mu’tashim menyematkannya kepada bawahan khalifah yang bernama 

Asynas at-Turki. Pada masa Al-Mu’tashim ini, orang-orang Turki masuk ke dalam 

 
7 M. Asli Amin, ‘Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura’, in Dari 

Swapraja Ke Kabupaten Kutai (Tenggarong: Pemerintah Kabupaten Kutai, 1975). 
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jajaran pemerintahan.8 Asynas ini memiliki kekuasaan yang besar. Pada 

perkembangannya kemudian, kewenangan sultan melampaui kewenangan seorang 

khalifah.9 Sehingga khalifah hanya menjadi simbol pemerintahan. Sedangkan gelar 

sultan dipergunakan di nusantara pertama kali oleh Sultan Sulaiman (wafat 1211 

M) dari Lamreh (kini di provinsi Aceh). 

Sementara itu dalam pelaksanaan hukum dilakukan oleh lembaga peradilan 

yang langsung di bawah kekuasaan Sultan sebagai hakim tertinggi. Kekuasaan 

seorang sultan yang begitu absolut jelas mempunyai konsekuensi tertentu. Hal yang 

sama memang demikian adanya. Hampir di semua kerajaan Islam, kekuasaan 

hukum pidana ada di sultan atau khalifah.10 

*** 

Untuk memahami sejarah perkembangan kerajaan-kesultanan Islam di 

Indonesia khususnya dan Asia Tenggara, Azyumardi Azra11 memberikan catatan 

mengenai tiga media dalam penegasan Islamisasi, yaitu;  

Pertama, Islamisasi bahasa (baca: Arabisasi), meskipun tidak sepenuhnya. 

Bukti arabisasi ini adalah bahwa hingga kini telah banyak ditemukan ribuan kosa 

kata dalam bahasa Melayu—yang kemudian dijadikan bahasa Nasional—yang 

asalnya adalah dari bahasa Arab. Di awal penerimaan Islam sebagai agama baru, 

arabisasi dilakukan. Bahasa lokal terutama bahasa Melayu banyak menerima 

pengaruh tersebut. Hal tersebut juga masuk pada konversi pada kata kerajaan ke 

kesultanan. Dalam bahasa lokal, raja sekaligus disebut sebagai sultan. Penggunaan 

peristilahan ini tidak mengalami proses yang rumit dan berbelit-belit serta tanpa 

resistensi yang berarti. 

 
8 Jalaluddin Al-Suyuthi, Tarikh Al-Khulafa, 2nd edn (Qatar: Wizarat Al-Awqaf Asy-

Syu’un Al-Islamiyah, 2013), p. 521. 
9 Mundzirin Yusuf, ‘Khalifah Al-Mutashim: Kajian Awal Mundurnya Daulah Abbasiyah’, 

THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam, 13.1 (2014), 123–40 (pp. 133–
34) <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/21>. 

10 Noul James Coulsan, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
1971), pp. 26–27. 

11 Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara; Sejarah Wacana & Kekuasaan, ed. 
by Idris Thaha, 2nd edn (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), p. 75. 
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Kondisi seperti ini bisa dipahami, mengingat saat itu posisi negara adi kuasa 

ada pada kekuasaan Islam. Penyebaran Islam saat itu begitu luas dan berkembang 

dengan pesat. Para penguasa lokal, tentu tidak mau kehilangan statusnya. Maka, 

penggunaan istilah-istilah yang berbau Islam menjadi sangat mudah 

tersosialisasikan. Gelar "sultan" ada yang diberi langsung oleh penguasa yang ada 

di Timur Tengah saat itu, atas dasar permintaannya;  ada pula yang langsung 

diberikan oleh pembawa ajaran Islam saat itu. 

Kedua, perubahan istilah dari kerajaan ke kesultanan, yang kemudian 

berimplikasi kepada gelar, dan; ketiga, penggunaan gelar khalifatullah (khalifah) 

sebagai alat legitimasi kekuasaan. Penggunaan gelar khalifatullâh fil ardh (wakil 

Allah di bumi) merupakan bentuk langkah dalam meningkatkan dan menguatkan 

aura kekuasaannya. Banyak istilah-istilah serupa yang dipergunakan oleh para 

Sultan. Azyumardi Azra mengidentifikasi ada beberapa contoh yang 

dikemukakannya, yakni khalifat al-mu'minîn, zhillallah fi al-ardh (khalifah kaum 

mu'min, bayangan Allah di bumi). Istilah ini dipergunakan oleh Sultan Malaka dan 

tertulis dalam UU Melaka. Ada juga gelar zhillallah fi al-'âlam (bayangan Allah di 

dunia). Gelar ini diterima oleh Sultan Merah Silau, sultan Pasai saat itu. Gelar ini 

pula diberikan oleh Ar-Raniry kepada penguasa kesultanan Aceh saat itu. Selain di 

kedua kesultanan tersebut, gelar ini juga digunakan para penguasa Muslim Pattani.  

Di kerajaan-kerajaan di Jawa, gelar sejenis juga dipergunakan oleh para 

tokoh agama atau penguasa, seperti gelar ngabdulkamid Erucaraka Sayidin 

Panatagama Kalipatullah Rasulullah Sain (Abdul Hamid Paduka Penata Agama 

Wakil Allah dan Rasulullah) yang merupakan gelar Pangeran Diponegoro. Gelar 

ini disematkan dalam rangka mencari kekuatan tambahan untuk melawan Belanda. 

Tercatat dalam sejarah, bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran 

Diponegoro dikenal sebagai Perang Jawa yang telah memakan korban sangat besar 

di kedua belah pihak. Sekitar 200.000 orang Jawa dalam barisan Pangeran 

Diponegoro meninggal karena perang tersebut. Di pihak pasukan Eropa, pasukan 

yang meninggal sebanyak 8.000 orang, ditambah 7.000 warga lokal yang memihak 
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Belanda. Peter Carey menyebut perang melawan Diponegoro sebagai perang 

terbesar dan membawa kerugian besar bagi pemerintah Hindia Belanda12.  

Ketiga hal di atas disebut Azyumardi Azra sebagai "bahasa politik Islam" 

ketika berhadapan dengan nilai-nilai dan budaya lokal 13. 

Namun demikian, Azra belum menyebutkan bahwa perangkat hukum atau 

undang-undang menjadi salah satu bentuk Islamisasi ini. Padahal, hampir semua 

kesultanan Islam di Indonesia menyusun sebuah undang-undang yang memuat 

beberapa atau sebagian besar tentang syariat Islam (baca: fiqh). Dan tampaknya 

yang terakhir ini lebih banyak dilihat sebagai bentuk islamisasi yang nyata. 

Kesultanan Palembang memiliki Undang-Undang Simbur Cahaya, di Cirebon 

dikenal pepakem Cirebon (disusun 1768), di Kutai Kartanegara disusun Baraja Niti 

dan Panji Salaten, dan lain sebagainya14. Ada pula yang menempuh cara lain, yakni 

Sultan meminta para ulama untuk membuat sebuah panduan hidup berdasarkan 

syariat Islam. Syaikh Abdul Rouf As-Sinkili (1615-1693 M) adalah contoh salah 

satu ulama yang menulis Mir’atu At-Thulab fi Tasyi Al-Ma’rifah Al-Ahkam As-

Syar’iyyah li Al-Malik Al-Wahhab atas permintaan Sultanah Aceh, Sayyidat Al-

Din. 

M. Asli Amin menganalisa bahwa dalam perumusan panduan hukum, 

terjadi persentuhan antara Islam dengan tradisi lokal nusantara. Persentuhan 

tersebut telah melahirkan corak hukum Islam Indonesia yang eklektik. Begitu pula 

dalam dokumen perundang-undangan yang berlaku saat itu. Studi yang dilakukan 

Van Den Berg menunjukkan bahwa banyak perundang-undangan produk 

kesultanan yang mencerminkan persentuhan antara hukum Islam dan hukum adat15.  

 
12 Peter Carey, Asal-Usul Perang Jawa; Pemberontakan Sepoy & Lukisan Raden Saleh, ed. 

by Rahmat Widada, 1st edn (Yogyakarta: LKiS, 2004), p. 1. 
13 Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara; Sejarah Wacana & Kekuasaan, pp. 75–84. 
14 Uka Tjandrasasmita, Kajian Naskah-Naskah Klasik Dan Penerapannya Bagi Kajian 

Sejarah Islam Di Indonesia, 1st edn (Jakarta: slitbang Lektur Keagamaan Balitbang dan Diklat 
Depag RI, 2006), pp. 95–96. 

15 M. Ali Amin, ‘Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam Dan Beberapa Aspek 
Hukumnya’, in Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Sumatera Selatan (Jakarta: UI Press, 1986). 
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Statemen tersebut didasarkan pada sejumlah pepatah adat yang saling 

mendasarkan, sebagaimana pepatah adat masyarakat Minangkabau, adat basandi 

syara’, syara’ basandi kitabullah. Ada juga pepatah lain, adat dan syara’ sanda-

menyanda, syara’ mengato adat memakai (adat dan syara’ saling menyangga, 

syara’ menyatakan adat memakai). Pertemuan dua hukum tersebut telah melahirkan 

kebiasaan baru bagi warga pribumi yang bercirikan Islam, seperti ajaran wetu telu 

di Sasak NTB, Islam Keraton di Kesultanan Jogjakarta dan Surakarta, Bengkulu, 

Lampung dan lain sebagainya 16. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini ingin lebih jauh melihat 

bagaimana dinamika antara hukum Islam dan adat lokal dengan studi kasus pada 

naskah Undang-undang Baraja Niti. Proses transformasi hukum Islam menjadi 

hukum dan hukum adat ke dalam hukum kesultanan menjadi pokok tema dalam 

penulisan disertasi ini. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bahasa pertanyaan 

sebagai berikut: ”Bagaimana dinamika hukum Islam dengan hukum adat dalam 

Undang-Undang Baraja Niti?” Jika diurai lagi, maka pertanyaan yang akan menjadi 

fokus studi ini adalah: 

1. Bagaimana sejarah dan gambaran isi dari Undang-Undang Baraja Niti? 

2. Bagaimana perbandingannya isi Undang-Undang Baraja Niti dengan 

Undang-undang Kerajaan lain? 

3. Bagaimana dinamika hukum Islam dan hukum adat dalam UU Baraja Niti? 

4. Bagaimana transformasi hukum Islam dan hukum adat menjadi UU 

Kerajaan Kutai Kartanegara? 

 
16 M. Abdun Nasir, Positivisasi Hukum Islam, 1st edn (Mataram: IAIN Mataram Press, 

2004), pp. 71–72. 
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C. Definisi Operasional 

Dalam rumusan masalah penelitian di atas perlu dikemukakan definisi 

operasional beberapa istilah kunci penelitian ini, yaitu dinamika, hukum adat, 

hukum Islam dan Undang-Undang Baraja Niti. 

Dinamika hukum yaitu perubahan hukum yang terjadi karena proses 

persentuhan, pergulatan, dialektika yang berkenaan dengan responsi atas 

perkembangan zaman. Jadi ia menjadi perangkat dalam memberikan stimulasi 

untuk pertumbuhan, pengembangan serta perubahan sebuah sistem atau suatu 

proses tertentu. 

Hukum adat yaitu hukum yang bersumber dari nilai-nilai masyarakat asli 

suatu daerah baik dalam bentuk tradisi ataupun kebiasaan yang terus menerus 

dilkukan. 

Hukum Islam yaitu sebuah produk pemikiran dari pemahaman terhadap 

syariat yang diturunkan pada Nabi Muhammad Saw.  

Undang-Undang Baraja Niti—disingkat dengan UUBN—adalah  dokumen 

undang-undang yang merupakan kumpulan peraturan yang diberlakukan di 

Kesultanan Kutai Kartanegara sejak masa pemerintahan Aji Sinum Mendapa di 

tahun 1625 M hingga 1960 M. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan dari penulisan ini adalah: 

a. Memberikan analisis atas sejarah dan deskripsi isi Undang-Undang 

Baraja Niti.  

b. Menganalisis dengan melakukan komparasi undang-undang Baraja Niti 

dengan perundang-undangan kerajaan lain di Nusantara. 

c. Menganalisis dinamika hukum Islam dan hukum lokal dalam perundang-

undangan kerajaan. 

d. Memahami proses transformasi hukum Islam dan hukum adat ke dalam 

undang-undang kerajaan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Terbatasnya informasi tentang kajian hukum Islam di kerajaan tersebut, 

termasuk model penerapan politik Islamnya, maka manfaat penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

a. Memberikan kajian analisis kritis terhadap naskah Undang-Undang Baraja 

Niti yang juga melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terutama 

tentang perkembangan hukum Islam di Kalimantan Timur dengan 

perspektif dan sudut pandang lainnya. 

b. Diketahuinya jaringan penyebaran mazhab dari asalnya hingga yang dianut 

oleh masyarakat Kesultanan Kutai Kartanegara serta ditemukannya pola dan 

karakteristik penyebaran Islam dan islamisasinya di Kalimantan Timur. 

c. Adanya analisis yang mendalam mengenai dinamika persentuhan hukum 

Islam dengan hukum adat ketika bertransformasi ke dalam hukum kerajaan. 

d. Diketahuinya proses transformasi hukum Islam dan hukum adat untuk 

menjadi hukum kesultanan. 

Selain itu, memang belum banyak karya tulis yang menceritakan sejarah 

perkembangan Islam di Kalimantan Timur, apalagi terkait dengan proses 

Islamisasinya serta gambaran penerapan hukumnya.  

Buku-buku sejarah yang ada pun hampir tidak ada yang menyentuh aspek 

kesultanan yang sebenarnya cukup berperan dalam menyebarkan Islam di 

Kalimatan Timur ini baik melalui jalur kekuasaan, peraturan-peraturan pemerintah 

ataupun jalur lainnya.  

E.  Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebelum memaparkan beberapa penelitian tentang persinggungan hukum 

agama dan hukum adat yang dituangkan dalam undang-undang, perlu diuraikan 

beberapa kajian berkenaan dengan pertemuan adat dan agama Islam. Ini 

dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa secara paradigmatik, mudah 

mempertemukan antara adat dan agama. Salah satu hasil penelitian yang mengkaji 

titik kontak antara agama dan budaya adalah disertasi Ayatullah Humaeni di 
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Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Objek penelitiannya adalah ritual 

magi Banten17. 

Melalui magi, tampak bahwa agama Islam bersikap akomodatif dan adaptif 

terhadap budaya lokal di Banten. Perpaduan tersebut terjadi dalam beragam ritual, 

formula dan benda magi serta sistem kepercayaan masyarakat Banten. Keberhasilan 

perpaduan ini tidak bisa dipisahkan dari peran banyak pihak (seperti peran jawara, 

ulama, dukun dan lain sebagainya) dengan posisi dan perannya masing-masing, 

baik dari budaya Islam maupun budaya lokal.18 Lebih menarik lagi, bahwa proses 

akulturasi budaya lokal dengan Islam tidak hanya terjadi pada tataran kognitif, 

tetapi juga pada beragam bentuk perilaku, hasil perilaku atau hasil karya. 

Peneliti lainnya yang mengkaji tentang persentuhan budaya dan agama ini 

adalah Ummi Sumbulah. Dalam artikelnya yang berjudul ”Islam Jawa dan 

Akulturasi Budaya”, dengan mengutip pendapat Taufik Abdullah, bahwa akulturasi 

budaya Islam dan budaya Jawa mengambil bentuk dialogis. Hal ini dianggap 

berbeda dengan pola akulturasi Islam dengan budaya Melayu yang disebut 

mengambil pola integratif. Yang dimaksud dengan pola dialogis adalah bahwa 

Islam dan budaya Jawa berkomunikasi dalam bentuk struktur sosial-agama. 

Sedangkan pola integrasi pada budaya Melayu, Islam menjadi salah satu penyangga 

dalam struktur politik kerajaan Melayu.19 Akulturasi Islam dan budaya lokal yang 

terjadi dengan mudah, tentu juga berimplikasi mudahnya akulturasi dalam aspek 

hukum hingga proses transformasinya menjadi undang-undang resmi sebuah 

kerajaan. 

Pandangan Ummi Sumbulah tersebut senada dengan analisis Khairul Huda 

yang menulis tentang ”Islam Melayu dalam Pusaran Sejarah.”20 Menurutnya, 

budaya masyarakat Melayu yang hidup di sepanjang pesisir pantai memiliki 

 
17 Ayatullah Humaeni, Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Dalam Magi Banten (Jakarta: 

Gaung Persada Press Group, 2014). 
18 Humaeni, pp. 303–4. 
19 Ummi Sumbulah, ‘Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya; Karakteristik, Variasi Dan 

Ketaatan Ekspresif’, El Harakah, 14.1 (2012), 51–68. 
20 Khairul Huda, ‘Islam Melayu Dalam Pusaran Sejarah; Sebuah Transformasi Kebudayaan 

Melayu Nusantara’, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama, 8.1 (2016), 78–96. 
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kedekatan dengan ajaran Islam. Kondisi yang demikian tersebut memudahkan 

proses integrasi Islam dengan budaya Melayu, termasuk ketika proses selanjutnya 

Islam memiliki pengaruh dalam pengundangan beberapa undang-undang 

kesultanan di tanah Melayu. Dan sebagian wilayah Indonesia dihuni oleh 

masyarakat yang menjalankan adat Melayu. 

Kajian tentang persentuhan hukum Islam dan hukum adat sebenarnya telah 

banyak dilakukan. M. Hooker dalam artikelnya yang dipublikasikan di Bijdragen 

tot de Taal-,21 memperlihatkan praktik pergulatan hukum Islam dan hukum adat di 

komunitas Melayu dalam pelaksanaan pembayaran mahar atau mas kawin, yang 

tertuang dalam undang-undang Administrasi Hukum Muslim Negeri Sembilan. 

Dalam analisanya, pembayaran mahar dari suami kepada istrinya selain 

menjalankan hukum Islam demi keabsahan pelaksanaan perkawinannya juga 

mencerminkan pelaksanaan hukum adat. Konsep dasar mahar adalah pemberian 

seorang suami kepada istri yang diperoleh kembali ketika terjadi peceraian, 

terutama ketika cerai sebelum terjadi persenggamaan dalam perkawinannya.  

Sedangkan dalam perspektif adat, seorang suami dalam menyerahkan 

maharnya kepada istrinya, adalah seperti pembayaran yang dilakukan keluarga 

besar yang setelah dibayarkan menjadi aset keluarga istri (tidak dikembalikan lagi 

meski terjadi perceraian). Di dalamnya kemudian mengandung uang belanja 

(marriage/wedding expenses) untuk persiapan resepsi dan diserahkan melalui orang 

tua mempelai wanita. Tidak ada dalam ajaran agama menyerahkan uang sejenis itu. 

Bahkan dalam beberapa hal, besar kecilnya mahar menjadi adat yang 

mencerminkan status sosial. Makanya mahar tersebut kemudian dikenal juga 

dengan sebutan wang adat (adat payment). 

Praktik persentuhan hukum di masyarakat Melayu sebagaimana 

digambarkan di atas tidak jauh berbeda dengan praktik pada masyarakat Indonesia, 

yang juga masih dalam rumpun yang sama.  

 
21 M. Hooker, ‘Adat and Islam in Malaya’, Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkude, 

130.1 (1974), 69–90. 
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Generasi awal teori persentuhan hukum agama dengan hukum adat ini 

adalah kemunculan receptio in complexu yang dikemukakan oleh Ter Haar, teori 

receptie yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, , dan receptio a contrario oleh 

Hazairin dan Sajuti Thalib. Kemunculan tiga teori ini adalah bersifat tesa dan anti 

tesa, terutama kemunculan receptio a contrario yang merupakan respon keras atas 

teori receptie. Hazairin adalah salah satu pembawa gerbong teori receptio a 

contrario tersebut. Budi Kusworo menyampaikan analisisnya bahwa teori tersebut 

tampaknya dilatarbelakangi oleh sentimen negatif terhadap Snouck Hurgronje, 

pelopor teori receptie. Hazairin terjebak pada posisi apologetik atas Islam sehingga 

kental sekali nuansa ’nostalgia’-nya22. 

Para cendikiawan dua dekade terakhir yang melakukan kajian 

persinggungan hukum adat dan Islam ini adalah Ismail Thaliby. Dia meneliti 

tentang persentuhan hukum adat Sakti Alam Kerinci dengan Hukum Islam23. 

Kesimpulan yang didapatkan dalam kajiannya adalah bahwa hukum adat seperti 

perkawinan, kewarisan, dan hukum pidana tidak banyak perbedaan. Sementara di 

bidang pertanahan, pengaruh adat lebih kuat. Meskipun Thaliby membagi ke dalam 

beberapa katagori tentang sisi-sisi yang mempunyai kesamaan dan perbedaan, 

namun ketika ada perbedaan tidak sampai menyentuh sisi substansial (ushul). 

Bahkan yang menarik lagi jikalau ada perbedaan yang cukup signifikan, yang 

memandang tersebut dianggap belum memahami pesan yang sebenarnya. 

Namun sayangnya, dalam penelitian ini tidak bisa terungkap kapan awal 

mula adat tersebut mulai ada, sehingga peta keterpengaruhan tidak tampak; apakah 

Islam yang mempengaruhi hukum adat, ataukah sebaliknya? Posisioning ini 

penting untuk mendukung atau menyanggah teori-teori yang berkembang 

sebelumnya, baik teori receptie ataupun receptio a contrario. 

 
22 Budi Kusworo, ‘Pemikiran Hazairin Tentang Hukum Islam’ (UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 1999). 
23 Ismail Thaliby, ‘Adat Sakti Alam Kerinci Dan Persetuhannya Dengan Hukum Syara’’ 

(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000). 
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan tampaknya tidak bisa melepaskan 

dirinya dari bias otentisitas dan otoritas sumber kebenaran.24  Sehingga seringkali 

muncul kesimpulan bahwa adat baru diterima ketika tidak bertentangan dengan 

hukum Islam, sebagaimana halnya munculnya teori receptie a contrario. Statemen 

Hazairin yang (terobsesi untuk) melawan teori Snouck Hurgronje sampai-sampai 

dia melabelkan kepada teori tersebut sebagai ”teori iblis”. Hal demikian itu 

menunjukkan sisi emosi tersebut. Peneliti muslim generasi setelahnya juga tidak 

berani keluar atau menentang teori Hazairin tersebut. Yang ada, justru statemen 

bahwa ”Hukum Islam dan hukum adat bisa bersatu selama hukum adat tidak 

bertentangan dengan hukum Islam.”25 Bahkan Amir Syarifuddin khawatir atas 

tafsir terhadap makna Piagam Bukit Marapalam yang cukup popular, adat bersendi 

syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’mengata, adat memakai terutama pada 

dua kalimat terakhir26. Amir tidak menerima atas maksud kalimat tersebut dimaknai 

apa adanya: 

Menurut pengertian yang salah itu rumusan tersebut berarti: apa-apa 

yang dikatakan syara’ baru dapat dipakai dan mempunyai daya hukum 

bila telah melalui lembaga adat 27. 

Menurutnya, jika maksud piagam tersebut seperti di atas, maka pepatah 

tersebut tidak akan beda--bahkan mendukung—dengan teori receptie yang 

ditenarkan oleh Ter Haar. Pembelaan yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin ini 

kemudian diikuti dengan langkah-langkah ilmiah salah satunya dengan melakukan 

wawancara dengan ahli adat di bekas pusat kerajaan Minangkabau. Menurutnya, 

 
24 Salah satu cendikiawan muslim yang cukup kuat dalam mengkritik bias otentisitas dan 

orisinalitas dikaitkan dengan kearaban adalah Nasr Hamid Abu Zayd dalam bukunya Al-Imam Al-
Syafi’i wa Ta’sis Al-Aidulujiyah Al-Wasatiyah (Kairo: Sina’ li An-Nasyr, 1992). Buku ini telah 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, Imam Syafi’i; Moderatisme, 
Eklektisisme Arabisme (Yogyakarta: LKiS, 1997). 

25 Abdullah Syah, ‘Integrasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kewarisan 
Suku Melayu Di Kecamatan Tanjungpura Langkat’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1984). 

26 Amir Syarifuddin, ‘Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat 
Minangkabau’ (IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1982), pp. 343–46. 

27 Syarifuddin, ‘Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat 
Minangkabau’, p. 345. 
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ada kekurangan kata dalam piagam tersebut yakni “Syara’ belum mengata, adat 

sudah memakai.” 28. 

Peneliti lainnya yang senada dengan Amir Syarifuddin adalah M. Adil 

dengan berpijak pada naskah Undang Undang Simbur Tjahaya29. Adil 

menyebutkan bahwa secara kontinyu Hukum Islam terus memainkan perannya 

dalam melakukan pergumulan dengan hukum adat. Hukum Islam dapat 

mengakomodasi efektifitas hukum adat, sementara hukum adat dapat menerima 

hukum Islam sebagai titik kesempurnaan. Ini mengingatkan kepada bunyi QS Al-

Maidah [5]: 3 yang merupakan ayat terakhir kali diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw, bahwa Islam sebagai ajaran paripurna, yang menyempurnakan 

ajaran-ajaran sebelumnya. Ibnu Katsir menyatakan bahwa agama Islam adalah 

agama paripurna yang menyempurnakan agama dan iman, dan tidak memerlukan 

penyempurnaan atau tambahan setelah itu.30 

Ada kesan bahwa hukum Islam selalu diperhadapkan dengan hukum adat. 

Maka tidak aneh jika kesimpulan akhirnya senantiasa antara keduanya diposisikan 

ada pihak yang dominan dan determinan di pihak lainnya. 

Persentuhan hukum adat dan hukum Islam dalam sejarah juga dapat dilihat 

lebih jelas pada pengalaman praktik yang dituangkan dalam perundang-undangan 

kerajaan.  

Abdurrahman mengkaji isi Undang-Undang Sultan Adam (selanjutnya 

disebut UUSA), yang merupakan salah satu undang-undang yang pernah 

diberlakukan di Kerajaan Banjar di Kalimantan Bagian Selatan. Disebut Undang-

Undang Sultan Adam, karena yang membuat dan memberlakukannya pada masa 

Sultan Adam. Dalam UUSA dalam bagian akhir pasalnya secara tegas 

 
28 Syarifuddin, ‘Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat 

Minangkabau’, p. 347. 
29 Muhammad Adil, ‘Simbur Cahaya; Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam Dan 

Hukum Adat Dalam Kesultanan Palembang Darussalam’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). 
30 Ismail bin Umar ibn Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Ażim Juz. 1 (Beirut), pp. 24–26.  
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menyebutkan bahwa adanya undang-undang tersebut juga hasil permufakatan 

dengan ketua adatnya;31 

Maka ini oendang-oendang telah moefakat akoe dengan Mangkoeboemi dan 

sekaitan radja-radja dan Mantri-Mantri. Pembakal dan Toean-Toean Haji 

dan sekalian Kepala-Kepala adatnja 

Kajian atas naskah perundang-undangan masa kerajaan juga dilakukan oleh 

Mahrudin, Dosen IAIN Kendari, yang menggali nilai-nilai hukum dalam Undang-

Undang Martabat Tujuh di Kesultanan Buton yang diundangkan pada paruh awal 

abad 17.32 Di dalam uraiannya, Mahrudin tidak banyak menggali persentuhannya 

dengan hukum adat. Mahrudin mencermati bahwa pengundangan Undang-Undang 

Martabat Tujuh ini untuk menciptakan tatanan tradisi kehidupan sosial bernegara 

yang teratur dengan berlandaskan pada penegakan hukum yang kokoh. Meskti tidak 

banyak mengungkapkan aspek persentuhan dengan hukum adat, namun peristilahan 

yang dipergunakan dalam membentuk struktur ini menggunakan istilah-istilah 

lokal. Padahal struktur isi undang-undang tersebut diinspirasi oleh naskah-naskah 

kitab karya para ulama, yakni Tuhfah al- Mursalah ilâ Ruh al-Nabî, al-Haqîqah al-

Muwâfiqah li al-Sharî ‘ah al- Muhammadiyah,
 
dan Nûr al-Daqâiq. Kitab pertama 

dan kedua adalah karya al-Burhanpuri dan yang ketiga adalah karya Syamsuddin 

Sumatrani. 

Namun demikian, pada awal-awal naskah undang-undang ini menyebut adat 

sebagai sumber tatan spirit dan nilai penegakan keadilan. Perhatikan Pasal 1 

Undang-Undang Martabat Tujuh sebagai berikut: 

Pokok adat berdasarkan perasaan prikemanusian “binci binciku kuli” adalah 

bahasa adat yang berarti mencubit kulit. Cubit kulit sendiri, bila sakit tentu 
akan sakit pula bagi orang lain. Itulah sumber keadilan dan kebenaran. Adat 

ini berdasarkan hadis: Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu, artinya: 
Barang siapa faham atau mengenal dirinya yang sejati, bahwasanya 

mengenal pula ia akan Tuhan-Nya yang kekal.  

 
31 Abdurrahman, ‘Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum’, 

Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 10.2 (2011), 165–96 (p. 193) 
<https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i1.453>. 

32 Mahrudin, ‘Nilai-Nilai Hukum Dalam Undang-Undang Martabat Tujuh Buton’, Jurnal 
Al-’Adl, 8.2 (2015), 123–39. 
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Penggunaan instrumen adat ini terlihat misalkan saja tentang pemisahan kekuasaan 

politik yang terdiri dari siolimbona untuk urusan legislatif, kinepelu untuk urusan 

yudikatif dan sultan untuk urusan eksekutif.  

Berbeda dengan Mahrudin yang lebih banyak menguraikan aspek struktur 

politik kerajaan yang banyak mengadopsi pranata sosial adat, Ayang Utriza yang 

mengkaji Undang-Undang Malaka (UUM) secara tegas menyatakan bahwa UUM 

ini diwarnai oleh budaya dan adat sebelum kedatangan Islam. Bahkan dalam 

implementasi dan penegakannya, hukum adat lebih didahulukan dibanding hukum 

Islam.33 Seorang hakim atau Sultan dapat menggunakan hukum sesuai dengan 

pilihan yang dikehendakinya. UUM ini adalah produk kesultanan Malaka yang 

disusun dan diberlakukan pada abad ke-15. 

Statemen di atas didukung dengan bunyi salah satu pasal di dalam UUM. 

Dalam pasal 14 ayat 1 yang mengatur tentang menuduh dan menolak tuduhan. Pasal 

itu memberikan dua pilihan: hukum Allah atau hukum adat. Hukum adat 

memberikan penjelasan tentang mekanisme hukuman bagi siapa yang menuduh 

atau menyangkal dengan cara “menyelam di dalam air, memasukkan tangan ke 

dalam minyak atau timah mendidih”. Sementara menurut hukum Allah, orang yang 

melakukan keduanya hanya cukup “bersumpah sambil memegang mimbar 

masjid”.34 Dalam analisisnya, Utriza menyampaikan bahwa Kesultanan Malaka 

juga merujuk pada kategori hukum ketiga selain hukum Islam dan hukum adat 

dalam menerapkan hukumannya, yakni hukum campuran antara Islam dan adat. 

Pasal 14 ayat 1 di atas menunjukkan corak tersebut. 

Sementara peneliti yang mengkaji dinamika hukum adat dengan hukum 

Islam dalam konteks negara modern—salah satunya—adalah  Ratna Lukito.35 

Dengan merujuk fakta regulasi dan implementasi hukum perkawinan di Indonesia, 

khusus perihal ta’liq talaq, harta bersama dan wasiat wajibah, Ratna Lukito 

 
33 Ayang Utriza Yakin, ‘Hukum Pidana Di Kesultanan Melaka Abad Ke-15 Dan Ke-16 M’, 

KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman, 24.1 (2016), 33 (pp. 44–45) 
<https://doi.org/10.19105/karsa.v24i1.1007>. 

34 Yakin, ‘Hukum Pidana Di Kesultanan Melaka Abad Ke-15 Dan Ke-16 M’, p. 46. 
35 Ratna Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia (Jakarta: INIS, 

1998). 
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memiliki pandangan yang berbeda dengan para peneliti sebelumnya dalam 

penentuan status tiga hukum tersebut.  

Pada intinya, dia melihat bahwa antara kedua sistem hukum yakni Islam dan 

adat dapat hidup berdampingan. Hal tersebut dimungkinkan karena ditemukan fakta 

baik secara teori maupun praktis kedua bentuk hukum ini memang saling 

melengkapi. Hukum Islam menerima keefektifan hukum adat dalam proses 

legislasinya, sedangkan hukum adat memosisikan hukum Islam sebagai bentuk 

kesempurnaan dari sistem hukum pribumi. Ratna juga memandang bahwa dalam 

sejarahnya, dua sistem hukum ini tidak dapat dipisahkan, meski Belanda mencoba 

terus memisahkan keduanya dengan berbagai cara termasuk pendekatan keilmuan. 

Politik ”pecah belah” (divide et impera) yang dijadikan pegangan penjajah tidak 

mampu memisahkan keduanya.36 

Pergumulan hukum adat dan hukum Islam mencapai titik puncaknya ketika 

kemudian bertransformasi menjadi hukum nasional. Sebagai contoh adalah kasus 

harta gono gini yang dituangkan dalam Pasal 35 hingga 37 dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.37 Selain itu juga perihal ta’liq talaq yan 

dituangkan dalam pasal 46 Kompilasi Hukum Islam.38 

Bukti lain mengenai implementasi penggunaan hukum adat yang 

berdampingan dengan hukum Islam yang nyaris tidak ada masalah dapat dilihat di 

wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Menurut Sudaryanto, keadaan 

demikian karena masyarakat masih berpegang teguh pada adat dalam mengatur 

kehidupannya,39 bahkan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah daerahnya. 

Istilah gampong dan geuchik adalah salah satu istilah untuk menyebut kampung 

atau setara dengan RT atau RW di wilayah-wilayah lain. Ada semacam keyakinan 

di tengah masyarakat bahwa jika adat dan agama tidak bisa menyatu, maka akan 

terjadi huru hara. Ada pepatah yang populer di tengah masyarakat Aceh bahwa 

 
36 Lukito, p. 93. 
37 Lukito, pp. 82–85. 
38 Lukito, pp. 77–81. 
39 Agus Sudaryanto, ‘Dinamika Hukum Adat Dan Agama Di Aceh’, Mimbar Hukum, 2.49 

(2005), 41–48 (p. 41). 
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hukom ngon adat lagee mata itam ngon mata puteh (hukum dan adat ibarat 

hitamnya mata dengan putih mata); hukom hukomlah adat adatloh (hukum adalah 

hukum Allah sedangkan adat adalah adat Allah). Sudaryanto juga mengutip pepatah 

yang dituliskan oleh ulama terkemuka Aceh pada tahun 1889 dan dituangkan dalam 

kitab Tadhkirat Ar-Rakhidin40:  

Adat ban adat hukom ban hukom, adat ngon hukom sama keumba; tatkala 
mufakat adat ngon hukum, naggroe seunang hana gaga  (adat menurut adat, 
hukum syariat menurut hukum syariat, adat dan hukum syariat tidak dapat 

dipisahkan. Tatkala adat mufakat dengan hukum itu, negeri senang tiada huru 

hara). 

Dalam penjelasan selanjutnya, ulama tersebut menambahkan penjelasannya 

bahwa antara hukum para raja (baca: adat) dan hukum agama Allah itu bersaudara, 

yang tidak menafikan satu dengan yang lainnya. Tampak sekali bagi masyarakat 

Aceh menjadikan agama dan adat menjadi falsafat hidupnya, hukom ngon adat 

lagee zat ngon sifat (hukum dengan adat bagaimana zat dan sifat).  

Kondisi harmonisnya hukum adat dan hukum Islam ini mencapai 

puncaknya ketika NAD mendapatkan perlakuan khusus untuk menerapkan hukum 

Islam pada tahun 1999. Perlakuan khusus tersebut dituangkan dalam Undang-

Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah 

Istimewa Aceh. Undang-Undang tersebut dijelaskan lebih operasional dalam Perda 

Aceh No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Selanjutnya, 

pada tahun 2001, diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD. Dalam UU 

tersebut, posisi Tuha Nanggroe dan wali naggroe ditegaskan sebagai penyelenggara 

adat, budaya dan pemersatu masyarakat.41  

Dalam praktik beberapa negara Islam di dunia, Aharon Layish meneliti 

hubungan hukum Islam dengan adat masyarakat dengan mengkaji putusan 

pengadilan Syariah Ajdabiya dan Kufra, sebuah daerah bagian dari Cyrenaica, 

 
40 Sudaryanto, p. 43. 
41 Sudaryanto, p. 45. 
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Libya.42 Dalam analisisnya, bahwa dalam pelaksanaan putusan pengadilan, para 

hakim pengadilan dengan penuh kesadaran mengetahui perbedaan adat, syariah dan 

qanun. Hal itu tercermin dari dokumen putusan pengadilan yang menjadi objek 

analisisnya. Menurutnya, antara hukum Islam dan hukum adat berdiri sendiri 

namun eksistensinya berdampingan satu sama lain. Kondisi demikian itu juga 

dengan merujuk kepada praktik di masa-masa awal Dinasti Abbasiyah, di mana saat 

itu hukum Islam (syariah) sedang menjadi rujukan seutuhnya dan dalam proses 

kristalisasi di tengah masyarakat, di sisi lain ada hukum masyarakat (adat) yang 

merupakan cermin dari hukum kesukuan saat itu. Namun, dua sistem hukum 

tersebut tetap bisa berdiri berdampingan. Di sisi lain hukum adat juga memegang 

peran penting dalam proses pembentukan hukum Islam.43 Meski demikian, 

memang dalam perkembangan selanjutnya ushul fiqh belum mengakomodasi adat 

sebagai seumber hukum Islam. Sebagai contoh, dalam mazhab Maliki tidak 

mengakui adat sebagai sumber hukum. Mazhab ini hanya mengakui ’urf ahli 

madinah, tiada lainnya. 

Sementara itu, kajian khusus atas naskah undang-undang Baraja Niti 

dilakukan oleh Makmun Syar’i, dalam artikel yang berjudul Undang-Undang Panji 

Selaten Dan Beraja Niti Tentang Hukum Islam Di Kesultanan Kutai Kertanegara.44 

Kesultanan ini memiliki dua undang-undang, yakni Baraja Niti dan Panji Salaten. 

Menurutnya, UU Panji Salaten diposisikan sebagai konstitusi kerajaan Kutai, 

sedang UU Baraja Niti sebagai UU Terapan. Namun Makmun hanya memetakan 

isi kandungan hukum Islam yang berkenaan dengan akhwal as-syahsyiah (hukum 

keluarga) dan fiqh jinayat (hukum pidana).45 

Dalam kajian Ma’mun, hukum yang berlaku di kerajaan Kutai Kartanegara 

mengacu kepada hukum adat dan hukum Islam. Hal itu berdasarkan pada pasal 1 

 
42 Aharon Layish, Shari’ah and Custom in Libyan Tribal Society; An Annotated Translation 

of Decisions from the Shari’a Courts of Adjabiya and Kufra (Leiden - Boston: Brill, 2005). 
43 Layish, pp. 2–3. 
44 Makmun Syar’i, ‘Undang-Undang Panji Selaten Dan Beraja Niti Tentang Hukum Islam 

Di Kesultanan Kutai Kertanegara’, ISLAMICA, 5.1 (2010), 142–51 (p. 143). 
45 Syar’i, pp. 148–50. 
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UU Panji Selaten hasil alih aksara Anwar Soetoen, yang menginformasikan status 

dan posisi kerajaan Kutai Kartanegara saat itu: 

Yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura ialah yang 

Beraja, Bermenteri, berorang besar, berhulu balang, berhukum dengan 

adatnya, bersyara’ Islam dengan alim ulama-nya 

Jelas sekali redaksi  pasal di atas, bahwa mereka berpegangang pada hukum 

adat dan bertanya tentang hukum Islam kepada para ulama’nya.46 

Hal demikian itu selanjutnya disampaikan secara tegas dalam pasal 3, pasal 

4 dan pasal 12.  

Dalam Pasal 3 UU Panji Salaten disebutkan bahwa hukum adat dan hukum 

syariat berkesinambungan, ”Mempunyai hukum dengan adatnya, bershara’ Islam 

dengan agamanya.”  

Dalam pasal 4 UU Panji Salaten juga disebutkan penjelasan tentang hukum 

adat itu, yakni ada 4 jenis, yaitu 1) adat yang menang, 2) adat yang diadatkan, 3) 

adat yang teradat, dan 4) adat istiadat atau disebut tata krama.  

Jenis adat tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 6:  

“Yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu undang-undang negeri dan 

kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desa rakyat serta Rajanya.”  

 Selanjutnya Pasal 7 juga menjelaskan lagi tentang apa itu adat.  

Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlaku pada suatu kaum dan 

daerah, misalnya adat Modang, Bahau, Tunjung, Benua’, Basap dan 
sebagainya. Tidak boleh kita mencela adat mereka karena sudah terdapat 

dengan kaumnya siapa juapun yang menyalahinya disebut menggulingkan 
tata namanya dan dihukum dengan adatnya yang terdapat di daerah itu 

karena salahnya.  

Dalam Pasal 12 lebih tegas lagi disebutkan bahwa “hidup dipangku adat, 

mati dipangku tanah. Shara’ menaiki adat menuruni.” Pasal tersebut sangat jelas 

dan tegas memosisikan hukum syara’ dan hukum adat. Pasal ini dipahami bahwa 

hukum syariat yang diharapkan dapat mengantar penganutnya untuk mendapatkan 

derajat yang lebih tinggi. 

 
46 Anwar Soetoen, Dari Swapraja Ke Kabupaten Kutai: Kutai Masa Lampau, Kini Dan 

Besuk (Kabupaten Kutai: Pemerintah Daerah Kabupatem Kutai, 1975), pp. 51–52. 



 

 

22 

Dalam mengimplementasikan hukum adat, Raja menunjuk menteri dan 

senopati (hulubalang) untuk mengawal hukum adat.  Pasal 21 ayat 4 disebutkan 

bahwa di antara tugas Hulubalang adalah (1) menjadi alat untuk memaksa agar 

peraturan atau adat dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya; (4) harus 

melaksanakan perintah Raja dan Mangkubumi dan menaati segala adat yang telah 

ditetapkan.47 

Sementara itu jika seorang menteri tidak menjalankan hukum adat dan raja, 

maka dirinya dapat dikenai hukum bunuh berikut seluruh keluarganya. 

Inilah yang menjadikan penggalian bagaimana susbtansi hukum Islam yang 

berkesinambungan dan bersinergi dengan hukum adat menarik untuk diuraikan 

lebih detail. 

Jadi, kesimpulan paparan di atas bahwa penelitian tentang naskah perundang-

undangan lebih sering hanya melakukan kategorisasi substansi undang-undang, 

sebagaimana dilakukan oleh Makmun Syar’i atas UU Panji Salaten dan UUBN, 

yang dituangkan dalam artikel yang berjudul “Undang-Undang Panji Selaten dan 

Beraja Niti tentang Hukum Islam di Kesultanan Kutai Kertanegara” dalam Jurnal 

ISLAMICA Vol. 5, No 1, 2010.  

Sedangkan Ayang Utriza hanya fokus mendiskripsikan aspek hukum pidana 

dalam UUM, yang dituangkan dalam artikel yang berjudul “Hukum Pidana di 

Kesultanan Melaka Abad ke-15 dan ke-16 M” dalam Jurnal Karsa, Vol. 24 No. 1 

Tahun 2016.  

M. Adil dalam disertasinya yang berjudul “Simbur Cahaya; Studi tentang 

Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang 

Darussalam” (UIN Jakarta, 2009) terlihat lebih maju meski hanya mendiskripsikan 

aspek hukum keluarga saja. 

Membandingkan beberapa penelitian di atas, maka aspek kebaruan (novelty) 

penelitian ini adalah terkait objeknya yang sangat spesifik, yakni mendiskripsikan 

secara detail dinamika hukum adat dan hukum Islam dalam pasal per pasal dalam 

seluruh aspek hukum yang berlaku di tengah masyarakat baik hukum pidana, 

 
47 Soetoen, Dari Swapraja Ke Kabupaten Kutai: Kutai Masa Lampau, Kini Dan Besuk, pp. 

50–51. 
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perdata maupun etika. 

F. Kerangka Berpikir 

Dengan paparan di atas, kerangka teori dari penelitian ini dapat dilihat 

dengan menggunakan kategori yakni grand theory, middle theory dan applied 

theory. Secara konseptual, penyebutan grand theory pada umumnya adalah teori-

teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut grand theory 

karena teori tersebut menjadi landasan penggunaan teori-teori lain dalam berbagai 

levelnya. Grand theory di sebut juga makro karena teori-teori ini berada di level 

makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro.  

Middle theory adalah dimana teori tersebut berada pada level mezzo atau 

level menengah yang fokus kajiannya kadang makro dan kadang juga mikro. 

Middle theory memandu bagaimana teori-teori yang dipergunakannya betul-betul 

sesuai. Sedangkan applied theory adalah suatu teori yang berada dilevel mikro dan 

yang diaplikasikan dalam membaca data-data penelitiannya.  

Dalam implementasinya, ketiga level teori di atas tidak didasarkan pada 

kapan awal atau akhir teori itu muncul. Tidaklah selalu teori yang dianggap tua 

berada pada kategori grand theory, sedangkan yang keluar belakangan berada pada 

level applied theory. Bisa jadi yang terjadi adalah sebaliknya. 

Grand theory dari disertasi ini adalah tentang dinamika hukum, yakni 

perkembangan hukum yang dicerminkan dalam pergerakan dan perubahan hukum 

yang berlangsung cepat yang semangat pergerakannya bersumber dari internal 

masyarakat. Dinamika sering terjadi karena antara hukum yang berada di buku (law 

as a product atau law in book) mengalami perkembangan dan modifikasi karena 

menghadapi kenyataan di masyarakat (law in action). Namun dalam disertasi ini, 

yang dimaksud dengan dinamika ini dibatasi pada bagaimana proses akomodasi, 

transformasi dan perubahan hukum. 

Persentuhan masyarakat lokal dengan dunia luar melahirkan pola 

akomodasi jenis hukum yang adakalanya terjadi asimilasi dan akulturasi budaya, 

dan tidak tertutup kemungkinan terjadi difusi atau fusi, yang pada akhirnya 

merambah hingga terjadi pada aspek hukum. Baik asimilasi maupun akulturasi 

budaya lebih intensif lagi pada saat proses transformasi dalam hukum kesultanan. 
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Dengan demikian, ketiga level teori tersebut terkait dengan penelitian ini 

dapat dicermati pada skema sebagai berikut: 

Kategori     Teori Hukum    

 

Grand Theory  Dinamika/Perkembangan 

Hukum 

  Akomodasi Hukum  

Middle Range 

Theory 
 Transformasi Hukum/ 

Perubahan Hukum 

  Perkembangan Hukum 

  Teori Receptie in Complexu  

Applied Theory  Teori Receptie 

  Teori Receptie A Contrario 

  Al-’Urf, Maslahah, Syar’un 
Man Qablana 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Pembacaan atas fenomena pertemuan dua hukum tersebut tidak bisa 

dilepaskan dari 3 (tiga) teori yang pernah menguat—bahkan—dijadikan landasan 

dalam pengambilan kebijakan hukum nasional. Tiga teori tersebut adalah teori 

receptio in complexu, teori receptie dan teori receptio a contrario. Tiga teori 

tersebut dijadikan alat bantu baca dokumen perundang-undangan pada Kesultanan 
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Kutai Kartanegara, sehingga dinamika hukum adat dan hukum Islam pada UUBN 

menjadi terlihat jelas.   

Penjelasan dari teori tersebut akan dipaparkan lebih detail dalam bab-bab 

selanjutnya. 

G.  Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian disertasi ini termasuk penelitian kualitatif dengan objek penelitian 

adalah norma-norma hukum yang tertuang dalam naskah undang-undang Baraja 

Niti yang pernah diterapkan di Kesultanan Kutai Kartanegara. Untuk memastikan 

keaslian isi dari naskah undang-undang, dalam penelitian ini juga menggunakan 

penelitian filologi, yang terdiri dari edit naskah (tahqiq),  alih aksara (transliterasi) 

dan perbandingan. Dengan demikian, kajian dokumen dan manuskrip kerajaan 

mendapatkan perhatian yang lebih besar. Meskipun dalam filologi ini, kodikologi 

atas naskah yang ada tidak dilakukan mengingat akses dokumen yang asli tidak 

dapat ditemukan. Peneliti hanya mendapatkan naskah dalam bentuk foto copy di 

Universitas Bibliotheek Leiden. 

Kesulitan juga didapati ketika mencoba menggali informasi berkenaan 

dengan bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan. Maka, yang 

terakhir ini tidak menjadi concern dari penelitian ini.  Peneliti hanya mendapatkan 

data pembanding berkenaan dengan keberadaan naskah lain yang berisikan 

informasi yang memiliki kemiripan di atas 85%. Kemiripan tersebut tidak sampai 

merubah substansi pasal, karena hanya berkaitan dengan penggunakan kata 

sambung, atau struktur kalimat yang berbeda atau sejenisnya. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 

bersifat deskriptif. Selain itu juga diperkuat dengan pendekatan kesejarahan 

karena berkaitan dengan penghimpunan jejak-jejak masa lampau atau sumber-
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sumber sejarah. 48  Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan unit 

analisisnya adalah dokumen-dokumen terutama berkenaan dengan penggalian 

informasi implementasi undang-undang tersebut di masyarakat.  

3. Sumber Data 

Ada dua jenis data yang dibutuhkan, primer dan sekunder baik bersumber 

dari lembaga atau individual. Data primer adalah data dari para pihak yang terkait 

erat dengan sejarah kerajaan/kesultanan.  

Sumber data primer berupa naskah-naskah kerajaan yang ditemukan, yaitu 

naskah manuskrip Undang-undang Baraja Niti—selanjutnya disingkat UUBN—

yang bersumber dari naskah yang terdapat di Universitas Bibliotheek Leiden dan 

naskah perbandingannya yang sudah tertuang dalam Adatrecht Bundels dan 

beberapa hasil alih aksara yang telah dituangkan dalam buku-buku penerbit lokal. 

Peneliti mendapati banyak perbedaan dalam hasil display hasil alih aksara versi 

finalnya, termasuk pola pemberian nomor pasal dari naskah undang-undang 

tersebut. Namun demikian, jika dicermati dari aspek substansi, tidak menunjukkan 

perbedaan yang mencolok. 

Naskah UUBN inilah yang menjadi objek analisis terkait bagaimana 

dinamika hukum Islam dengan hukum adat di dalamnya. Dengan menggunakan 

teori-teori yang ada, agar diketahui pola persentuhan antara dua hukum tersebut. 

Sedangkan sumber naskah kedua, meski bukanlah naskah primer, adalah 

naskah Salasilah Kutai, yang merupakan naskah yang ditulis tangan oleh beberapa 

petinggi dan atau pemerhati kerajaan Kutai Kartanegara. Hasil pelacakan peneliti, 

setidaknya sudah ada 3 naskah yang ada, yaitu pertama, De Kroniek van Koetei, 

yang merupakan lampiran dalam disertasi C.A. Mees. Kedua, Silsilah Kutai, yang 

ditulis dalam bahasa latin, Ketiga, Silsilah Kutai Kartanegara ing Martadipura, 

yang ditulis dengan aksara Jawi dan bahasa Arab Melayu. 

 
48 Tjandrasasmita, pp. 32–34. 
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Sedangkan data sekunder lainnya adalah data-data penelitian atau dokumen 

yang terkait dengan sejarah Islam di Kalimantan Timur, dokumen mahkamah 

syariah (lembaga peradilan), dan proses Islamisasinya di Kutai Kartanegara. 

Memahami data dari dokumen manuskrip relatif mudah karena model 

pemaparannya menggunakan bahasa Melayu. Meskipun, secara struktur kata dan 

kalimat berbeda dengan bahasa Indonesia. 

4. Pemilihan Obyek Penelitian 

Ada beberapa alasan pemilihan UUBN sebagai objek kajian dalam disertasi 

ini, yaitu: 

(a). Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Islam besar dan bertahan lama di 

wilayah Kalimantan. Kerajaan ini adalah tonggak penyebaran Islam di 

Kalimantan, terutama di bagian timur pulau Kalimantan dengan melalui 

berbagai perangkatnya 

(b). Belum ada kajian komprehensif tentang isi UUBN, komparasinya, pola 

interaksi antara hukum adat dan hukum Islam serta dampak penerapannya baik 

politik maupun sosial. 

(c). Kerajaan ini merupakan kerajaan yang berperan penting dalam 

mengembangkan peradaban Islam dan ikut berperan dalam memperjuangkan 

mempertahankan wilayah nusantara dari penjajah 

5. Teknik Pembacaan Data  

Teknik pembacaan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen-

dokumen kesejarahan, dan menggunakan pendekatan filologis karena objek 

penelitiannya adalah naskah klasik 49  serta pendekatan analisis isi (content 

analysis). Teknik ini dipergunakan terhadap naskah Baraja Niti sebagai sumber 

primer kajian ini. Pembacaan ini juga diperkaya dengan pendekatan 

anthropologis agar hasilnya lebih optimal dan komprehensif. 

 
49 Tjandrasasmita, pp. 24–28; Nabilah Lubis, Naskah, Teks Dan Metode Penelitian 

Filologi, 4th edn (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Balitbang dan Diklat Depag RI, 2007), pp. 
77–101. 
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Sedangkan tekhnik pendukung dari pengumpulan data ini adalah 

komparasi dengan perundang-undangan di kerajaan/kesultanan lainnya. 

Komparasi antar undang-undang yang diterapkan dikerjaan lain tidak 

dilakukan dengan mendalam. Komparasi hanya dimaksudkan untuk menggali 

informasi penting tentang corak perundang-undangan bernuansa Islam di 

nusantara ini beserta jaringan ulama pembawa ajarannya. Selain itu, komparasi 

antar undang-undang dilakukan untuk dapat membantu kajian intertekstualitas 

naskah. 

Kajian interteks tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa antar kerajaan 

satu dengan kerajaan lainnya memiliki hubungan budaya dan menjadi salah 

satu bukti adanya jaringan pemikiran keislaman nusantara. Azyumardi 

menyebutnya dalam bukunya dengan sebutan ‘jaringan ulama nusantara.’50 

6. Prosedur Analisis Data 

Dalam membaca sumber data penelitian, peneliti melakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Validasi dokumen utama dengan menggunakan pendekatan filologi 

sebagai sebuah metode pembacaan atas manuskrip. Untuk kodikologi 

dalam memastikan validitas dokumen tidak dilakukan, karena manuskrip 

yang ditemukan di Bibliotheek Universiteet Leiden berupa naskah hasil 

photo copy. 

b. Kategorisasi Isi UUBN ke dalam kelompok besar pembagian hukum yakni 

perdata, pidana dan etika. 

c. Penafsiran. Isi hukum perdata, pidana dan etika sebagaimana telah 

dipetakan pada huruf b selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

berbagai perspektif terutama perspektif hukum adat, hukum Islam yang 

tertuang dalam kitab-kitab fiqh mu’tabar dan hukum modern yang telah 

menjadi hukum positif seperti KUHP, UU Perkawinan dan atau Kompilasi 

 
50 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

& XVIII, 2nd edn (Jakarta: Prenada Media, 2005). 
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Hukum Islam. Hukum modern tersebut hanya dipergunakan untuk kasus-

kasus terbatas. 

d. Analisis, merupakan tahap akhir yang mencoba memberikan penilaian atas 

penilaian perspektif fiqh dan hukum adat yang dicermati dengan teori-teori 

yang ditentukan. 

  


