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Abstract - Law enforcement that has been going on for so far is still oriented to the thinking 
of positivistic law that put forward legal certainty. Other aspects beyond the normative, 
formal legality was ignored. Sources of law other than the law, it is considered unimportant 
to be taken into consideration let alone be the basis in making a legal decision. In fact, if 
examined more deeply, the foundation of the formation of a legislation in this Republic 
is Pancasila and the 1945 Constitution containing the content that is Transcendent. 
The phenomenon of law enforcement that is not right on this target, has always been a 
phenomenon that continues to roll without end. Starting from the case of war criminals 
until the criminal class is not immune from the issue of law enforcement that chaotic, not 
in harmony with the duties, functions and objectives of law enforcement itself. This pattern 
if continued then the justice gained by the seekers of justice is pseudo justice is not “Justice 
Based on the One Godhead”.
Keyword : Trancendental Law, Law Enforcement
Abstrak - Penegakan hukum yang telah berlangsung selama ini masih berorientasi 
pada pemikiran hukum positivistik yang mengedepankan kepastian hukum. Aspek 
lain di luar hal yang bersifat normatif, legalitas formil pun diacuhkan. Sumber hukum 
selain undang-undang, dianggap hal yang tidak penting untuk dijadikan pertimbangan 
apalagi menjadi dasar dalam pengambilan suatu keputusan hukum. Padahal jika 
ditelaah lebih mendalam, pondasi terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan 
di Republik ini adalah Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung muatan yang 
bersifat Transenden. Fenomena penegakan hukum yang tidak tepat sasaran ini, 
selalu menjadi fenomena yang terus bergulir tanpa akhir. Mulai dari kasus penjahat 
warungan sampai penjahat kelas kakap tidak luput dari persoalan penegakan hukum 
yang carut marut, tidak selaras dengan tugas, fungsi dan tujuan dari penegakan 
hukum itu sendiri. Pola ini jika diteruskan maka keadilan yang didapat oleh para 
pencari keadilan hanyalah keadilan semu bukan “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”.
Keyword : Hukum Transendental, Penegakan Hukum

Pendahuluan
Krisis masyarakat barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern 

karena pemikiran yang memisahkan spiritualisme, dengan segala aspeknya dalam 
satu kesatuan kehidupan dan pembangunan peradaban manusia. (Absori, 2015,vi). 
Keadaan di atas yang masih dipertahankan hingga saat ini di negara kita. Meskipun 
beberapa peraturan perunang-undangan justru bermuatan nilai-nilai spiritual yang 
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harusnya menjadi acuan berpikir dan bertindak para penegak hukum, terutama 
hakim namun dalam praktiknya, terabaikan. Kepastian hukum yang menjadi acuan 
dalam pemikiran hukum positivistik, telah mengekploitasi fitrah manusia yang subur 
dari nilai-nilai spiritualitas menjadi sangat matrealistik dan pragmatis. (Firmansyah, 
2015:143). 

Fitrah itu sudah seharusnya dikembalikan pada posisinya, agar setiap manusia 
menyadari bahwa ada kekuatan lebih besar daripada kekuatan dan kemampuan manusia 
itu sendiri. Achmad Chodjim mendefiniskan transenden “di luar segala-galanya”. 
Transenden dapat bermakna melampaui, keluhuran, dan tidak terpengaruh oleh ruang 
dan waktu. Transenden merupakan kata sifat dari transendensi yang menunjukkan bahwa 
transendental setelah disandingkan dengan kata benda lain, akan menjadi sesuatu yang 
bernilai teramat penting dan metafisis bahkan mistis. (Achmad Chodjim, 2008:127). 
Pekembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-rnilai spiritual religius, baik dari 
cara pandang, pola pikir dan titik tolak bertindak karena hal tersebut akan menjadi rambu-
rambu sebagai pengingat ada kekuatan lain yang Maha Besar yang selalu mengawasi setiap 
perbuatan manusia. Hukum merupakan alat pembaruan masyarakat. Artinya hukum 
harus berkembang atau tidak statis dan harus dapat mengarahkan pada pembaruan, 
perubahan menuju lebih baik. (Artidjo Alkostar, 1997:vi-vii). 

Berangkat dari ideologi pada pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 
yang menegaskan bahwa “Atas Berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, 
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” (Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945), memberikan gambaran kemerdekaan yang 
telah diperoleh para pejuang pada masa itu tidak lepas dari adanya unsur spiritual 
atau transendental yang menyertainya. 

Memahami ideologi di atas tentu keterlibatan ilmu tidak dapat dikesampingkan 
khususnya ilmu hukum yang bersifat transendental. Hukum transendental dalam 
pengembangan ilmu hukum menegaskan adanya integrasi antra ilmu hukum dengan 
agama yang menmpati ruang dalam dunia ilmu menurut mazhab posmodernisme. 
Melalui pandangan ini ilmu dapat dipahami dalam pemahaman yang lebih luas, 
yang meliputi etik, moral dan nilai spiritual agama. Maka pada posisi inilah agama 
menempati eksistensi penting dalam upaya memahami serta memaknai hukumk 
dalam perspektif yang bersifat holistik. (Absori, 2015:34-49).

Suteki menguraikan, seringkali sebagian masyarakat memahami hukum hanya 
sekedar sebagai perangkat peraturan hukum positif yang tercerabut dari pemahaman 
aspek filosofi dan sosiologisnya, sehingga gambar hukum yang ditampilkan tidak utuh 
melainkan hanya sebuah fragmen atau skeleton, yakni peraturan perundang-undangan 
saja. Hal tersebut mendorong munculnya anggapan bahwa apabila hukum telah 
diselenggarakan sebagaimana tertulis yang berupa huruf-huruf mati (black letter law) 
seolah-olah pekerjaan pencarian keadilan itu telah selesai. (Suteki, 2010:5-7).
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Penegakan hukum merupakan mata rantai yang saling terkait satu sama lain, baik 
pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Akan tetapi 
pada praktiknya, relasi antara satu dengan yang lain kadang tidak berjalan dengan 
baik. Saling koordinasi antara polisi, jaksa serta hakim sulit terjuwud karena adanya 
beragam faktor yang mempengaruhinya, baik faktor eksternal maupun internal. 
Fenomena di atas akan menjadi tugas berat bagi para hakim sebagai eksekutor melalui 
putusan yang akan dihasilkannya. Putusan yang dihasilkan tentu akan melibatkan 
segala kemampuannya, karena putusan hakim akan dipertanggung jawabkan baik di 
dunia maupun kelak di hari akhir.

Pembahasan
Urgensi Hukum Transendental

Kuntowijoyo memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan 
kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi 
(ta’muruna bil ma’ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu’minuna 
billah). (Absori, 2015:41). Pemaknaan ini tentu tidak dapat diabaikan begitu saja 
dalam pelbagai kehidupan manusia, yang akan kembali ke asalnya setalah selesai 
dengan kehidupan dunianya. Begitupula dengan masalah penegakan hukum di 
Indonesia, sumpah jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara ketika mengemban 
tugasnya, seakan menjadi aksesoris belaka tanpa benar-benar dijalankan sepenuh hati, 
kecenderungan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini 
hakim, masih jauh dari pendekatan hukum transendetal.

Ilmu hukum transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik 
yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata 
bersifat materi tetapi ruhaniyah (inmateral). Ilmu hukum transendental tidak dapat 
dipisah antara jasad fisik (formal) dan nilai-nilai transendental. Justifikasi ilmu hukum 
transendental semata yang diburu adalah demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa 
Allah, Dzat yang Maha Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia. Ilmu hukum 
transendental beroreintasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih 
sayang untuk makhluknya. (Absori, 2015:45-46). Justifikasi inilah yang menjadi 
penting untuk dicermati oleh para pengemban hukum (hakim). Keadilan bukan 
hanya berdasarkan isi amplop atau berdasarkan hubungan kedekatan yang saling 
mengungtungkan, akan tetapi keadilan yang menjadi dasar dari sebuah putusan adalah 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat tersebut bukan sekedar 
“irah-irah” putusan tanpa makna, akan tetapi terkandung makna spiritual yang sangat 
sakral dan tentunya akan melahirkan sebuah konsekuensi, baik di kehidupan dunia 
maupun alam akhirat.

 Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam 
pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan 
agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-
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Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruan pengembangan Ilmu 
pengetahuan. (Absori, 2015:41-42). 

Perspektif ilmu hukum transendental, ilmu hukum bukan hanya didasarkan 
pada kebenaran pada taraf haqq alyakin, yang terhimpun dalam Al-Qur’an dan 
Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan 
potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang 
di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan 
tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, 
dengan ridha, dan kasih sayang Allah. (Absori, 2015:45).

Ilmu hukum transendental berakar pada kehendak Allah kepada makhluknya 
yang diturunkan melalui nabi dan rasul-Nya, para mualim danaulia yang senantiasa 
istiqomah dan berpegang teguh pada garis ilahiyah (sunnahtullah). Sunnahtullah 
merupakan basis filsafat hukum alam (natural law) dijabarkan melalui ayat ayat-Nya 
baik yang tertulis (Kitab dan Sunnah) maupun yang terjabarkan dalam alam semesta 
dan realitas kehidupan.Ilmu hukum transendental ditujukan untuk pegangan hidup 
manusia mencapai kebahagian dunia maupun akhirat.(Absori, 2015:45).
Penegakan Hukum dengan Pendekatan Transendental

Jika dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang terjadi selama ini, taat pada 
ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi para 
penegak hukum (seolah menjadi suatu kewajiban) dalam menjalankan kemudi yang 
ditumpangi oleh para pencari keadilan. Tidak peduli seberapa besar manfaat dan mudhorat 
dari isi pasal yang diyakininya sebagai kebenaran yang hakiki, karena yang terpenting bagi 
penegak hukum adalah mencari kepastian hukum.

Penegakan hukum bukanlah pekerjaan yang biasa dan bergerak normal, tetapi 
merupakan pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, komitmen yang total 
dan semangat menegakkan keadilan yang utuh. Penegak hukum akhirnya bukanlah 
seorang yang sekedar digerakkan oleh pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi 
harus mengkontekstualisasi dan mengobyektifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks 
terhadap fakta-fakta yang berkembang sehingga keberadaan teks yang mati tersebut 
selaras dengan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup dan tidak bermakna 
tunggal. (Faisal, 2010:125).

Profesi penegak hukum merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Kondisi dan 
situasi sosial mempunyai ketergantungan tersendiri terhadap penegakan hukum yang 
responsif dan progresif. Posisi mereka yang sangat strategis menjadi jembatan resolusi 
konflik ketika berlangsung pertikaian, mereka juga menjadi pembela kelompok 
yang lemah dan dilemahkan sehingga menjadi berdaya dan setara, dan mereka juga 
merupakan tumpuan nasib perihal terampasnya hak-hak perseorangan dan kelompok. 
Karena itu, penegak hukum sesungguhnya diikat oleh etika profesi yang tidak sekedar 
formal tapi juga transedental. (Faisal, 2010:125).
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Secara formal, para penegak hukum diharuskan untuk tunduk pada etika 
profesinya, meliputi, pertama, adanya keberanian berbuat dengan tekad bertindak 
sesuai dengan profesinya. Kedua, menyadari terhadap profesinya. Ketiga, memiliki 
idealisme yang tinggi. (Franz Magnis Suseno, 1991:75). Sedangkan dalam dimensinya 
yang transenden, para penegak hukum akan bertanggungjawab terhadap Tuhannya, 
benar ataukah bertindak salah. Ikatan dengan yang transeden merupakan aktualisasi 
diri setiap manusia, dan merupakan nilai yang paling dasar, yaitu obyektif, positif, 
transenden dan intrinsik tentang tujuan hidup manusia. (Sidharta, 2006:65-66). 

Keberadaan penegak hukum yang begitu fundamental dalam penegakan hukum, 
maka posisinya haruslah berfikir keras untuk menemukan keputusan hukum yang 
tepat, beradab dan adil. Penegak hukum tidak dibenarkan hanya melihat pertimbangan 
dalam pasal-pasal, tetapi harus menelaah dimensi-dimensi sosial dan kemanusiaan 
dalam satu kasus. Karena dalam teori hukum pasti bertitik tolak pada satu hal, yaitu 
hubungan manusia dan hukum. Semakin landasan sebuah teori bergeser ke faktor 
peraturan, maka ia menganggap hukum sebagai unit tertutup yang formal-legalistik. 
Sebaliknya, semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu terbuka dan menyentuh 
mosaik sosial kemanusiaan. (Bernard L. Tanya, 2010:vii).

Dalam dimensi tradisi paradigma positivistik terbaca prilaku para penegak 
hukum di Indonesia yang tidak mampu bergerak emansipatoris dan progresif, tetapi 
sekedar menjadi alat yang instrumentalis, corong undang-undang dan pengetok palu 
dari teks-teks pasal yang dirumuskan dalam arena ruang kekuasaan. Keadilan sosial 
kemudian sekedar diukur dari bunyi-bunyi pasal yang kaku dan dogmatik. Hukum 
yang hidup di masyarakat dimarjinalisasi bahkan terhapuskan. Lebih buruk lagi, 
ditengah  paradigma sakralisme kesucian teks-teks pasal yang logis tersebut, aparat 
penegak hukum di Indonesia telah biasa melangsungkan praktek jual beli pasal untuk 
mempertebal kantong-kantong saku mereka. 

Dalam alam modernism, perspektif transendental dengan segala aspeknya 
seperti agama, etika dan moral diletakan sebagai bagian yang terpisah dari satu 
kesatuan pembangunan peradaban modern. Oleh karena itu, hukum modern 
dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial yang berupa nilai 
transendental. Hal ini terjadi sebagai akibat cara berpikir yang didasari dari pandangan 
keduniaan yang diurus oleh kaisar dan keagamaan yang diserahkan pada tokoh agama 
(pendeta, rahib, dan ulama). (Absori, 2015:36).

 Hakim sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, di samping Polisi, Jaksa 
dan Pengacara/Advokat, menduduki posis yang sangat penting dan menentukan 
dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Setiap proses pemeriksaan perkara, 
baik perkara perdata, pidana ataupun tata usaha negara pada akhirnya berujung dan 
ditentukan oleh keputusan hakim sebagai produk akhir proses beracara di pengadilan. 
Hakim memiliki tugas yang berat karena di tangan hakimlah pencari keadilan akan 
meletakkan kepercayaan dan harapannya. (M. syamsudin, 2013:249).
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Prof. Moeljatno mengatakan bahwa “dalam negara kita yang berdasarkan 
Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (temasuk 
ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”. 
Prof. Notohamidjojo pun sering menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist adalah 
merohaniahkan hukum”, dan “penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar 
pada conscientia” (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih sayang antar sesama, dan 
sebagainya). Dengan demikian tidak ada “sekulerisasi” dalam pendidikan dan ilmu 
hukum di Indonesia. (Barda Nawawi Arief, 2009).

Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung nilai-nilai 
spiritual:
1. Pasal 29 (1) UUD 1945 : “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Pasal 3 (2) UU Kehakiman No. 4/2004 : “peradilan negara menerapkan dan 

menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.
3. Pasal 4 (1) UU No. 4/2004 : “Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.
4. Pasal 8 (3) Kejaksaan No. 16/2004 : “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan 
berdasarkan alat bukti yang sah”.
Dari berbagai ketentuan di atas maka jelas penegakan hukum di Indonesia 

seharusnya tidak bersifat sekuler. Dengan demikian setiap tahapan dalam penegakan 
hukum harus menggali/mengkaji ilmu hukum ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Jika tida, bagaimana mungkin ketentuan yuridis-religius dapat dipahami dan 
diterapkan dengan baik. Sangat ironis dalam negara yang ber-Ketuhanan Yang 
Maha Esa dan peradilannya dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”, tetapi aparat penegak hukumnya hanya mengetahui bahkan hanya 
mengimplementasikan keadilan berdasarkan “tuntutan undang-undang ” semata, 
tetapi tidak dapat memaknai keadilan berdasarkan “tuntutan Tuhan”.

Pentingnya pendekatan kearifan religius (transendental) dalam Pembangunan 
Hukum Nasional juga diungkapkan oleh para pakar hukum di Indonesia antara lain 
(Rizka, 2017:22) :
a. Prof. O. Notohamidjojo yang menyatakan bahwa “tanggung jawab jurist ialah 

merohaniahkan hukum”, dan “penilaian scientia yuridis harus mendalam dan 
mendasar pada constientia” (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih sayang 
antarsesama dsb). Ditegaskan pula bahwa “norma-norma ethis-religius harus 
merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum”. 

b. Prof. Barda Nawawi Arief pada saat memberi makna Pasal 4 UU. No, 4 Tahun 
2004 menyatakan bahwa, “Tuntutan keadilan berlandaskan Ketuhanan YME, 
tidak hanya sebatas kemampuan “pengetahuan” (“knowledge/cognitive”) saja, 
tetapi diharapkan menjiwai keyakinan dan sikapnya, bahwa apabila keadilan 
berdasarkan tuntunan illahiah itu tidak diikuti dan dilaksanakan maka akan 
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rusaklah masyarakat”.
c. Prof. Hazairin yang menyatakan bahwa “dalam Negara Republik Indonesiatidak 

boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidahkaidah 
Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat Kristen/Katolik 
atau bertentangan dengan kaidah-kaidah Agama Hindu Bali bagi orang-orang 
Hindu Bali, atau bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang 
Budha”.

d. Bismar Siregar penjelasan mengenai hukum berdasarkan Pancasilaberpendapat, 
“makna rumusan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 adalah bahwa tidak dibenarkan 
apapun yang terjadi di negara ini yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Oleh sebab itu, bila berbicara hukum yang berdasarkan Pancasila, 
pembicaraan itu harus dikaitkan dengan dasar negara dan selanjutnya dasar 
hukum adalah keadilan, dan dasar keadilan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa”.

e. Prof. Sudjito dalam Konggres Pancasila tgl 30 Mei - 1 Juni 2009 di UGM 
Yogyakarta, menyatakan bahwa, “penyelenggaraan hukum harus dilakukan 
melalui keutuhan pemahaman, penggarapan, dan penyelenggaraan dalam 
mencapai keadilan substantif dan keadilan sosial yang berdasarkan pada 
Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat”.
Bangunan Hukum Nasional memandang penting adanya pendekatan 

transendental, oleh karena Bangunan Hukum Nasional merupakan landasan bagi 
keberlangsungan (salah satunya) penegakan hukum di Indonesia. sudah seharusnya, 
dalam penegakan hukum, aspek (nilai-nilai) transendental menjadi penting untuk 
selalu diimplementasikan, agar tidak terjadi pembelokan niat (baik) dalam proses 
memberikan rasa adil yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penutup 
Melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi rambu dalam 

penegakan hukum (dengan jelas mengandung nilai-nilai spiritual, akan tetapi sering 
diabaikan), sudah saatnya penegakan hukum kembali ke fitrahnya, mengimplementasikan 
kembali nilai-nilai transendental yang dapat mencegah terjadinya ketidakadilan bagi 
individu, korban, serta masyarakat luas. Sebuah keputusan pengadilan yang dihasilkan 
dari suatu pemikiran yang holistik (tidak hanya berdasarkan UU semata), yang melibatkan 
nilai-nilai transendensi serta keyakinan dan kematapan jiwa dari seorang hakim atau 
dengan kata lain adanya integrasi antara hukum buatan manusia dan hukum Tuhan, maka 
seseorang akan terus mengingat ada Tuhan yang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. 
Dengan demikian, independensi dalam pengambilan suatu putusan akan terjaga dan tidak 
terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah sendiri. Sebab 
seorang hakim yang memiliki Iman yang kuat, tidak akan takut dengan siapapun (jika ia 
benar dalam bertindak), dia hanya takut kepada Allah Maha Pencipta dan Pemilik segala 
aturan dari aturan yang ada serta Maha Mengawasi melebihi pengawasan yang dilakukan 
oleh Komisi Yudisial.
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