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Historisitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam
Indonesia dan Upaya Pencapaiannya

oleh
Khoiruddin Nasution

A. Pendahuluan
Pembaruan Hukum Keluarga Islam ditandai oleh adanya

usaha kodifikasi/unifikasi tahun 1893 oleh Muhammad
Qadri Pasha, Negarawan Mesir. Kodifikasi adalah pembukuan
suatu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis
dalam suatu buku hukum.1 Karena itu, kodifikasi merupakan
istilah tehnis dalam bidang hukum. Dalam sejarah kodifikasi
Hukum Keluarga Islam lahir dua bentuk. Pertama, kodifikasi
muncul dalam bentuk pengubahan bahasa, dari bahasa narasi
yang tertulis dalam buku/kitab menjadi bahasa kodifikasi/
perundang-undangan (undang-undang) yang singkat, padat,
ringkas, jelas dan pasti. Dengan demikian, kodifikasi dalam
bentuk ini hanya perubahan bentuk dari bahasa narasi
menjadi bahasa undang-undang, tidak ada pembaruan isi.

Bentuk kedua dari kodifikasi muncul sebagai usaha
merangkum dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari
berbagai/beberapa buku (kitab) untuk diolah, dikembangkan

1 Bandingkan Kamus Inggris Indonesia, oleh John M. Echols dan Hassan
Shadily, hlm. 122
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dan dihimpun menjadi undang-undang/perundang-
undangan. Hal tersebut disusun secara sistematis dengan
berpedoman pada tehnik-tehnik yang biasa digunakan dalam
peraturan perundang-undangan. Maka kodifikasi dalam
bentuk ini merupakan usaha memperbaharui isi. Maka
bentuk kedua ini di samping mengubah bentuk menjadi
bahasa undang-undang juga mengalami pembaruan isi
(content). Tulisan ini bermaksud menggambarkan secara
ringkas historisitas lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI),
serta signifikansi tulisan Maulidina dalam kancah
perbincangan Hukum Keluarga (Perkawinan) Indonesia.
Namun sebelumnya ditulis secara sangat singkat histori
lahirnya Undang-undang Keluarga Islam di dunia Muslim,
yang diawali oleh Mesir dan Turki.

B. Sejarah Awal Lahirnya UU Keluarga Islam
Kodifikasi Hukum Keluarga Islam pertama muncul tahun

1893 oleh Muhammad Qadri Pasha, Negarawan Mesir.2 Apa
yang ditulis Muhammad Qadri Pasha belum ada pembaruan
isi (reformasi isi), melainkan hanya kodifikasi mazhab Hanafi.
Artinya, pandangan mazhab Hanafi yang termaktub dalam
kitab-kitab Hanafiyah ditulis dalam bentuk dan bahasa
undang-undang. Kodifikasi ini  mengandung 647 pasal, dan
mencakup perkahwinan, perceraian, pemberian (hibah),
wasiat, dan pusaka. Kodifikasi ini menjadi dasar bagi para
hakim untuk menyelesaikan masalah di pengadilan Mesir,
tetapi belum disyahkan pemerintah (negara).

2 Ahmad Hidayat Buang, “Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam”,
Jurnal Syariah, Jilid 5, Bil. 1 (Januari 1997), hlm. 39-40.
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Pertama kali negara Mesir membuat draft Undang-
Undang Keluarga Islam yang mengalami pembaruan isi
adalah pada tahun 1916-1917, yang mencakup perkawinan dan
perceraian. Namun draft ini beru diundangkan pada tahun
1920 dengan UU No. 25.

Anehnya, draft UU Mesir tahun 1916-17 telah
dilaksanakan di Sudan melalui pengadilan keliling Sudan
pada tahun 1916 (Sudani Judicial Circular of 1916). Pembaruan
berikutnya yang dilakukan Mesir adalah pada tahun 1946
dengan ditetapkannya Undang-Undang warisan Mesir. Salah
satu isi reformasi UU Warisan Mesir 1946 adalah prinsip al-
wasiat al-wajibah.

Negara kedua pioner reformasi Hukum Keluarga Islam
adalah oleh pemerintah Turki Uthmaniyah tahun 1915,
berupa Dekrit Raja, yang membolehkan perempuan (isteri)
menuntut pembubaran perkawinan di pengadilan. Usaha
pembaruan ini kemudian dilanjutkan tahun 1917 dengan
ditetapkan Undang-Undang Keluarga Islam, bernama Qânûn
al-H{uqûq al-‘Âilah al-Uthmaniyah. Undang-Undang Keluarga
Islam Mesir dan UU Turki inilah yang memberikan inspirasi
bagi negara-negara Muslim lain, untuk melahirkan Undang-
Undang Keluarga Islam, khususnya setelah kejatuhan
kerajaan Turki Usthmani tahun 1924, dan penghapusan
Undang-Undang Syariah di Turki tahun 1926.

Terinspirasi oleh apa yang dilakukan dua negara ini,
sejumlah negara muslim pun kemudian mengikuti jejaknya
melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Sejumlah
negara hanya merubah bahasa tanpa memperbarui isi.
Sementara sejumlah negara lain mencakup dua-duanya, yakni
mengubah/memperbarui bahasa dan mengubah/ memperbarui
isi. Negara yang pernah memberlakukan the Ottoman Law
of Family Rights 1917 adalah Lebanon, yang ditetapkan
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dengan The Muslim Family Law Ordinance No. 40 Tahun
1919.3 UU ini kemudian diganti dengan ditetapkannya UU
Hak-hak Keluarga Tahun 1962 (the Law of the Rights of the
Family of July 1962).4 Sementara masyarakat Duruz yang ada
di Libanon mengkodifikasi Hukum Keluarga (Personal Status
Law), UU No. 24 Tahun 1948.5

Usaha pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
pun sudah lama muncul, tetapi diawali oleh penjajah Belanda
dan direspon negatif oleh muslim. Dimana pada bulan Juli
1937, dua bulan setelah berlakunya Stbl 1937 No. 116,
Pemerintah Hindia Belanda mengedarkan Rancangan
Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de
Ingeschreven Huwelijken), yang di antara isinya menganut (1)
prinsip monogami serta (2) tidak boleh menjatuhkan talak
di luar pengadilan. Rancangan ini segera mendapat respon
negatif dari kelompok muslim (menolak), yang diawali oleh
Nahdlatul Ulama dan Partai Syarikat Islam Indonesia, dan
disusul oleh Pergerakan Islam lain, termasuk kalangan wanita.
Adapun yang mendukung adalah kalangan wanita terpelajar
yang jumlahnya tidak banyak. Akhirnya Pemerintah Hindia
Belanda menarik rancangan tersebut.6

3 Kiran Gupta, “Polygamy-Law Reform in Modern Muslim States: A
Study in Comparative law”, Islamic and Comparative Law Review, vol. Xii,
no. 2 (Summer 1992), hlm. 117.

4 Dawoud Al Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and
Divorce Laws of the Arab World. (London, the Hague, Boston: Kluwer Law
International, 1996), hlm. 147.

5 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World. New (Delhi:
tnp., 1972), hlm. 35; Al Alami and Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce
Laws, hlm. 171.
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Penting pula dicatat bahwa adanya Rancangan Ordonansi
Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven
Huwelijken), yang di antara isinya menganut prinsip
monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar
pengadilan, boleh jadi merupakan respon Pemerintah Hindia
Belanda terhadap tuntutan dari sejumlah organisasi wanita.
Sebab Kongres Wanita Indonesia (kowani) tahun 1928
misalnya, membahas keburukan-keburukan yang terjadi
dalam perkawinan menurut Islam (konvensional),7 yakni
perkawinan anak-anak (di bawah umur), kawin paksa,
poligami, talak sewenang-wenang dari suami. Artinya,
organisasi-organisasi wanita ini menuntut lahirnya UU
Perkawinan, dan mereka sampai membicarakannya di Dewan
Rakyat (Volksraad).8 Maka tercatat UU No. 22 tahun 1946
sebagai usaha kodifikasi pertama di Indonesia, dan inipun
masih bersifat administratif. Sementara pembaruan isi baru
dilakukan pada tahun 1974 dengan lahirnya UU No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan.

6 Zaini Ahmad Noeh, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah
50 tahun Kemerdekaan (Catatan untuk Ulang Tahun Emas Departemen
Agama)”, Mimbar Hukum, No. 24, th. Vii (Januari-Pebruai 1996), hlm. 17-18.

7 Apa yang dimaksud dengan menurut hukum Islam (konvensional)
disini adalah menurut praktek orang-orang Islam Indonesia yang
didasarkan pada konsep-konsep kitab fikih konvensional.

8 Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia,
cet. ke 2. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 9.
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C. Historisitas Lahirnya Perundang-undangan Perkawinan
Indonesia
Adapun kontekstualisasi atau historisitas lahirnya Kompilasi

Hukum Islam dapat dijelaskan secara singkat berikut. Bahwa
lahirnya KHI adalah satu kebutuhan untuk mengakhiri
ketidakpastian hukum oleh para hakim di Pengadilan Agama.
Artinya, sebelum adanya KHI ditemukan beberapa keputusan
hakim di Pengadilan Agama dalam kasus yang sama tetapi
mempunyai keputusan yang berbeda. Ini terjadi sebagai akibat
dari rujukan hukum yang berbeda, dimana para hakim meng-
gunakan puluhan kitab fikih. Maka lahirnya SKB (Surat
Keputusan Bersama) antara Ketua Mahkamah Agung dan
Menteri Agama atas prakarsa presiden pada bulan Maret
1985, adalah untuk menjembatani ketidakpastian hukum
ini.9 Dalam konsideran KHI juga disebutkan bahwa KHI dapat
dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-
masalah di bidang tersebut, baik oleh Instansi Pemerintah
maupun masyarakat.

Maka oleh sejumlah penulis ditegaskan dengan bahasa
masing-masing sebagai historisitas atau kontekstualisasi lahirnya
Kompilasi Hukum Islam. Ada yang menggunakan bahasa
tujuan, sebagian lain menyebut fungsi. Maka disebutkan misalnya
bahwa tujuan penetapan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk
menjadi pegangan hakim.10 Ada yang menyebut untuk kepastian
hukum.11 Masih yang lain menyebut untuk tujuan penyatuan
hukum (unifikasi). Di samping itu juga sebagai up secara ringkas

9 Ismail Suny, “Kompilasi Hukum Islam: Ditinjau dari Sudut
Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia”, Mimbar Hukum, No. 4, Thn. II
(1991), hlm. 1-2.

10 Peunoh Daly, “Kompilasi Hukum Islam dalam Tinjauan Ilmu
Fiqih”, Mimbar Hukum, No. 4, Thn. II (1991), hlm. 12.

11 Ismail Suny, “Kompilasi Hukum Islam:”, hlm. 1-2.
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aya untuk membuat ketetapan hakim sebagai ketetapan yang
mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan Pengadilan
Umum.12 Sebab lembaga peradilan lain mempunyai buku
undang-undang rujukan, sebut misalnya Pengadilan Negeri
mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang.

Bustanul Arifin berpendapat bahwa tujuan pokok lahirnya
Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah untuk unifikasi hukum.
Hal ini didukung pula oleh kenyataan yang dicatat Bustanul
Arifin, bahwa penetapan Kompilasi Hukum Islam Indonesia
diilhami oleh fakta sejarah Muslim yang telah mencoba beberapa
kali melahirkan unifikasi hukum Islam. Terbukti, upaya unifikasi
hukum Islam pertama dilakukan oleh khalifah ‘Umar ibn
‘Abd al-‘Azîz. Usaha yang sama pernah dicoba pada abad 17,
oleh kerajaan Mughal Aurengzeb (Fatâwâ Alam Ghiri). Usaha
selanjutnya diusahakan di Turki, yang terkenal dengan al-
Majallat al-Ah}kâm al-‘Adlîyah. Lima kodifikasi dideklarasikan
oleh President Sudan, Ja‘far Numeiri pada bulan September
1983.13

Penulis lain menyebut, bukan menggunakan kata ’tujuan’
tetapi ’fungsi’, bahwa fungsi lahirnya KHI dapat ditinjau minimal
dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut hukum material,
bahwa KHI dapat berfungsi sebagai hukum material di bidang
perkawinan, warisan, dan wakaf, di samping UU No. 1 tahun
1974 untuk perkawinan, dan PP No. 28 tahun 1977 untuk

12 Bustanul Arifin, “Pentadbiran Undang-Undang Islam di
Indonesia”, dalam Ahmad Mohamed Ibrahim dan Abdul Munir Yaacob,
(eds.), The Administration of Islamic Laws (Kuala Lumpur: Institute of
Islamic Understanding Malaysia [IKIM], 1997), hlm. 114.

13 Bustanul Arifin, “Pentadbiran Undang-Undang Islam”,  hlm. 118.
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wakaf. Kedua, dari sudut unifikasi hukum, bahwa lahirnya KHI
dapat menjadi kitab hukum yang dapat mengakhiri berbagai
ragam sumber hukum Islam. Di samping itu, KHI dapat menjadi
pedoman di bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf, baik
oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Kemudian
ditambahkan Tahir Azhary dua poin penting. Pertama, bahwa
dengan lahirnya KHI, para hakim agama dapat dengan mudah
dan sangat praktis merujuk KHI, khususnya bagi para hakim
yang kurang mampu membaca kitab kuning (nama lain dari
kitab berbahasa Arab). Kedua, lahirnya KHI adalah juga
sebagai wujud kontekstualisasi hukum Islam, sebab apa yang
ada dalam kitab-kitab fikih konvensional, banyak yang sudah
tidak relevan dengan tuntutan sekarang.14

Lebih rinci ditulis Matarda sebagai fungsi lahirnya Kompilasi
Hukum Islam, yang menurutnya ada lima (5), yakni:15

1. melengkapi Peradilan Agama sebagai hukum terapan, di
samping UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975
di bidang perkawinan dan PP No. 28 tahun 1977 di bidang
perwakafan (maksudnya adalah untuk melengkapi hukum
material Peradilan Agama),

2. penyamaan persepsi dan pandangan dalam penerapan
hukum Islam,

3. mendekatkan umat dengan hukum Islam, yang maksudnya
adalah, kalau sebelumnya ada yang alergi terhadap hukum
Islam karena diidentikkan dengan Piagam Jakarta dan/

14 Tahir Azhary, “Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif: Suatu
Analisis Sumber-Sumber Hukum islam”, Mimbar Hukum, No. 4, Thn. II
(1991), hlm. 16.

15 Matardi E., “Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan di
Pengadilan Agama”, Mimbar Hukum, No. 24, Thn. VII (1996), hlm.30.
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atau fundamentalis, maka dengan diberlakukannya lewat
KHI kesan semacam itu menjadi hilang,

4. mengurangi sumber pertentangan di masyarakat,

5. menyingkirkan pandangan bahwa pelaksanaan hukum
Islam adalah masalah pribadi (privat).
Namun sebelumnya Matardi mencatat dua alasan penting

sebagai tuntutan lahirnya KHI. Pertama, ada akibat dari peng-
gunaan beragam kitab oleh para hakim di Pengadilan Agama
dalam memutuskan masalah-masalah perkawinan, kewarisan,
dan wakaf, yakni ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum
ini mengakibatkan sikap sinis masyarakat. Kedua, adanya
tuntutan terhadap kontekstualisasi hukum Islam Indonesia.
Bahwa hukum Islam yang dirumuskan ulama masa lalu
(konsep konvensional) tidak selalu cocok dan sejalan dengan
tuntutan masa kini, lebih-lebih untuk  konteks Indonesia.16

Dalam salah satu tulisan Munawir Sjadzali (Menteri Agama
R.I. di masa lahirnya KHI) mengemukakan dua alasan pokok
yang menjadi latar belakang dan sekaligus tujuan lahirnya
KHI. Pertama, untuk kepastian hukum (unifikasi), yang dalam
bahasanya sendiri disebut ‘satu buku hukum yang baku dan
seragam untuk seluruh wilayah Indonesia’. Kedua, kontekstualisasi
hukum Islam. Sebab sebelum adanya KHI para hakim merujuk
pada kitab-kitab fikih yang ditulis ratusan tahun silam.17

Dengan singkat, bahwa tujuan lahirnya KHI berdasarkan
historisitasnya dapat diringkas menjadi tiga, yakni:

16 Matardi E., “Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan di
Pengadilan Agama”, hlm.27.

17 Munawir Sjadzali, “Makna Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
dan Kompilasi Hukum Islam bagi Pembangunan Hukum di Indonesia”,
Mimbar Hukum, No. 17 Thn. III (Nopember – Desember 1994), hlm. 9.
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1. sebagai pedoman atau hukum material hakim di PA dalam
menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan,
kewarisan, dan wakaf, atau melangkapi hukum material
yang sudah ada,

2. untuk penyatuan atau kepastian hukum (unifikasi),

3. sebagi wujud kontekstualisasi hukum Islam.
Tujuan pertama dipisah oleh para penulis menjadi (1)

pedoman, dan ada yang menyebut (2) hukum material. Demikian
juga untuk tujuan kedua ada yang menyebut (1) penyatuan,
ada yang menyebut (2) kepastian, ada yang menyebut (3) unifikasi.
Maka dengan ringkas dapat disebut tiga tujuan tersebut di atas.

Adapun historisitas lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, bahwa UU No.1 Tahun 1974 adalah Undang-
undang pertama yang berisi materi perkawinan. Namun harus
dicatat, meskipun lahirnya materi Undang-Undang Perkawinan
baru tahun 1974, tetapi masyarakat Indonesia telah lama
menginginkan adanya Undang-undang yang mengatur tentang
perkawinan. Sebelumnya, keinginan ini misalnya tercermin
dalam tuntutan beberapa organisasi, khususnya organisasi-
organisasi wanita yang sampai membicarakannya di Dewan
Rakyat (Volksraad).

Demikian juga jauh sebelumnya, Raden Ajeng Kartini
(1879-1904) di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau,
Sumatera Barat, adalah tokoh yang telah lama mengkritik
keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh perkawinan di
bawah umur, perkawinan paksa (wali mujbir), poligami dan
talak sewenang-wenang.

Sebagai respon positif terhadap tuntutan-tuntutan tersebut,
secara resmi pemerintah Indonesia merintis terbentuknya
Undang-undang tentang perkawinan tahun 1950, dengan
membentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum
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Perkawinan, Talak dan Rujuk, dengan keluarnya surat keputusan
Menteri Agama No. B/2/4299, tanggal 1 Oktober 1950.18 Panitia
ini bertugas meneliti dan meninjau kembali semua peraturan
mengenai Perkawinan serta menyusun Rancangan Undang-
undang (R.U.U.) yang sesuai dengan perkembangan zaman.19

Secara ringkas tujuan lahirnya UU NO. 1 tahun 1974
tentang perkawinan adalah:
1. meningkatkan usia perkawinan dan/atau mengurangi

atau melarang perkawinan usia muda,

2. mengurangi atau melarang perkawinan paksa,

3. mengurangi perkawinan poligami sewenang-wenang,

4. mengusahakan keseimbangan kedudukan suami dan isteri,
dan

5. mengurangi angka perceraian atau melarang perceraian
sewenang-wenang.

Tetapi kalau disarikan secara substansial dapat disebut
bahwa tujuan lahirnya UU NO. 1 tahun 1974 ini adalah sebagai
upaya untuk menyelesaikan masalah sosial yang muncul
sebagai akibat dari (1) perkawinan usia muda, (2) perkawinan
paksa, (3) perkawinan poligami sewenang-wenang, dan (4)
perceraian sewenang-wenang.

Setelah diundangkan UU No. 1 tahun 1974 dan ditetapkan
KHI sebagai materi hukum di Pengadilan Agama berdasarkan
Inpres No. 1 tahun 1991, diberlakukanlah materi ini di mas-
yarakat. Sayangnya respon masyarakat kurang positif terhadap

18 Wasit Aulawi, “Sejarah Perkembangan”, hlm. 57-58.
19 Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia. (Jakarta: Balai Aksara,

1987), hlm. 1
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pemberlakuannya. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa
pemberlakukan perundang-undangan perkawinan mendapat
respon negatif dari masyarakat. Di antara penyebab respon
negatif adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
Masyarakat banyak yang tidak memahami secara konprehensif
isi dan tujuan pemberlakaun perundang-undangan perkawinan
tersebut. Maka disinilah letak peran penting buku yang ditulis
Maulidina. Dengan terbitnya buku ini, yang pada gilirannya
akan dibaca halayak, menjadi sarana bagi masyarakat untuk
memahami secara konprehensif isi dan historisitas perundang-
undangan perkawinan (sosialisasi). Semoga bermanfaat.
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Kata PKata PKata PKata PKata Pengantarengantarengantarengantarengantar

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt.,
atas izin-Nya penulis dapat meyelesaikan buku ini. Shalawat
teriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw.,
semoga kecerdasan dan kearifannya senantiasa menginspirasi
kita.

Diantara sekian persoalan yang dihadapi oleh manusia,
menurut pengamat penulis, masalah perkawinan, kewarisan
dan harta benda cukup dominan. Bahkan jika di cermati, al-
Qur’an cukup mendalam dan rinci membahas hal tersebut.
Hal ini dapat dipahami, karena memang persoalan tersebut
berkaitan erat dengan kebutuhan manusia dalam hidup.
Buku ini hadir secara khusus membahas tema-tema seputar
perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disertai
dengan konsep, kaidah, contoh dan beberapa pendapat
fuqaha dan ulama.

Secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Ponorogo, Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, dan para Pembantu
Ketua, Dr. Saifullah Masduki, Drs. Kasnun, MA, Drs. H.
Ahmad Saichu, MSI yang telah mendukung penulis untuk
menyelesaikan karya ini. Juga kepada Dr. H. Abdul Mun’im
Shaleh, Drs. Muhsin, H. Agus Purnomo, M.Ag., Dr. Aksin
Wijaya, Dr. Abid Rahmanu yang selalu antusias menjadi teman
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diskusi, dan terbuka sebagai tempat bertanya. Terimakasih tak
ter hingga kepada Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution yang telah
berkenan memberi kata pengantar dalam buku ini. Kepada
pihak penerbit, STAINPo Press, penulis sampaikan benyak
terima kasih atas kesediaannya menerbitkan buku ini.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap
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