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PENDAHULUAN

A. HUKUM DAN MANUSIA

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia (tahqiq masalih}
al-‘ibad), baik secara individual maupun sosial.1 Jika dicermati
kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari
hukum. Kejadian kriminal pertama pada tragedi pembunuhan
Habil oleh Qabil hingga persoalan-persoalan aktual di Indonesia
saat ini, menunjukkan bahwa betapa hukum itu selalu ada
dan selalu dibutuhkan oleh mzanusia. Bahkan menurut van
Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Johnny Ibrahim, manusia
setiap saat selalu dikuasai oleh hukum.2

Hukum menurut Apeldoorn mencampuri urusan manusia
sebelum ia lahir, bahkan sesudah ia meninggal. Hukum mem-
berikan perlindungan kepada benih yang dikandung seorang
ibu dan menjaga jenazah orang yang telah mati. Hukum juga

1 Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr,
tt), II: 2-3; perhatikan bahwa al-Qur’an menyatakan diri sebgai petunjuk
bagi seluruh manusia, lihat QS al-Baqarah (2): 185.

2 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
(Malang: Banyumedia Publishing, 2010), 2.
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memberikan hak-hak seseorang secara langsung dari ibu bapak-
nya setelah ia lahir dan meletakkan kewajiban atas orangtua
terhadap anak-anaknya. Apeldoorn juga menegaskan bahwa
sejak lahir manusia adalah pendukung hak dan segala benda
yang mengelilingi manusia merupakan objek hak. Dalam
hubungan ini, ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga
antara manusia satu sama lain, misal hubungan yang langsung
dari asal-usul, pertalian darah, perkawinan, tempat tinggal,
kebangsaan, perdagangan, pemberian jasa yang beraneka
ragam (sewa-menyewa, penyimpanan, peminjaman uang, asuransi
dan lain-lain), semua hubungan itu diatur oleh hukum dan
semuanya adalah hubungan hukum.3

Unsur utama yang dibutuhkan manusia dari hukum adalah
ketertiban. Dengan terwujudnya ketertiban, maka berbagai
keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi.4

Selain ketertiban, unsur kedua yang tidak kalah penting adalah
keadilan. Masalah keadilan ini menjadi bahasan menarik
sejak zaman Plato. Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita
kolektif, yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis
dengan berbagai organisme sosial. Sementara menurut John
Rawls, kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi
bagian inti teori keadilan. Ia menegaskan bahwa kebebasan
dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat
sosial atau ekonomi, betapapun besarnya manfaat yang dapat
diperoleh dari sudut itu. Rawls menempatkan keadilan sebagai
suatu hak, bukan pada prinsip manfaat.  Selain itu, keadilan
tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan
sesuatu dalam jumlah yang sama; keadilan tidak selalu berarti
semua orang harus diperlakukan secara sama, tanpa memper-

3 Ibid, 8.
4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi, 2; Peter Mahmud Marzuki,

Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2010), 22-24.



DINAMIKA HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA (KHI)

3

hatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif
ada pada individu tersebut.5

Unsur ketiga yang diharapkan dari hukum adalah kepastian
(legal certainty). Status perkawinan, hak milik, dan kontrak,
semuanya harus ditepati oleh para pihak yang mengadakan-
nya. Tanpa kepastian hukum, akan muncul kekacauan dalam
masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa berfungsinya hukum
untuk ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat.
Dengan terciptanya hal itu akan memungkinkan manusia
mengembangkan segala kemampuannya. Dengan kehendak
bebas yang melekat pada diri manusia, ia berusaha menjadi
manusia yang paripurna. Dapat dikatakan bahwa keseluruhan
kaidah atau norma dan ketentuan hukum yang dibuat manusia
akhirnya bermuara pada satu asas utama yang diarahkan untuk
penghormatan dan pengakuan terhadap martabat kemanu-
siaannya.6

 Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Terdapat beragam
etnis, budaya, bahasa dan agama. Pun dalam sistem hukum,
masyarakat Indonesia dihadapkan pada aneka ragam hukum
yang berlaku Indonesia: hukum Adat, hukum Barat dan hukum
Agama. Ketiga hal tersebut tidak perlu dipertentangkan, akan
tetapi lebih bersifat mengisi dan saling menyempurnakan.

Kemajemukan hukum di Indonesia, dalam hal ini hukum
adat yang berlaku di masyarakat, dapat dilihat misalnya dari
praktek yang ada di berbagai daerah. Di sini akan dicontohkan
yang berlaku di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Ponorogo.
Catatan lengkap Ridwan Hasan dapat menjelaskan tradisi di

5 John Rawls, The Theory of Justice, Jilid 1 (Cambridge: Harvard University,
1971), 62.

6 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi…,7.
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NAD.7 Terdapat falsafah dalam masyarakat Islam Aceh bahkan
sampai saat ini masih tetap diyakini landasan kehidupan kese-
hariannya yang berbunyi: Adat bak Poteumeureuhom, Hukom
bak Syiah Kuala, Adat ngon Hukom lagee Zat ngon Sifeut. Artinya,
Adat8 dalam masyarakat Islam Aceh yang berkembang
sekarang ini adalah adat dengan syariat tidak mungkin untuk
dipisah, bagaikan benda senyawa yang tidak mungkin dipisah-
kan menjadi dua bagian.

Hasan menyatakan bahwa ternyata masyarakat dalam
satu permasalahan lebih mengutamakankan hukum adat
ketimbang hukum syari’at (ketentuan dari Allah). Sebagai-
mana terjadi di masyarakat satu daerah kenyataanya lebih
mementingkan dalam penyelesaian perdamaian, ketika terdapat
masalah untuk mencari islahah dengan hanya cukup dengan
tradisi mengtepung tawari (peusijuek)9 maka perdamaian sudah

7 Ridwan Hasan, “Hukum Adat VS Teologi dan Syariat Islam dalam
Wilayatul Hisbah di NAD,” Makalah Annual Conference of Islamic Studies,
Surakarta 2-5 November 2009; Secara yuridis formal, pemberlakuan syariat
Islam di Aceh dijamin oleh UU No, 44 tahun 1999, kemudian diikuti dengan
UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Nangroe Aceh
Darussalam. Untuk itu memang terbuka lebar peluang adanya aturan dan Qanun
yang memberi kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga Islam di Aceh.

8 Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/MISSI/1959
yang mulai berlaku pada tanggal 26 May 1959, makaAceh disebut sebagai
daerah Istimewa dalam bidang Agama, Pendidikan dan Adat-istiadat Aceh.

9 Peusijuk adalah dari asal kata “sijuk“ (dingin) yang ditambah pada kata
pertamanya “Peu“ dan menjadi kata kerja “Peusijuk“ artinya pendingin ataupun
mendinginkan dalam Arabnya Taka >fu >l. Bermakna “Mengharapkan yang
baik.” Peusijuk juga sebagai lambang untuk “Peusijuk Leum beng Peurisee“
(menjatuhkan lembing dan perisai) adalah satu adat Aceh yang berfungsi
dan ditetapkanmulanya sebagai pelengkap salah satu hukum Adat. Sebagian
dari pengertian ataupun kesimpulan ini adalah hasil dari temu bual penyelidik
dengan Bapak Badruzzaman Ismail sebagai pengetua Dinas Lembaga Adat
(LAKA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
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selesai. Tanpa mentaati sanksi hukum yang telah dijelaskan
dalam al-Qur’an dan al-Hadith.

Berbicara tentang dinamika Hukum adat di NAD, di masya-
rakat Aceh terdapat satu falsafah yang hingga saat ini, masih
dijadikan sebagai pedoman dasar dalam kehidupan sehariannya:

Adat bak Poteu Meureuhom
Hukom bak Syiah Kuala,
Kanun bak Putroe Phang,
Reusam bak Bentar

Artinya:

Adat dipimpin oleh Seribaginda Raja.
Hukum dikendalikan oleh Pejabat Kerajaan,
Kanun ditangan Puteri Pahang,
Resam diatur oleh Bentara.10

Maksud dari falsafah di atas untuk menyatakan bahwa,
dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak masa lalu yang ber-
pedoman pada hukum, adat dan resam.11 Hukum adat me-
mainkan peranan penting dalam pembentukan watak, pola
pikiran dalam membuat sebuah perubahan struktur sosial
dalam masyarakat Aceh. Hukum juga  memberikan kontribusi
ataupun penekanan pada etika moral dalam nilai-nilai Islami.
Seperti dalam kehidupan sehari-hari, misal cara bertarekat,12agar
dapat membersihkan jiwa yang telah dikotori dosa pada masa

10 T. Alibasya Talsya, Adat Resam Aceh.( Banda Aceh: Pustaka Mutia. 1985).5.
11 Istilah tersebut adalah asalmula dari bahasa Arab, “rasam.” Suatu

amalan dan kebiasaan yang menjadi adat (aturan). Lebih jelas lihat, “Kamus
Dewan.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002. hlm. 1133.

12 “Tarekat,“ adalah suatu cara ataupun jalan yang harus ditempuh, oleh
seorang sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Lihat,
Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning (Bandung: Mizan. 1999), 187-206.
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lalu dan sementara aliran-aliran kebatinan hingga kini masih
juga diamalkan.13

Dalam kehidupan masyarakat Islam Aceh, adat dijadikan
sebagai fungsi untuk mengharmoniskan kehidupan masya-
rakat berupa penyeimbang kehidupan antar pribadi dan antar
kelompok. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, adat istiadat
harus berpegang teguh kepada landasan yang sejalan dengan
ajaran Agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Kehidupan
dan kehidupan masyarakat Aceh bersendikan adat (yang
dipimpin oleh umara) dan hukum (yang dipimpin oleh ulama),
sedangkan hukum dengan adat tak dapat dipisahkan seperti
zat dengan sifatnya.

Pelaksanaan hukum adat14Aceh yang diamalkan oleh ma-
syarakat setempat sekarang ini, merupakan satu kesinambung-
an kepada hukum dan Qanun Aceh yang telah diterapkan
pada masa kegemilangan kerajaan Aceh sebagai sebutan Serambi
Mekah, baik adat tersebut yang berdasarkan pada ajaran Al-Qur’an
dan Hadith, ataupun hanya berupa hukum adat yang seakan
akan bertentangan dengan syariat Islam yang disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Hasan, salah satu contoh, budaya negatif yang
masih diamalkan di beberapa daerah bahkan dilestarikan dalam
kalangan masyarakat Aceh dan adat tersebut juga dijadikan
sebagai acara ritual tahunan, yaitu upacara tolak bala, sementara

13 Lihat, A. Hasjmy, “Ulama Acheh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan
Pembangunan Tamadun Bangsa.” Jakarta: Bulan Bintang. 1997. hlm. 105.

14 Hukum Adat, adalah kebiasaan, aturan dan lembaga hukum atau
adat nenek moyang yang turun temurun oleh orang-orang Aceh, adat juga
memperlakukan hukum agama untuk mengatur masyarakat; sebuah pepatah
mengatakan: “Hukum dengan adat tidak boleh bercerai seperti zat dengan
sifat.” Lihat, “Kamus Besar Bahasa Melayu.” hlm. 12. Ataupun dalam bahasa
Arab, sinonim dengan kata ’u>rf. Dan lihat juga, Ratno Lukito. “Islamic Law And
Adat Encounter: The Experience of Indonesia.” Tesis M.A. Universiti McGill. 1997.
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nama atau sebutan saja yang berbeda antara lain “Rabu Habeh”
atau sering disebut dengan “Mandi Safar.” Upacara tolak bala
pada kebiasaan amalan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu
terakhir pada bulan Safar,15pada hari tersebut semua masyarakat
setempat harus berkumpul untuk memasak dan makan bersama
pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh orang-orang
terdahulu (pemuka adat), dan apabila setelah pelaksanaan
acara tersebut maka sebagian makanan dipisahkan dan diting-
galkan di suatu tempat tertentu atau di atas pohon kayu tertentu
dengan tujuan agar acara ritual tersebut diterima dan diberkahi.

 Menurut kepercayaan mengenai hari Rabu yang terakhir
pada bulan Safar (Rabu Abeuh), tujuannya dari amalan tersebut
adalah untuk mengusir roh-roh jahat, menurut faham masya-
rakat setempat bahwa bila adat tersebut ditinggalkan, maka
warga setempat mendapatkan kebinasaan. Sudah menjadi
sutu kebiasaan upacara tersebut dilaksanakan di tepi pantai
dan sementara pelaksanaan acara amalan ritual tersebut,
sangatlah bertentangan dengan hukum Islam yang sebenarnya.16

Namun jika dicermati sebenarnya muncul fenomena pertentangan
dalam masyarakat Aceh. Kepercayaan-kepercayaan, undang-
undang, adat dan tradisi yang diambil oleh orang setempat,
menurut Hasan, adalah merupakan suatu percampuran ajaran
agama Hindu dan Budha.17

Contoh lain yang terjadi dalam masyarakat Islam Aceh
Tengah, bahwa bila seseorang yang melaksanakan perkawinan/

15 Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Adat Istiadat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Acheh.” Banda Aceh. 1990. hlm. 107.

16 Dalam Al-Qur’a >n disebutkan artinya: “Terimalah apa yang mudah
engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah
(jangan hiraukan) orang-orang yang jahil (yang degil dengan kejahilannya.”
Q.S, al-A’ra >f: 199.

17  Ridwan Hasan, Hukum Adat, Makalah Annual Conference, 7.
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pernikahan dalam aturan adat dan tradisi setempat tidak di-
benarkan untuk mengawini wanita/pria di satu daerah yang
sama. Apabila dilaksanakan maka akan dikenakan denda
berupa akan dikucilkan. Tradisi tersebut sebenarnya tidak
pernah terdapat dalam hukum Islam yang memberikan berupa
sanksi pada seseorang yang ingin menikah dengan satu daerah
yang sama.

Dalam masyarakat Islam Aceh hingga sekarang masih
tetap juga didapati berbagai unsur kepercayaan dan hingga
kini telah dijadikan sebagai adat dan tradisi masyarakat Aceh.
Misalnya sudah menjadi suatu keharusan dalam masyarakat
Islam seperti, setiap anak-anak yang diantar untuk pergi mengaji
pertama kali maka, harus tepung tawar (dipeseujuk).

Jika dicermati, di kalangan masyarakat Ponorogo pun
terdapat kepercayaan adat yang melekat, yaitu larangan menikah
Lusan Besan. Ita Rahmania memaparkan bahwa di Desa Bondrang
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, pernikahan Lusan
Besan merupakan sebuah adat yang harus dihindari oleh
masyarakat.18 Lusan Besan berasal dari kata Lusan, yang me-
rupakan singkatan dari kata telu (tiga) dan pisan (pertama),
dan juga kata Besan yaitu, apabila seorang akan menikahkan
anaknya untuk yang ketiga kalinya, sedangkan calon besan
baru akan menikahkan untuk yang pertama atau sebaliknya.
Jadi, larangan di sini berlaku pada hitungan berbesanan yang
ketiga dan pertama. Pernikahan Lusan Besan itu tidak boleh
karena apabila Lusan Besan ini diterjang, berakibat tidak baik,
makanya orang tidak berani menerjang. Mereka meyakini jika
larangan ini diterjang maka akan berdampak adanya malapetaka,

18 Ita Rahmania Hidayati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Larangan
Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten
Ponorogo,” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, h. 54-55.
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seperti kematian, terkena penyakit, kesulitan ekonomi, rumah
tangga yang tidak tenteram, bahkan perceraian.19

Tokoh agama desa Bondrang kecamatan Sawoo menyatakan
bahwa adat ini masih dianut sampai sekarang, sebagian masy-
arakat masih sangat fanatik terhadap adat tersebut. Untuk
tidak melakukan pernikahan Lusan Besan dan sebagian
masyarakat mengakali adat ini. Artinya tetap melangsungkan
pernikahan meskipun Lusan Besan, tapi dengan syarat-syarat
tertentu. Di antaranya adalah ngambruk, yang artinya acara
pernikahan hanya diselenggarakan di salah satu pihak saja,
baik di pihak laki-laki ataupun perempuan. 20

Selain itu, ada juga istilah nglangkahi, yaitu jika salah satu
calon pengantin ada yang memiliki adik, maka adiknya dika-
winkan lebih dulu untuk menghindari hitungan telu dan
pisan, ada juga dengan cara dibuang, yaitu salah satu calon
pengantin dibuang orang tuanya dan tidak diakui anak, maka
yang mantu atau menyelenggarakan acara pernikahan bukan
orang tuanya. Meskipun demikian, mengakali dengan adanya
syarat-syarat agar pernikahan dapat dilangsungkan tetap me-
nunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayainya, me-
nganut dan mempertahankan adat Lusan Besan karena me-
nurut mereka jika mereka melanggar adat ini maka, akan ber-
akibat tidak baik seperti dalam masalah ekonomi, ketidak-
tenteraman rumah tangga, perceraian dan kematian.21

Dari ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia:
hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam, menurut Muchsin,
hukum Islamlah yang memiliki peluang paling besar bagi

19 Ibid, 57.
20 Ibid, 74.
21 Ibid.
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pembentukan hukum.22 Menurutnya, ada beberapa pertim-
bangan kuat yang menjadikan hukum Islam memiliki prospek
dan potensi: 1) Adanya undang-undang yang sudah ada; 2) Jumlah
penduduk Muslim Indonesia yang signifikan; 3) Kesadaran
umat Islam untuk mempraktekkan hukum Islam dalam
kehidupan sehari-hari; 4) Adanya political will dari pemerintah.23

Dalam konteks ide pembaruan hukum Islam, Coulson
mengklasifikasikannya dalam empat bentuk. Pertama, adanya
upaya kodifikasi hukum Islam menjadi undang-undang hukum
negara, sehingga memiliki kekuasan hukum yang mengikat
bagi warga negara dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Ini
disebut prinsip siyasah. Kedua, munculnya prinsip takhayyur
yaitu kaum muslimin bebas memilih pendapat para imam
madhhab dan menggunakannya sesuai dengan kemaslahatan
masyarakat. Ketiga, munculnya upaya untuk mengantisipasi
perkembangan peristiwa hukum yang baru dengan mencari
alernatif dan hukum yang menggunakan prinsip-prinsip hukum
Islam yang luwes dan elastis, ini disebut tatbiq. Keempat,
timbulnya upaya perubahan hukum dari yang lama kepada
yang baru, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang
bersifat dinamis yang disebut konsep tajdid (neo-ijtihad).24

Arah perkembangan hukum Islam di Indonesia saat ini
cenderung pada model pembentukan Undang-undang. Penetrasi
hukum Islam ke dalam Undang-undang di Indonesia dapat
dibedakan menjadi dua bentuk; pertama, penetrasi secara
substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum

22 Muchsin, “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum
Nasional,” Makalah dimuat dalam www.hukumonline.com, diakses 10 Mei 2011.

23 Ibid.
24 Noel J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburg: Edinburg University

Press, 1971), 182-217.
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Islam; dan kedua, transformasi eksplisit hukum Islam ke dalam
peraturan perundang-undangan.25

Jika dicermati, paling tidak di dunia ini terdapat lima
macam sistem hukum yang hidup (living law). Kelima sistem
hukum yang dimaksud adalah (1) sistem hukum Eropa Kontinental
/Civil Law (2) sistem hukum Anglo Saxon/Common Law (3) sistem
hukum Sosialis Komunis (4) sistem hukum Adat/Adatrecht dan
(5) sistem hukum Islam.26 Bila ditilik dari anutan sistem
hukum, Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental yang
berlandaskan pada paradigma positivistik.27 Karena itu, segala
sesuatu yang dijadikan aturan sebagai rambu-rambu kehidup-
an masyarakat, harus diwujudkan dalam bentuk yang dikenal
dengan hukum positif. Misalnya tentang perkawinan, di Indonesia
telah ada tata aturannya yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 dan
KHI buku I.

Mengenai hukum Islam, sejalan dengan Sirajudin, me-
nurut Amin Suma, keberlakuannya di Indonesia ada yang
bersifat normatif sosiologis dan ada pula yang diberlakukan
secara formal yuridis.28 Keberlakuan secara normatif sosiologis
adalah hukum Islam yang pelaksanaannya diserahkan kepada
keinsyafan umat Islam sendiri, dengan hanya memiliki sanksi
(moral) kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar.
Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan itu tergantung pada kuat
lemahnya kesadaran umat Islam sendiri akan norma-norma

25 Sirajuddin Ahmad, “Penerapan Hukum Islam di Indonesia,” Jurnal
Justitia Islamica,Vol. 3/Juli- Desember 2006,  9-10.

26 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undnag Perdata Islam dan
Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2004), 1.

27 Azyumardi Azra, “Kata Sambutan pada Amin Suma,“ Himpunan, xvii.
28 Tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonsesia, istilah yang digunakan

oleh Qadri azizy adalah pemberlakuan secara formal dan kultural, 194.
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hukum Islam yang bersifat normatif itu. Misal, terutama dalam
ibadah mahdhah seperti shalat, pengamalan puasa, dan lain-lain.29

Pemberlakuan hukum bersifat formal yuridis artinya pem-
berlakuan hukum Islam telah menjadi hukum positif ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pe-
langgaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana.
Pemberlakuan hukum Islam secara formal dapat dipahami
karena kebutuhan umat Islam sendiri akan hukum tersebut.

Dalam bidang perdata Islam, secara formal telah diun-
dangkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-
undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji. Sementara secara positif pemberlakuan hukum Islam
dalam bidang muamalat cukup banyak.  Sebelum berlakunya
UU tentang perbankan Nomor 7 Tahun 1992, ketentuan
hukum Islam di bidang perbankan belum diakui dalam kerangka
sistem hukum nasional. Akan tetapi, sejak diberlakukannya
UU Nomor 7 1992 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah tahun 1993 dalam rangka pelaksanaan UU Per-
bankan tersebut, sistem operasi Bank Muamalat Indonesia
berdasarkan prinsip Shari‘ah diakui secara hukum. Sejak saat
itu secara berturut-turut dapat dikemukakan muncul per-
kembangan Bank Perkreditan Syari‘ah (BPRS).30

Untuk mengukuhkan lagi kedudukan hukum muamalat,
UU Nomor 7 Perbankan Tahun 1992 telah diperbarui dengan

29 Azra, Kata Sambutan…, 2. Dapat dijelaskan bahwa seseorang yang
telah memproklamirkan diri bahwa Islam sebagai agama yang diyakininya,
maka prinsip autoritas berlaku baginya, Sirajuddin Ahmad, “Penerapan
Hukum………., 3.

30 Jimly Asshiddiqie, “Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional,”
Makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam
Reformasi Sistem Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Kementerian Keha
kiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 27 September 2000, 3.
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UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yang semakin mem-
pertegas pemberlakuan hukum Islam di bidang perbankan.
Undang-undang ini disempurnakan dengan diundangkannya
UU Nomor 21 tahun 2008. Selain tentang perbankan Shari‘ah,
ada pula UU nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat. UU Nomor
19 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian,
lahir pula UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan.

Jika dicermati produk hukum yang berlaku di Indonesia
cukup beragam: Undang-undang, keputusan pengadilan, Kompilasi,
Perda. Juga pengamalan hukum yang didasarkan pada hasil
keputusan lembaga-lembaga, misal Fatwa MUI,31 Lajnah Bahtsul
Masail NU,32 Lajnah Tarjih Muhammadiyah, Diwan Hisbah
Persatuan Islam dan lain-lain.

Ide dasar KHI, tidak dapat dilepaskan dari gagasan-gagasan
pembaruan fiqh Indonesia oleh Hasbi Ash-Shiddieqy. Selain

31 Rumadi juga menyoroti sisi-sisi kelemahan ketiga lembaga pemroduk
hukum di atas. Menurutnya, secara umum kelemahan Muhammadiyah,
NU, dan MUI, meliputi: pertama, ketiganya mengukur sebuah pendapat
hukum dari segi ke-manqul-annya, yaitu sejauhmana pendapat itu bisa di-
benarkan secara teks al-Qur’an dan Sunnah. Bila pembenaran secara manqul
sudah ditemukan, argumentasi itu sudah dianggap cukup dan tidak butuh
argumen lain. Kedua, pengukuran argumen secara ma’qu >l (reasoning) kurang
diindahkan, karena ma’qu >l harus ditundukkan oleh manqu >l. Ketiga, landasan
etik penetapan hukum nyaris tak pernah disentuh. Sebagai misal, fatwa
MUI tentang keharaman TKW, bila tak disertai mah }ram. Secara manqu >l,
barangkali keputusan itu ada benarnya. Tapi secara ma’qu >l mulai agak
lemah, apalagi sisi etiknya, karena fatwa itu tidak menghasilkan solusi apapun
bagi TKW yang kesulitan mencari penghidupan di negerinya sendiri. Dalam
kasus TKW, tentu saja tidak cukup hanya dengan memberi hukum halal
atau haram, baca Rumadi, “Metode Istinbath Muhammadiyah, NU dan
MUI,” http://www.wahidinstitute.org, diakses 10 Mei 2011.

32 Tim Lajnah Ta’lif wa Nasyr (LTN) PBNU (Peny), Ah }ka >m al-Fuqaha >:
Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputuasan Muktamar, Munas, dan
Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2010) (Surabaya: Khalista, 2011), 1-972.
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Hasbi, secara perorangan kita mengenal Hazairin yang
mencetuskan hukum kewarisan bilateral. Dua hal yang
mendorong lahirnya ide Hasbi tentang fiqh yang berkepribadian
Indonesia saat itu adalah; Pertama, secara politis, Indonesia
sebagai negara jajahan Belanda, sangat dikontrol oleh pe-
merintah Belanda. Kedua, secara kultural, gejala historis-
sosiologis yang menggambarkan tentang perlakuan fiqh di
kalangan kaum Muslimin Indonesia.33 Hasbi mengamati fiqh
seakan lesu darah. Pada waktu itu, kedudukan Peradilan
Agama tidak lebih dari sebuah lembaga pemberi fatwa.
Keputusan-keputusannya tidak mempunyai  kekuatan hukum
yang memaksa. Sebab, keputusan PA saat itu harus diku-
kuhkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri (PN). Dan
PN terlebih dahulu memeriksa ulang dengan mengambil
hukum adat sebagai pedoman.34

Jika lihat seksama, gagasan Hasbi di atas cenderung me-
nggunakan pendekatan kontekstual, dengan tetap berpijak
pada dalil-dalil nas. Ada dua dalil pokok yang digunakan oleh
Hasbi yang memungkinkan hukum ditetapkan berdasarkan
situasi dan kondisi masyarakat setempat. Pertama, kaidah yang
berlaku bagi fiqh muamalah ialah semua perbuatan dibo-
lehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya; kedua, hadith yang
berbunyi “Anda lebih tahu tentang urusan dunia Anda.”35

Dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia, perlu ber-
angkat dari pemahaman bahwa fiqh adalah hukum in concreto,

33 Yudian Wahyudi Asmin, Hasbi’s Theory of Ijtihad In The Context of
Indonesia Fiqh, Thesis of Institute of Islamic Studies McGill University
Montreal, 1993, 1

34 Nouruzzaman, Jeram-jeram…., 236. Hasbi Ash Shiddieqy lahir di Lhok
Seumawe pada tanggal 10 Maret 1904.

35 Ibid, 248.
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tidak bersifat universal dan abadi. Dari pemikiran Hasbi dapat
disimpulkan beberapa hal penting berikut ini:36

1. Fiqh Islam yang berkepribadian Indonesia adalah hal
yang mungkin, bahkan patut dibina.

2. Urf masyarakat Indonesia data menjadi sumber fiqh yang
diterapkan di Indonesia.

3. Terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketetapan
hukumnya, juga tidak ada urf atau ketetapan lama yang
berdasar ijtihad atau hadith ahad yang tidak cocok dengan
kemaslahatan, supaya dilakukan ijtihad baru dengan me-
nggunakan metode analogi deduksi rasional dan pen-
dekatan kontekstual dan tetap berpedoman pada dalil-
dalil nas.

4. Ijtihad supaya dilakukan secara kolektif (jama’i) dalam satu
lembaga yang khusus dibentuk untuk itu. Anggota-
anggotanya terdiri dari para unggulan ilmuwan agama
dan seluruh cabang ilmu pengetahuan.

5. Teori dan kaidah hukum produk pemikiran fuqaha ter-
dahulu tetap relevan dan supaya djadikan sebagai acuan
dasar dalam pemikiran pembaruan hukum Islam.

6. Terhadap masalah-masalah hukum yang telah ada ketetapan
hukumnya produk ijtihad fuqaha terdahulu, dalam memilih
salah satu di antaranya mana yang terbaik dan paling
cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia,
supaya dilakukan kajian dengan menggunakan metode
komparasi secara terpadu terhadap seluruh aliran hukum
yang ada atau pernah ada, baik dari kalangan Sunni maupun
di luar Sunni. Kajian komparasi dilakukan juga dengan

36 Ibid. Paparan menarik tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia
ditulis Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga
Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS, 2005), 62-95.
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hukum ada, hukum positif di Indonesia dan hukum-hukum
negara lain.

7. Pembaruan hukum yang meninggalkan atau bertenta-
ngan dengan al-Qur’an dan Sunnah tidak dapat dibenarkan.

8. Prinsip hukum yang dipegang ialah mas}lah }ah mursalah
yang berasaskan istihsan dan sadd al-dhari’ah.

9. Kompilasi hukum Islam yang diterapkan di Indonesia harus
mampu memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi
masyarakat.
Gagasan fiqh Indonesia yang dicetuskan oleh Hasbi

Asshiddieqy tersebut pada akhirnya dapat terwujud dengan
lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui Instruksi
Presiden Nomor 1/Tahun 1991. Keberhasilan ini didorong
oleh keinginan dan kebutuhan unifikasi hukum Islam akibat
ketiadaan kitab undang-undang yang dapat menjadi pedoman
dan rujukan dalam memutuskan perkara-perkara perdata di
Pengadilan Agama (PA).

Sebenarnya fase kodifikasi dan kompilasi menurut penga-
matan Rifyal Ka’bah, saat itu memang sedang tumbuh di
beberapa negara anggota OIC (Organization of Islamic Conference).
Tujuannya adalah untuk memperkaya hukum positif nasional
masing-masing. Dapat disebutkan di sini kompilasi/kodifikasi
paling terkenal di zaman modern dimulai di Turki Usmani
melalui sebuah tim yang diketuai oleh Menteri Kehakiman
yang bekerja mulai tahun 1869-1876. Tim ini berhasil meru-
muskan 1851 pasal materi hukum berdasarkan pendapat yang
terkuat dalam fiqh madhhab Hanafi dan diumumkannya
berlaku untuk seluruh wilayah Turki Usmani pada tanggal 26
Sya’ban 1293 Hijriyah dengan nama Majallah al-Ahkam al-
‘Adiyah. Enam belas buku dalam Majallah mengatur persoalan
bey (jabatan setingkat gubernur) pada pemerintahan Turki
Uthmani, ijar (letting, sewa), daman (surety, jaminan), hawalah
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(transfer of obligation, pemindahan hak), rahn (pledge, agunan),
amanat (titipan), hibah (pemberian), ghas}ab/itlaf (pemilikan
tidak sah atau perusakan), larangan/kewajiban yang tidak
legal/penyitaan, shirkah atau perkongsian), waka>lah (agensi),
compromise/release (kompromi atau pembebasan), admission,
perbuatan, janji/sumpah, dan hakim/tugas kehakiman.
Kompilasi Hukum perkawinan tidak termasuk dalam al-Majallah,
tetapi dibuat sendiri berdasarkan pada madhab Hanafi > pada
umumnya dan madhab Malikî.37

KHI merupakan kodifikasi hukum perdata Islam khas
Indonesia, di mana dalam perumusannya menggunakan be-
berapa metode, antara lain melalui jalur pengkajian kitab-
kitab fiqh, melakukan wawancara  dengan para ulama, telaah
mendalam tentang yurisprudensi Pengadilan Agama (PA),
studi perbandingan dengan negara lain, dan lokakarya serta
seminar materi hukum PA. KHI dirasa cukup responsif ter-
hadap perkembangan hukum Islam kontemporer. Ia juga
selalu terbuka untuk ditafsir ulang (reinterpretasi) sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan kemanusiaan. Untuk itu, pe-
ngkajian terus menerus mutlak diperlukan, agar senantiasa
relevan dengan perubahan zaman.38 Gagasan pengkajian ulang

37 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan
NU (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), 54; kodifikasi juga dilakukan di
Mesir, Iraq, Tunis dan Maroko, lebih lanjut lihat di halaman 54-56.

38 Ini menunjukkan bahwa KHI bukanlah rumusan yang sakral dan
final. Hal ini tersirat jelas pula dalam penjelasan Yahya Harahap, salah satu
tokoh yang terlibat langsung dalam perumusan KHI, bahwa jangan menganggap
KHI adalah karya sejarah yang monumental, sebab perumusnya juga manusia,
ia harus terus disempurnakan bentuk formal dan substansi materiilnya oleh
generasi selanjutnya. Baca, M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan
Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 54; Sesungguhnya
hukum Islam sendiri bersifat dinamis dan terbuka dikaji ulang sesuai
perkembangan zaman, lihat Fazlur Rahman, Tema-tema Pokok Al-Qur’a >n, terj.
Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1983), 55

.
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terhadap KHI pernah dilakukan dalam forum yang meng-
hasilkan Counter Legal Draft, yang akan dibahas di bagian akhir
buku ini.

Saat ini dengan diundangkannya UU No. 3 tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989,
maka PA memiliki kewenangan tambahan, yaitu memutus-
kan perkara ekonomi Shari>‘ah.39 Hal ini merupakan peluang
sekaligus tantangan bagi para hakim PA untuk bersentuhan
dengan masalah ekonomi Islam kontemporer.

Buku ini akan mengupas sejarah dan isi Kompilasi Hukum
Islam sekaligus memaparkan gagasan counter legal draft. Pem-
bahasan tentang KHI kali ini difokuskan pada buku I, yaitu
tentang perkawinan. Masalah hukum perdata Islam telah
dikaji secara tematik oleh Satria Effendi Zein40. Jika Zein
menganalisis yurisprudensi dengan pendekatan fiqh, kemudian
Nuruddin41 menganalisis tema besar perkawinan dari sudut
pandang fiqh, KHI dan UU Perkawinan. Sementara buku ini
mengkaji tema-tema seputar prinsip dasar perkawinan, pe-
minangan yang didalamnya penulis sertakan konsep kafa’ah,
mahar, pencatatan perkawinan dan akta nikah, larangan per-
kawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, perkawinan
wanita hamil, alasan dan prosedur poligami dengan menyer-
takan pendapat fuqaha’, juga diperkuat oleh data yang di-
temukan dari riset penelitian ilmiah yang relevan. Pada bagian
akhir akan disuguhkan counter legal draft dan perdebatan yang
muncul.

39 Lihat lampiran UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006.
40 Satria Efefendi Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer:

Analisis yurispundensi dengan pendekatan fiqhyah.(Jakarta : fakultas syariah
dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang depag RI 2004.

41. Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: prenada
Media, 2004
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Memahami Kompilasi sebagai hukum positif di Indonesia
merupakan keniscayaan, sebab, sebagai bagian dari umat
Muslim Indonesia tentu akan bersentuhan langsung dengan
hukum Islam. Selain menjadi pegangan hakim dalam memu-
tuskan perkara di Pengadilan Agama, dengan mempelajari
KHI buku I ini, diharapkan mahasiswa fakultas Shari >‘ah dan
masyarakat umumnya, memiliki wawasan pengetahuan
tentang hukum perdata Islam di Indonesia. Dengan demikian,
tentu dapat ditempatkan sebagai pedoman hukum dalam
menyelesaikan persoalan yang terkait dengan perkawinan.
Sehingga memungkinkan terwujudnya sebuah kesadaran
hukum atau melek hukum (law literacy) di kalangan Muslim
Indonesia.

B. HUKUM PERDATA ISLAM

1. Ruang Lingkup Hukum Perdata Islam
Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundang-

kan sebuah Undang-undang dalam Lembaran Negara RI
tahun 1989 No. 49. Undang-undang tersebut diberi nama
Undang-undang tentang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989.42

Undang-undang ini merupakan rangkaian dari Undang-undang
yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara
RI. Artinya Peradilan Agama (PA) sejajar dengan Peradilan
Umum (PU), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), setelah
sebelumnya, pada era kolonial tampak sekali diskriminasi atas
pengadilan Agama.

Argumen ini diperkuat oleh munculnya teori Receptie
yang dinyatakan oleh Snouck Hurgronje, yang dikembangkan

 42 Undang-Undang ini telah diubah dan disempurnakan dengan UU
No. 3 Tahun 2006, Lihat Lampiran 1.
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oleh van Vollenhoven dan ter Haar. Teori ini lebih mengu-
tamakan dan menonjolkan hukum adat dibanding hukum
Islam. Teori inilah yang menghapus teori Receptie in Complexu
yang dikemukakan oleh van den Berg yang dulu menjadi
landasan bagi VOC mengeluarkan Statuta Batavia Tahun 1642,
yang menghasilkan Compendium Freijer berupa kumpulan
kitab hukum Islam yang diberlakukan terhadap masyarakat
pribumi yang beragama Islam. Suasana penerapan hukum
Islam yang berpedoman pada Statuta Batavia berlangsung sampai
tahun 1800, yakni sampai VOC mengalihkan kekuasaan kepada
pemerintah Hindia Belanda.43

Subordinasi Peradilan Agama terus berlajut pada era Orde
Baru. Bahkan pada pasal 63 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974,
diatur suatu ketentuan yang berbunyi: “Setiap keputusan Pe-
ngadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.” Pa-
dahal dalam Undang-undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun
1970 pasal 10 ditegaskan bahwa lingkungan peradilan yang
berfungsi melaksanakan “kekuasaan kehakiman” atau judicial
power terdiri dari lingkungan:44

a. Pengadilan Umum

43 Lihat Yahya Harahap, Kedudukan, 15; Muhammad Daud Ali,“Hukum
Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya,” dalam Tjun Suryaman (ed.),
Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek (Bandung: Remaja
Rosda Karya, 1991), 17.

44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Ke-
kuasaan Kehakiman, Lihat dalam Amin Suma, Himpunan, 71. Undang-
undang ini disempurnakan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004
disebutkan bahwa “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.”
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b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara
Kemudian dalam Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, kembali

ditegaskan tentang kedudukan dan fungsi lingkungan Peradilan
Agama dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara
yang timbul dalam hukum kekeluargaan.

Sebelum lahir UU Peradilan Agama, beraneka ragam
peraturan yang mengatur keberadaan lingkungan peradilan
agama, antara lain:45

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura
(Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan
Staatsblad tahun 1937 Nomor 116 dan 610);

2. Peraturan tentang Kerapatan Qad }i dan Kerapatan Qad }i
Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan
Timur (Staatsblad tahun 1937 Nomor 638 dan 639);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Shar’i>yah di
Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 99).
Keanekaragaman peraturan yang mengatur lingkungan

Peradilan Agama, tidak saja menggambarkan keanekaragam-
an itu sendiri, tetapi berdampak ketidakseragaman kewenang-
an yurisdiksi. Berdasarkan ketentuan Stb. 1937 No. 116, ling-
kungan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, tidak berwenang
mengadili perkara warisan. Sebaliknya berdasarkan PP No.
45 Tahun 1957, lingkungan Peradilan Agama di luar Jawa dan
Madura mempunyai kewenangan mengadili perkara warisan.
Hal ini seolah-olah membedakan orang yang beragama Islam
di Jawa dan Madura dengan orang Islam yang ada di kepulauan

45 Yahya Harahap, Kedudukan, 11.
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lain. Bagi masyarakat Islam yang ada di pulau Jawa – Madura,
diterapkan hukum warisan Adat yang dimasukkan dalam
yurisdiksi lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).
Sedang kepada mereka yang beragama Islam di luar Jawa–madura,
diberlakukan hukum warisan Islam (fara >id }) dan lingkungan
peradilan yang mengadilinya dimasukkan dalam yurisdiksi
Pengadilan Agama.46

Bahkan dalam menghadapi penyelesaian kasus perdata
di lingkungan Peradilan Agama, para hakim menoleh kepada
kitab-kitab fiqh. Rujukan utama mereka adalah kitab-kitab
fiqh para madhab. Akibatnya lahirlah berbagai produk keputusan
pengadilan Agama sesuai dengan latar belakang madhab yang
dianut masing-masing hakim. Jika hakim yang memeriksa dan
memutus perkara kebetulan berlatar belakang pengikut madhab
Hanbali, dalil dan dasar pertimbangan hukum yang diterap-
kan sangat diwarnai paham ajaran Hanbali. Bahkan kemudian
hakim nampak ketat dan kaku karena hanya berpegang pada
madhab tertentu, dan dominan pada madhhab Shafi’i>. Karena
itulah, sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) dan
fakultas Shari >‘ah di perguruan tinggi Islam didirikan.47

Memperhatikan keragaman tersebut, maka dengan adanya
UU PA muncullah “kesatuan” hukum di lingkungan Peradil-
an Agama. Segala hal mengenai susunan, kekuasaan, dan
hukum acara termasuk kesatuan dan keseragaman kewenang-
an yurisdiksi diatur dalam UU ini. Kesatuan dan keseragaman
kewenangan yurisdiksi ditegaskan dalam Bab II (Kekuasaan
Pengadilan), yang dirinci dalam pasal 49 yakni menyelesaikan

46 Ibid, 12.
47 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2001), 315.
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perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang:

a. perkawinan;
b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasar

hukum Islam;
c. wakaf dan sedekah.
Itulah kompetensi lingkungan Peradilan Agama, meliputi

bidang perdata tertentu. Setelah diundangkan UU PA ini,
maka daya kekuatan hukum peraturan-peraturan yang beraneka
ragam tersebut tidak berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Bab
VII pasal 107 UU PA. Jadi PA secara hukum dan institusi sejajar
dengan Pengadilan Negeri. Selain itu pembinaan dan pengawasan
umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Untuk melengkapi pilar Pengadilan Agama, maka di-
susunlah suatu rumusan hukum yang disarikan dari beberapa
kitab fiqh. Rumusan itu di namai Kompilasi Hukum Islam
(KHI).48 Materi pokok KHI terdiri dari Tiga Kitab Hukum
dengan urutan Buku I Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 Bab
dan 170 Pasal (Pasal 1-170), selanjutnya Buku II Hukum Ke-
warisan, terdiri dari 6 Bab, dan 43 Pasal (Pasal 171-214). Ke-
mudian Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab, dan
12 Pasal (Pasal 215-228).

Melihat perkembangan transaksi ekonomi Shari >‘ah yang
sangat massif saat ini, sekaligus kebutuhan umat Islam dalam
bermuamalah Shari‘ah cukup tinggi, untuk itulah peluang me-
mpositifkan fiqh muamalah di Indonesia terbuka sangat lebar.

48 Pembahasan tentang sejarah lahirnya KHI pada bab tersendiri.
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2. Perbedaan Shari >’ah, Fiqh dan Hukum Islam

a. Shari’ah

Istilah Shari>‘ah dalam konteks kajian hukum Islam
lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum
yang merupakan hasil dari proses tashri>’.49Mengutip al-
Afriqi dalam Lisan Arab, tashri>’ merupakan bentuk masdar
dari shar’a, yang berarti menciptakan dan menetapkan
Shari>‘ah.50 Sedang dalam istilah para ulama fiqh Faruq
Nabhan dalam al-Madkha >l li al-tashri >’ al-Isla >mi >, tashri >’
bermakna “menetapkan norma-norma hukum untuk

49 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1994), 1.

50 Ibid.

Sumber Hukum:
Al-Qur’an
Sunnah
ijtihad
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menata kehidupan manusia baik dalam hubungannya
dengan Tuhan, maupun dengan umat manusia lainnya.51

Kompetensi menetapkan hukum tersebut pada da-
sarnya berada pada Tuhan, karena dia pencipta umat
manusia dan segenap makhluk-Nya yang lain, sementara
norma-norma hukum itu merupakan ketentuan yang
mengatur kehidupan mereka. Kemudian juga pada RasulNya
sebagai orang yang diutus untuk menyampaikan dan
menerangkan norma-norma tersebut kepada umat manusia.
Akan tetapi, karena pernyataan-pernyataan eksplisit al-
Qur’a>n itu banyak yang mujma >l, umum dan merupakan
respon yuridis terhadap produk-produk kultur manusia,
sementara penjelasan-penjelasan Sunah juga terkait de-
ngan zaman dan lingkungan tertentu, maka untuk be-
berapa hal perlu kajian-kajian ijtihadi sebagai penjelasan
lebih lanjut terhadap tuntutan nas, serta jawaban ter-
hadap berbagai persoalan yang belum tersentuh oleh
kedua sumber hukum tersebut.52

Oleh sebab itu, jika dilihat dari subyek penetap hukum,
para ulama membagi tashri>’ menjadi dua, yaitu tashri>’
samawi> (Ila>hi>) dan tashri>’ wad}’i>. Tashri>’ Ila>hi> adalah penetapan
hukum yang dilakukan langsung oleh Allah dan Rasulnya
dalam al-Qur’a >n dan Sunah. Ketentuan-ketentuan ter-
sebut bersifat abadi dan tidak berubah karena tidak ada
yang kompeten untuk merubahnya selain Allah sendiri.
Sedang yang dimaksud dengan tasyri>’ wad }’i>  adalah pe-
nentuan hukum yang dilakukan para mujtahid, baik
mujtahid mustanbi>t} maupun mut}a>biq. Ketentuan-ketentuan
hukum hasil kajian mereka ini tidak memiliki sifat ke-

51 Ibid.
52 Ibid, 2.
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abadian dan bisa berubah-ubah, karena merupakan hasil
kajian para ulama yang tidak ma’su >m sebagaimana
Rasulullah Saw dan amat dipengaruhi oleh pengalaman
keilmuan mereka, serta lingkungan dan dinamika kultur
masyarakatnya.53

Shari>’ah secara harfiah artinya jalan ke tempat mata
air atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya
dalam al-Qur’a >n diartikan sebagai jalan yang jelas mem-
bawa kemenangan, atau jalan raya kehidupan yang baik.
Jadi, shari >’ah merupakan nilai-nilai keagamaan yang
berfungsi mengarahkan kehidupan manusia. Apabila
kita mengacu pada fungsi al-Qur’a>n, ajaran-ajaran agama
sebelum Islam—dalam pengertian teknis juga disebut
shari>’ah. Karena bagi setiap umat, Allah memberikan
shari>’a>t dan jalan yang terang.54 Praktis ajaran-ajaranagama
yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, disebut
juga dengan shari>’ah.55

 Mahmud Shaltut } mendifinisikan shari>’ah sebagai
peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar

53 Ibid, 2. Dalam ajaran Islam dikenal ijtihad sebgai upaya sungguh-
sungguh, baik pribadi maupun kelompok, dalam mencari dan menemukan
hukum Tuhan. Dalam proses pencarian ini tentunya diperlukan analisis
moralitas intelektual, agar ijtihad tidak dilakukan secara serampangan.
Khaled Abou Fadl mensyaratkan lima hal yaitu, kejujuran, kesungguhan,
keseluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Baca Khaled Abou Fadl,
Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, terj. Cecep Lukman
Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 206. Juga, paling tidak dalam
berpikir kritis perlu dua hal, yaitu logika dan literatur, lihat Jalaluddin
Rahmat, Islam Aktual (Bandung: Mizan: 1991), 135.

54 Q.S. Al-Ma >idah (5): 48.
55 Ahmad Rafiq, Pembaruan dalam Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:

Gama Media, 2001), 14-15. Ia lebih condong pada pemahaman bahwa
yang dimaksud dengan syari’ah adalah semua aspek ajaran Islam.
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dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya,
dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan
kehidupan. Sebagai penjabaran dari akidah, maka shari>’ah
tidak bisa lepas dari akidah. Keduanya memiliki hubungan
interdependensi (saling ketergantungan). Akidah tanpa
shari>’ah tidak menjadikan pelakunya muslim sejati, de-
mikian pula akidah tanpa shari>’ah adalah sesat.56

Menurut Dede Rosyada, pengertian Shaltu>t} ini relatif
lebih akomodatif, karena dapat mewakili dua jenis shari>’ah,
yaitu ketentuan-ketentuan yang diturunkan serta dike-
luarkan oleh Allah dan RasulNya, serta norma-norma
hukum hasil kajian para ulama mujtahid, baik melalui
qiya >s maupun mashlahah. Kemudian pengertiannya itu
juga membatasi shari>’ah pada aspek hukum yang mengatur
hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama
manusia, alam dan lingkungan sosialnya.57

Serupa dengan definisi di atas, Hasbi Ash-Shiddieqi
mendefinisikan Shari>‘ah sebagai “semua hukum Allah yang
ditetapkan, baik yang menyangkut aqidah, akhlak maupun
perbuatan.” Hukum Allah ditetapkan, baik yang tere-
kam dalam al-Qur’a >n maupun hadi >th, sebagian besar
diturunkan secara global (mujma >l) berbentuk pedoman.
Dalam pengertian seperti ini dapat dikatakan bahwa
Shari>‘ah adalah hukum in abstraco.58

Bassam Tibbi mendefinisikan Shari>‘ah sebagai “teks
terbuka” yaitu sebuah struktur norma yang tertulis secara

56 Mahmud Syaltut }, Isla >m ‘Aqi >dah wa Shari >’ah (Kairo: Da >r al-Qalam,
1966), 12.

57 Rosyada, Hukum, 4.
58 Nourouzzaman Ash-Shiddieqy, Jeram-jeram Peradaban Muslim

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 237.
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baku, tetapi terbuka atas interpretasi. Oleh karenanya,
dalam era modern ini dituntut untuk memikirkan hukum
sebagai gagasan yang lebih fleksibel sehingga dapat me-
mberikan kontribusi akomodasi budaya untuk sebuah
perubahan.59

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami
sesungguhnya shariat adalah segala aturan yang dibe-
rikan Allah untuk kemaslahatan manusia. Shari>’a >t, harus
diejawantahkan dalam norma dan aturan yang berpusat
pada kesejahteraan manusia.

b. Fiqh

Fiqh makna literalnya “mengetahui dan memahami
sesuatu. Secara istilah adalah “ilmu untuk mengetahui
hukum-hukum shara’ yang bersifat amaliah yang berkenaan
dengan perbuatan manusia yang dikaji dari dalil-dalilnya
yang terperinci.”60 Atau dengan kata lain “hukum terapan
hasil perenungan dan pemahaman yang mendalam dari
sumbernya (hukum in abstraco). Dalam pengertian fiqh
seperti ini, dapat dikatakan bahwa ia adalah hukum in
concreto, yang kebanyakan diperoleh dari hasil ijtihad.
Menurut Hasbi, sebagaimana dikutip Nourouzzaman,
fiqh adalah “koleksi hukum Islam dalam berbagai madhhab
termasuk yang diluar madhhab empat, fatwa sahabat,
tabi’in, dan tabi’it tabiin.61

59 Lihat Bassam Tibbi, Islam Kebudayaan dan Perubahan, terj. Ahsin
Muhammad (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 98-102.

60 Muhammad Abu Zahrah, ‘Ilmu Us}u>l al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi,
1958), 6.

61 Nourouzzaman, Jeram, 237.
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Secara garis besar, fiqh adalah hasil penalaran para
pakar hukum, biasanya diberi nama dengan menghu-
bungkan kepada nama pakar hukum yang mengha-
silkannya. Ajaran tentang fiqh menurut hasil penalaran
pakar hukum atau mujtahid itu disebut “madhhab” dengan
menggunakan nama, sesuai dengan nama mujtahidnya.62

Bila ditilik dari setting sejarah, embrio fiqh sebagai
disiplin telah ada pada masa Nabi benih-benihnya, di
mana dalam kasus penyelesaian perkara beliau bertin-
dak menjadi hakimnya sendiri. Kajian fiqh secara dinamis
dapat ditemukan pada masa sahabat sepeninggal Nabi.
Muncul dan berkembangnya pembahasan-pembahasan
fiqh, menurut Abu Zahrah, disebabkan oleh munculnya
berbagai persoalan selaras dengan meluasnya wilayah
Islam, dan kian besarnya jumlah umat Islam dengan
latar belakang sosial-geografis, etnis dan kultur yang
berbeda.63Fenomena ini menimbulkan persoalan-per-
soalan baru yang belum pernah dialami oleh Rasulullah,
sehingga para sahabat dituntut untuk berpikir menye-
lesaikan ketentuan-ketentuan hukumnya.

Dalam kajian tarikh tasyri’ dapat dilacak bahwa muncul
kelompok ulama’ ahl al-ra’y dan ahl al-hadi>th berkembang
dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama’ ahl
ra’y—yang dipelopori oleh Ima >m Abu > H {ani >fah—
berkembang di kota Kufah dan Baghdad yang metropolitan
sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah
persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas ke-

62 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam
Kontemporer di Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 27.

63 Muhammad Abu Zahrah, Ta>ri >kh al-Madhhab al-Isla >mi >yah, Juz II (Kairo:
Da >r al-Fikr al-Isla >mi >, t.t), 14.
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hidupan kota. Kenyataan bahwa Baghdad terletak jauh
dari pusat kota hadi>th yaitu Madinah, maka Ima>m Abu>
H{ani>fah dan para muridnya menulis kitab-kitab fiqh
yang lebih mendasarkan pada ra’y (akal) daripada hadi>th
yang tidak masyhur—dalam hal tidak ada nas al-Qur’a >n.

Sementara Ima>m Ma>lik bin Ana>s hidup di Madinah
yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih
sederhana dan ditambah kenyataan banyaknya hadi >th-
hadi>th yang beredar di kota itu, cenderung banyak me-
nggunakan hadi >th ketimbang rasio atau akal, Kitab al-
Muwat}t}a’nya Ima>m Ma>lik yang merupakan buku kum-
pulan hadi>th pertama, juga sekaligus dapat disebut sebagai
kitab fiqh dengan berdasarkan pada hadi>th atau riwayat.64

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahawa
fiqh merupakan aktifitas penalaran manusia dalam me-
mahami Shari>‘ah, dan sangat dipengaruhi oleh factor
internal individu, kapabilitas para fuqaha’, kelompok,
maupun kondisi eksternal sosial, geografis, kultural,
politis yang mengitarinya. Munculnya aneka ragam pen-
dapat dalam fiqh merupakan suatu keniscayaan. Karena
itu fiqh, sangat multi-interpretatif.

c. Hukum Islam

Dalam khazanah hukum Islam di Indonesia, istilah
hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dari dua
kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut Oxford
English Dictionary adalah kumpulan aturan, baik sebagai
hasil perundangan formal maupun dari kebiasaan, di

64 Lihat Khudari Beik, Ta>ri >kh Tashri >’ al-Isla >mi > (Mesir: Matba’ah Sa’a >dah,
1954), 141-146; Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History (New Delhi:
Adam Publishers, tt), 38.
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mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku
terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya, orang
yang tunduk padanya atau pelakunya. Sedangkan menurut
Hooker, hukum adalah setiap aturan atau norma di mana
perbuatan-perbuatan terpola. Dan menurut Blackstone
hukum adalah suatu aturan bertindak dan diterapkan
secara tidak pandang bulu kepada segala macam per-
buatan, baik bernyawa maupun tidak, rasional maupun
irasional.65

Istilah tersebut di atas tidak tepat mewadahi makna
hukum Islam, sebab berbeda sekali dengan apa yang kita
ketahui bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersifat
Ilahiyah. Jadi hukum Islam adalah hukum yang ditu-
runkan Allah melalui RasulNya untuk disebarluaskan
dan dipedomani umat manusia guna mencapai tujuan
hidupnya, selamat di dunia dan sejahtera di akhirat.66

Dengan demikian, kedudukan hukum Islam sangat penting
dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku
manusia. Di sinilah, kata hukum Islam merupakan for-
mulasi dari Shari>‘ah dan fiqh sekaligus. Artinya, mes-
kipun hukum Islam merupakan formula akivitas nalar,
ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari Shari>‘ah sebagi
panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagai
al-Syari>’.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada hukum Islam
menurut Zarkowi Soejoeti antara lain:

1) hukum Islam itu merupakan aturan-aturan yang
ditarik atau merupakan hasil pemahaman dan
deduksi dari ketentuan-ketentuan yang diwahyu-

65 Ahmad Rafiq, Pembaruan, 21.
66 Ibid, 22.
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kan Tuhan kepada Nabi Muhammad Saw. Karena
itu sumber utama hukum Islam adalah al-Qur’a>n
dan Sunah ditambah dengan nalar manusia (ra’y)
atau ijtihad yang diperlukan untuk memahami-
nya. Dengan demikian hukum Islam seringkali
tidak identik dengan hukum dalam pengertian
aturan yang dibuat oleh suatu badan yang diberi
wewenang dan diberlakukan dengan sanksi oleh
negara. Demikian pula aturan tingkah laku yang
dibentuk oleh adat istiadat yang dipaksakan ber-
lakunya oleh opini publik.

2) hukum Islam itu bersifat keagamaan, berlandas-
kan pada keimanan dan akhlak mulia. Karena
itu tujuan hukum Islam tidak hanya untuk me-
lindungi hak dan kewajiban masyarakat, melainkan
juga mempunyai tujuan untuk menciptakan ke-
hidupan beragama, bermoral, berkeadilan, tertib
dan kesejahteraan hidup, dunia dan ukhrawi.

3) hukum Islam selamanya tidak bersifat memaksa,
sebagiannya bersifat korektif dan persuasif, dan
memberi kesempatan kepada pelanggarnya untuk
menyesali diri sendiri (taubat) dan mengubah
tingkah lakunya karena sadar akan kesalahannya.
Hanya kejahatan-kejahatan berat yang dapat me-
ngganggu ketentraman masyarakat dihukum dengan
hukuman berat yang disebut h}ad untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti
membunuh, menganiaya, zina dan menuduh zina,
merampok, dan minum minuman keras.

4) ruang lingkup hukum Islam meliputi seluruh
jenis perbuatan, baik dalam berhubungan dengan
Tuhan maupun dengan diri dan sesamanya (ibadat
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dan muamalat). Pembagian ini didasarkan pada
perbedaan-perbedaan dalam tujuan spesifik masing-
masing bagian. Ibadat adalah sebagai pernyataan
syukur kepada Allah dan mendekatkan diri ke-
padaNya serta mengharapkan pahala di akhirat.
Adapun muamalat tujuan pokoknya adalah me-
wujudkan berbagai kemaslahatan manusia dalam
pergaulan hidupnya di dunia.

5) Dengan penjabaran tersebut, Ahmad Rafiq me-
nyimpulkan bahwa hukum Islam adalah pada-
nan dari al-fiqh al-Isla>mi>, yaitu hasil kerja intelektual
dalam upaya memahami dan memfomulasikan
pesan yang dibawa Rasulullah Saw yang tertuang
dalam al-Qur’a>n dan Sunah. Untuk itu, al-Qur’a>n
dan Sunah disebut dengan sumber hukum (mas}a >dir
al-tashri>’ al-Isla >mi>).67 Berikut ini hasil telaah ulama
dalam membagi hukum Islam.68

67 Ahmad Rafiq, Pembaruan, 30.
68 Muhammad bin ‘Ali > bin Muhammad al-Syauka >ni, Irsya >d al-Fuhul

(Beirut: Da >r al-Fikr, t.t.), 105.
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3. Maqa>s }id Shari >‘ah
Pada gilirannya munculnya madhhab-madhhab dalam

sejarah hukum Islam seperti yang telah di sampaikan pada
pembahasan fiqh di atas, menurut Nurcholis, justru memberi
dampak positif, diantaranya, masih hidupnya budaya berfikir
kreatif dan ijtihad. Hal ini pada gilirannya akan memperkaya
tidak saja fiqh, seperti terlihat dengan banyaknya madhhab,
melainkan pula berkembangnya kajian ushul fiqh dan maqa >s}id
Shari>‘ah.69

Para ulama menyimpulkan bahwa tujuan Shari>’ mensya-
riatkan ketentuan-ketentuan hukum adalah dalam upaya me-
wujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik
melalui ketentuan-ketentuan yang d}aru>ri>, hajji>, maupun tah}sini>.70

Ketentuan-ketentuan yang d}aru >ri> adalah ketentuan-ketentuan
hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia
dengan menjaga dan memelihara kemaslahaan mereka. Sean-
dainya norma-norma tersebut tidak dipatuhi niscaya mereka
akan dihadapkan pada mafsadah dan berbagai kesukaran.
Ketentuan-ketentuan d }aru >ri> itu secara umum bermuara pada
upaya memelihara lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, harta
benda, dan keturunan.71

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum
Islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia,
dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah
yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak
yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga

69 Nurcholis Setiawan, “Fiqh Islam Perspektif Perempuan: Akar-Akar Historis
dalam Wacana Keislaman,” Modul Dawrah Fiqh Perempuan,
www.fahminainstitute.org, diakses 10 April 2011.

70 Abd Wahab Khalaf, Usul Fiqh, 197.
71 Ibid, 199.
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Shari>‘ah yang merupakan jalan hidup seseorang Muslim baik
dalam hubungan dengan Tuhannya maupun berhubungan
dengan manusia lain dalam masyarakat. Ketiga komponen itu,
dalam agama Islam berjalin kelindan. Karena itulah maka
hukum wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang
dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah
menurut keyakinan agamanya.72

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam.
Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk
hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum
Islam melarang pembunuhan,73 sebagai upaya menghilangkan
jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan
oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan
hidupnya.74

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam
karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir
tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dengan
akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Tanpa akal, tidak mungkin manusia menjadi
pelaksana dan pelaku dari hukum Allah.75

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat
dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, meru-
pakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam
hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling me-

72 Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 56.

73 QS Al-Isra’ (17) : 33 والتقتلــواالنفس التىحــرم اهللا اال بــاحلق احل  
74 Daud Ali, Hukum, 56.
75 Ibid, 57.
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warisi,76 larangan perkawinan yang dirinci al-Qur’a >n,77 dan
larangan berzina.78

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam.
Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan ke-
pada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup
dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum
Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta
dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepen-
tingan harta seseorang, masyarakat dan negara dari aneka
kejahatan, semisal penipuan penggelapan,79 perampasan,80

pencurian.81

Sedang ketentuan hajji > adalah ketentuan hukum yang
memberi peluang bagi mukallaf untuk memperoleh kemu-
dahan-kemudahan dalam keadaan mereka sukar untuk me-
wujudkan ketentuan-ketentuan tahsiny adalah berbagai kete-
ntuan yang menuntut mukallaf untuk menjalankan ketentuan
dharuri dengan cara yang paling baik.82 Oleh karena itu, ke-
tentuan tahsiny ini berkaitan erat dengan pembinaan akhlak
yang baik, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai kete-
ntuan d }aru >ri> dengan cara yang paling sempurna.

76 QS al-Nisa’ (4) : 11. يوصيكماهللا ىف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني احل                          
77 QS al-Nisa’ (4) : 23. ــاتكم احل                     ــاتكم وبن حرمتعليكم امه
78 QS al-Isra’(17) : 32. والتقربواالزىن احل         
79 QS. al-Nisa’ (4) : 29 احليآايهاالــذينآمنواالتأكلوآاموالكمبينكم بالباطــل 
80 QS. al-Ma’idah (5) : 33.       ا منــا جــزاؤ االــذين حياربونــاهللا ورســوله ويســعون

ــوا احل   ــادا ان يقتل ــاألرض فس فى
81 QS. al-Ma’idah (5) : 38.                          والسارق والسارقة فــاقطعوا ايــديهما احل
82 Khalaf, Usul al-Fiqh,  200
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2

KOMPILASI HUKUM ISLAM:
SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

A. Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

Pada awal kelahiran Islam di Indonesia, dapat dikatakan
bahwa umat muslim telah mempraktekkan hukum Islam
secara sadar dan damai, meskipun cenderung kepada madhab
Shafi’i>. Sebelum Islam datang, telah berdiri kerajaan-kerajaan
Hindu dan Budha, disusul kemudian kerajaan-kerajaan Islam
yang didukung oleh para wali dan penyiar dakwah Islam. Salah
satunya kerajaan Islam Demak di pesisir Jawa.

Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan eksistensi
hukum Islam di Indonesia:

1. Teori Receptio in Complexu

Pada masa kekuasaan kerajaan, hukum adat banyak
yang menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Misalnya,
di Banten pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa,
hukum adat dan hukum agama tidak ada bedanya. Di
Sulawesi, di Wajo, hukum waris diselesaikan dengan
hukum Islam dan hukum adat.1 Selain itu di daerah

1 Daniel S. Lev, Peradilan Agama di Indonesia, terj. Zaini Ahmad (Jakarta:
Intermasa, 1990), 23.
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Bone dan Goa Sulawesi Selatan dipergunakan kitab
Muh}arrar dan pepakem Cirebon serta peraturan lain yang
dibuat oleh B.J.D. Clootwijk. Selama VOC berkuasa,
kedudukan hukum Islam tidak mengalami kendala ber-
arti. Hal ini perkuat dengan Statuta Batavia 1642 bahwa
“Sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama
Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum
Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.
Adalah D.W Freijer yang membuat ringkasan (Compendium)
mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam, se-
telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu,
diberlakukan di daerah jajahan VOC.2

Bukti yang bisa dijadikan argumen tadi bahwa
hukum Islam telah eksis sejak awal adalah, keberpihakan
VOC pada kepentingan umat Islam dengan membiarkan
umat Islam menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan
ajaran agamanya. Tetapi sebenarnya mulai awal abad
ke-19 muncul sikap curiga dari sebagian pejabat kolonial.
Schotlen van Oud Harlem, misalnya, menasehati para
pejabat di Hindia Belanda agar berhati-hati. Ditindak-
lanjuti dengan adanya pengawasan antara lain:3

a. September 1808 muncul instruksi dari pemerintah
Hindia Belanda kepada para Bupati yang berbu-
nyi:”Terhadap urusan-urusan agama orang Jawa tidak
akan dilakukan gangguan-gangguan, sedangkan pemuka-
pemukan agama mereka dibiarkan untuk memutus

2 Busthanul Arifin, “Membangun Ilmu Hukum Indonesia,” kata Pengantar
untuk Rifyal Ka’bah, Hukum Islam…, xvii.

3 Munawir, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka
Menentukan Peradilan Agama di Indonesia,” dalam Tjun Suryaman (ed.),
Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 1991), 43-44.
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perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan
dan kewarisan dengan syarat tidak ada penyalahguna-
an, dan banding dapat dimintakan kepada hakim
banding.”

b. Tahun 1820 melalui Staablad No. 22 pasal 13 bahwa
Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam
dan untuk menjaga agar pemuka agama dapat me-
lakukan tugas mereka sesuai dengan kebiasaan adat
orang Jawa seperti dalam soal perkawinan, pembagi-
an pusaka dan yang sejenis.

c. Tahun 1823 dengan Resolusi Gubernur Jenderal tanggal
3 Juni 1823 No. 12 diresmikan Pengadilan Agama di
kota Palembang yang diketuai oleh Pangeran Peng-
hulu. Adapun banding dapat dimintakan kepada Sultan.
Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi:
(a) perkawinan (b) perceraian (c) pembagian harta (d)
kepada siapa diserahkan anak apabila orang tua ber-
cerai (e) apa hak masing-masing orang tua terhadap
anak tersebut (f) pusaka dan wasiat (g) perwalian (h)
perkara-perkara lain yang menyangkut agama.

d. Tahun 1835 melalui Resolusi tanggal 7 Desember
1835, Stbl. 1835 No. 58 pemerintah mengeluarkan
penjelasan tentang pasal 13 Stbl. 1820 No. 20 yang
isinya sebagai berikut: “Apabila terjadi sengketa
antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-
soal perkawinan, pembagian harta, dan sengketa-
sengketa sejenis, yang harus diputus menurut hukum
Islam, para pemuka agama memberi keputusan,
tetapi gugatan untuk mendapatkan pembayaran yang
timbul dari keputusan dari para pemuka agama itu
harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa.4

4 Ibid.



RAHMAN MAULIDIA,M.AG

40

2. Teori Receptie

Masuknya Belanda ke Indonesia menunjukkan bahwa
kebebasan umat Islam dalam menjalankan hukum
agamanya sangat dibatasi. Terlebih saat pemerintah
kolonial kemudian mengintrodusir hukum adat.  Cornelis
van Volenhoven dan Snouck Hurgronje merupakan
tokoh penggagasnya.

Mereka menyebutkan bahwa hukum yang berlaku
bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-
masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi
atau diterima oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah
yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Inilah
yang disebut dengan teori Receptie.

Aqib Suminto menunjukkan bahwa intervensi kolo-
nial Belanda terhadap hukum Islam sangat kental akan
nuansa politik. Terlebih saat Hurgronje ditunjuk menjadi
penasehat pada tahun 1859. Menurutnya sudah saatnya
Belanda memerlukan inlandsch politiek, suatu kebijak-
sanaan mengenai pribumi untuk memahami dan me-
nguasai pribumi.5

Hurgronje menyatakan bahwa Islam di Indonesia
terbagi kepada Islam agama dan Islam sebagai doktrin
politik, baik dalam bentuk agitasi kaum fanatik sete-
mpat maupun dalam bentuk Pan-Islam. Terhadap yang
pertama, ia menawarkan suatu sikap “toleransi” yang
dijabarkan dalam sikap netral dalam kehidupan ke-
agamaan. Sebaliknya, apabila kelihatan mengandung
“sifat-siafat politik” harus diselesaikan dengan kekerasan.
setiap campur tangan dalam masalah yang berhubungan

5 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1986), 10.
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dengan Islam dari luar negeri harus dipangkas di
pangkalnya.6

Muatan pokok teori receptie ini adalah devide et impera
yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan
meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum
tandingan yang mendukung politik pecah belah peme-
rintah kolonial. Di Aceh, Hurgronje telah berhasil me-
ngkonfrontasikan antara ulama dan ulebalang. Musuh
kolonialisme, menurutnya, bukanlah Islam sebagai agama,
melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia melihat
kenyataan bahwa Islam seringkali menimbulkan bahaya
terhadap kekuasan Belanda.7

Berkuasanya teori receptie didukung oleh peraturan-
perauran yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda, misalnya
dalam pasal 134 ayat (2) Indische Saatsregeling (IS) 1925
yang berbunyi “Dalam hal terjadi perkara perdata antara
sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama
Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum
Adat mereka sejauh tidak ditentukan lain oleh Ordonansi. 7

Namun kemudian pemerintah Belanda semakin
membatasi kewenangan Pengadilan Agama dengan
Stb.1937 No.116 yang berbunyi “ Raad agama semata-
mata berwenang untuk memeriksa perselisihan antara
suami dan isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara
lain yang berkenaan dengan nikah, talak, ruju’ dan
perceraian antara orang-orang Islam yang semestinya
diperiksa oleh hakim Agama, demikian juga memutus
perkara perceraian dan mempersaksikan bahwa syarat

6 Ibid. 11.
7 Ahmad Rafiq, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama

Media, 2001), 65.7 Munawir, Landasan, 46.
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ta’li>k sudah berlaku. Dalam perselisihan dan dalam perkara
ini pun segala tuntutan penyerahan benda-benda atau
barang-barang yang sudah ditentukan harus diperiksa
oleh hakim biasa, kecuali tentang tuntutan perubahan
maskawin (mahar) dan tuntutan nafkah perempuan,
yang harus diputuskan oleh Pengadilan Agama sama
sekali.” 8

Tentunya para tokoh Islam menolak Stbl. 1937 tersebut,
tetapi hal ini justru ditanggapi dengan dikeluarkannya
Stbl. 1937 No. 610 tentang pendirian Mahkamah Islam
Tinggi (MIT) sebagai lembaga banding, tanpa mencabut
Stbl. 1937 No. 116. Dengan demikian wewenang Peng-
adilan Agama sangat terbatas pada nikah, talak, cerai
dan rujuk. 9

Masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah
kebendaan seperti masalah wakaf, waris, wasiat, hibah,
hadanah, sedekah, baitul ma >l, menjadi wewenang Per-
adilan Umum. Sementara untuk wilayah luar Jawa-Madura
dan Kalimantan Selatan tetap berlaku hukum Islam
tanpa pembatasan.

3. Teori Receptie a Contrario

Cukup lama pengaruh yang diakibatkan oleh teori
receptie. Menurut Ahmad Rafiq, pengaruh itu tidak saja
masih terasa pada saat diundangkannya UUD 1945 tetapi
hingga akhir dekade 90-an kecenderungan tersebut masih
dirasakan.

8 Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional (Yogyakarta: Gama Media,
2002), 140.

9 Belanda juga mendirikan lembaga peradilan di Kalimantan Selatan dan
KalimantanTimur dengan nama Kerapatan Qad }i. Baca Qadri, Azizy
Eklektisisme, 141-142.
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Sebagai contoh, perdebatan pada saat BPUPKI me-
rumuskan Dasar Negara para pemimpin Islam berusaha
memulihkan dan mendudukan hukum Islam dalam
negara merdeka. Dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945
disepakati bahwa Negara berdasar KeTuhanan dengan
kewajiban menjalankan shariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya. Namun atas desakan dari pihak lain, ka-
rena alasan kesatuan dan persatuan, panitia sembilan
akhirnya mengeluarkan tujuh kalimat tersebut dari
pembukaan UUD 1945 dan diganti kata “Yang Maha
Esa” yang menurut Daud Ali mengandung norma dan
garis hukum. 10

Pada tahun 1959 dalam Konferensi Departemen Ke-
hakiman di Salatiga, Hazairin menganalisis bahwa hukum
Islam itu berlaku di Indonesia tidak berdasar pada hukum
adat. Berlakunya hukum Islam harus disandarkan pe-
nunjukanya pada suatu perundang-undangan sendiri.11

Usulan Hazairin tersebut sangat realistis, mengingat
bahwa di Aceh masharakat menghendaki perkawinan,
kewarisan, harta benda diatur dengan hukum Islam.12

Jadi hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan
dengan  hukum Islam. Inilah yang dikenal dengan teori
receptie exit atau receptie a contrario.

Ada pengakuan di kemudian hari akan eksistensi
hukum Islam, misalnya dengan dikeluarkannya UU No.
14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekusaan

10 Baca Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (Bandung:
Pustaka, 1983).

11 A. Rafiq, Pembaruan, 70.
12 Ibid, 72. Misalkan pepatah orang Aceh adat basandi shara’, shara’

basandi kitabullah.
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Kehakiman. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa Pengadilan
Agama diakui sama kedudukannya dengan Pengadilan
Umum, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha
Negara. Dilanjutkan dengan kemunculan UU No 1
1974 tentang perkawinan, UU No 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, disusul kemudian dengan lahirnya
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

B. KHI: Proses Perumusan dan Tujuan

1. Sejarah Kodifikasi dan Pendekatan Perumusan KHI
Menurut Qadri Azizy, kelahiran undang-undang Peradilan

Agama No. 7 Tahun 1989 menorehkan sejarah penting dalam
perjalanan Pengadilan Agama (PA) di Indonesia, oleh karena
ada perubahan sangat fundamental baik dari segi kelembagaan
maupun dari segi kekuasaan (wewenang). Pengukuhan keputusan
PA kepada PN ditiadakan. Selain itu adalah ketegasan kekuasaan
PA, misalnya sebagai berikut: 13

(1) Pasal 49 ayat (1) PA bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan;
b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasar-

kan hukum Islam;
c. Wakaf dan sadaqah

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau ber-
dasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

13 Qadri Azizy, Eklektisisme, 149.
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(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli
waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan
bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pem-
bagian harta peninggalan tersebut.
Menurut Ahmad Rafiq, ketentuan di atas masih sangat

global, untuk itu maka diperlukan unifikasi hukum. Dalam
hal ini kehadiran kompilasi sangat dibutuhkan. Melalui Ke-
putusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri
Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 tanggal
21 Maret 1985 dibentuklah tim proyek penyusunan kompilasi.

Tujuan perumusan itu sendiri adalah menyiapkan pe-
doman yang seragam (unifikatif) bagi para hakim PA dan
menjadi hukum positif  yang dipatuhi oleh umat Islam di
Indonesia.14 Diharapkan dengan kodifikasi tersebut tidak ada
lagi kesimpangsiuran keputusn PA. Sebab sebelumnya para
hakim PA berpegang pada SE Biro PA No B/1/735 bahwa
hakim PA diminta menggunakan kitab rujukan dalam menye-
lesaikan perkara. Diantaranya:

1. Al-Baju >ri>
2. Fath} al-Mu’i>n dan sharah-nya
3. Sharqawi> ‘ala > al-Tah}ri>r
4. Qalyubi> wa ‘Ami>rah
5. Al-Muh}alla >
6. Tuh}fah
7. Targhi>b al-Musytaq
8. Al-Qawa >ni>n al-Ash’ari >yah li ‘Uthma >n ibn Yahya >
9. Fath}u al-Wahha >b dan sharah}-nya
10. Al-Qawa >bb al-Shari>’ah li Uthma >n bi Yahya >

14 Tujuan dirumuskannya KHI akan dibahas pada bagian tersendiri
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11. Samsuri> li al-Fara >id }
12. Bughyah al-Murtashidi >n
13. Al-Fiqh ‘ala > Madha >hib al-Arba’ah
14. Mughni Muh}ta >j

Penunjukan kitab-kitab di atas sebagai buku pedoman
dalam mengadili betul-betul memiliki konsekuensi serius.
Hakim lebih jauh memutuskan perkara sesuai dengan madhhab-
nya, yang kadangkala berbeda dengan madhhab yang diyakini
oleh pihak yang berperkara. Akhirnya tim Perumus KHI di-
tetapkan dan diketuai oleh Busthanul Arifin (Ketua Muda
Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkmah Agung) di-
bantu dua orang wakil pimpinan umum, yaitu H.R. Djoko
Soegianto, S.H. (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan
Umum Bidang Hukum Perdata) dan  H Zani Dahlan, MA
(Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama).

Pelaksana Proyek diketuai H. Masrani Basran S.H. (Hakim
Agung), dan wakil ketua H. Muchtar Zarkasyi, S.H (Direktur
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag). Sekretaris
dijabat Ny. Lies Sugondo S.H. (Direktur Direktorat Hukum
dan Peradilan MA), dan wakilnya Drs. Mahruddin Kosasih.
Bendahara Alex Marbun, dan Drs. Kadi (Depag). Berikutnya
adalah pelaksana bidang:

a. Bidang Kitab/Yurisprudensi:
1) Prof. Ibrahim Hosein, LML (Majelis Ulama)
2) Prof. H. MD. Kholid S.H. (Hakim Agung)
3) Wasit Aulawi, MA (Depag)

b. Bidang Wawancara:
1) M. Yahya Harahap S.H. (Hakim Agung)

2) Abdul Gani Abdullah, S.H. (Depag)
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c. Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data:
1) H. Amiroeddin Noer, S.H. (Hakim Agung)
2) Drs. H. Muhaimin Nur S.H. (Depag)

Adapun usaha-usaha yang ditempuh adalah jalur-jalur
sebagai berikut:

1. Pengkajian Kitab Fiqh
2. Wawancara dengan para ulama
3. Yurisprudensi Pengadilan Agama
4. Studi perbandingan hukum dengan negara lain
5. Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan

Agama
 1. Pengkajian kitab-kitab fiqh
Kitab fiqh yang menjadi bahan KHI sangat beragam, baik

dari madhhab H{anafi>, Ma>liki>, Sha>fi’i>, maupun H{anbali>. Hampir
seluruh kitab yang dikaji menjadi koleksi penting di seluruh
perguruan tinggi Islam, tak terkecuali saat ini kitab-kitab
tersebut ada di Perpustakaan STAIN Ponorogo. Dalam rangka
penelaahan secara mendalam, saat itu pelaksanaan pengkaji-
an dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai berikut:15

a) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh membahas: Al-Baju >ri >,
Fath} al-Mu’i>n, Sharqawi> ‘a>la > al-Tah}ri>r, Mughni> al-Muh}ta >j,
Niha >yah al-Muh}ta >j, Al-Sharqawi >.

b) IAIN Sharif Hidayatullah membahas : I’a>nah al-T}a >libi>n,
Tuh}fah, Targhi>b al-Mushta’, Bulghah al-Sali >k, Syamsu >ri >
fi> al-Fara >id }, al-Mudawanah.

c) IAIN Antasari Banjarmasin membahas kitab al-Qalyubi>/
Mah}alli>, Fath} al-Wahha >b dan Sharah-nya, Bida >yah al-
Mujtahi>d, Al-Umm, Bughyah al-Mustarshidi >n, Aqi>dah wa
Shari>’ah.

15 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika
Presindo, 1992), 39-41.
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d) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Al-Muh}alla >, Al-Waji>z,
Fath} al-Qadi>r, al-Fiqh ‘ala > Madha >hib al-Arba’ah, Bughyah
al-Musytarshidi >n, Fiqh al-Sunnah.

e) IAIN Sunan Ampel Surabaya: Kashfu al-Ghina>, Majmu >’
Fatawa > Kubra > Ibn Taymi >yah, Qawa >nin al-Shari >’ah li
Sayyid Uthma >n, Al-Mughni>, Al-Hida >yah Sarh} al-Bida >yah.

f) IAIN Alauddin Ujung Pandang: Qawa >nin al-Sarh} li al-
sayyid Sadaqah Dahlan,  Nawa>b al-Jali>l, Sharh} Ibn ‘Abidi>n,
al-Muwat }t}a’, Hashi>’ah al-Dasuqi >.

g) IAIN Imam Bonjol Padang: Bada >’iu S {anna, Tabyi>n al-
H{aqa>iq, Al-Fatawa> al-Hindi>yah, Fath} al-Qadir, Al-Niha >yah.

Selain pengkajian kitab-kitab fiqh tersebut, dikaji
pula fatwa-fatwa MUI, NU, Majlis Tarjih Muhammadiyah
dan lain-lain.

2. Wawancara

Untuk kepentingan ini ditetapkan 10 lokasi : Banda
Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa
Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan
Banjarmasin. Teknis pelaksanaan wawancaranya, kata
Bushtanul Arifin dilakukan melalui dua cara. Pertama,
mempertemukan mereka untuk diwawancara bersama-
sama diwawancara, dan Kedua, dengan cara terpisah,
apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. 16

Adapun penyelesaian tokoh ulama dilakukan Panitia
Pusat bekerja sama dengan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama setempat dengan acuan: 1). Semua unsur
organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai kom-
ponen, 2) Tokoh ulama yang berpengaruh di luar unsur

16 A. Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
1997), 48.
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organisasi yang ada, dan diutamakan ulama yang mengasuh
lembaga pesantren. 17

Pelaksanaan dengan jalur ini diharapkan—kompilasi
yang menurut Hasan Basri, sekedar menghimpun dan
mengumpulkan fiqh yang hidup di tengah-tengah mas-
harakat yang selama ini telah diamalkan oleh umat
Islam sendiri dengan meninggalkan pendapat yang tidak
sesuai lagi dengan perkembangan zaman—hasil kompilasi
tersebut, cukup aspiratif, tidak ada unsur paksaan. 18

3. Jalur Yurisprudensi

Penggarapan jalur ini dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap pu-
tusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam
15 buku:

a) Himpunan Putusan PA/PTA 3 buku, terbitan
1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.

b) Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/
1979, 1979/1980 dan 1980/1981.

c) Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/
1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan
1983/1984.

d) Law Report 4 buku, terbitan tahun 1977/1978,
1978/1979, 1981/1982dan 1983/1984.19

4. Jalur Studi Perbandingan

Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi negara-
negara Muslim antar aliran Pakistan, Mesir dan Turki.

17 Ibid.
18 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika

Pressindo, 1992), 43.
19 Abdurrahman, Kompilasi Hukum,43.
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Dalam kenyataannya studi banding tersebut dilaksa-
nakan ke Timur Tengah, yaitu Maroko, Turki, dan
Mesir, oleh Masrani Basran, S.H. dan Muchtar Zarkasyi,
S.H. Hasil studi banding meliputi:20

a) sistem peradilan
b) masuknya shari>’ah law dalam hukum nasional
c) sumber hukum dan hukum material yang menjdi

pegangan/terapan hukum di bidang ah }wa >l al-
shakhs}i>yah (hukum kekeluargaan) yang menyangkut
kepentingan Muslim.21

Selain jalur-jalur di atas, beberapa organisasi Islam
melakukan seminar Kompilasi Hukum Islam di antaranya
diselenggarakan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada
tanggal 8-9 April 1986 di Kampus Universitas Muhammad-
iyah Yogyakarta dihadiri Menteri Agama dan Ketua
MUI, Hasan Basri. Juga Syuriah NU Jawa Timur, me-
ngadakan bah}thul masa>il tiga kali di tiga pondok pesantren,
yaitu Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.

Sebagi puncak kegiatan proses dan perumusan KHI,
setelah pengumpulan data, pengolahan, dan penyusu-
nan draft oleh tim yang ditunjuk, diadakan Lokakarya
Nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim.
Lokakarya ini dimaksudkan untuk menggalang ijma >’
(konsensus) ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum
di Indonesia. Ini sekaligus merupakan refleksi dan puncak
perkembangan pemikiran fiqh Indonesia. Lokakarya
berlangsung 5 hari, tanggal 2-6 Februari 1988 diikuti
124 peserta dari seluruh Indonesia. Dalam lokakarya
ini dibagi menjadi tiga komisi:

20 Rafiq, Hukum, 49
21 Ibid.
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· Komisi I membidangi hukum perkawinan, diketuai
oleh Yahya Harahap, sekretaris Mafrudin Kosasih
dengan nara sumber Halim Muhammad S.H. ber-
anggotan 42 orang.· Komisi II membidangi Hukum Kewarisan dengan
ketuanya Wasit Aulawi, sekretaris Zainal Abidin Abu
Bakar dan nara sumber Ahmad Azhar Baasyir, ber-
anggotakan 42 orang.· Komisi III membidangi hukum perwakafan, diketuai
oleh Masrani Basran, Sekretaris A. Gani Abdullah
dengan nara Sumber Prof Rahmat Djatnika, ber-
anggotakan 29 orang.

Dari hasil rumusan lokakarya tersebut, berbagai
pihak menghendaki kompilasi tersebut dituangkan dalam
bentuk undang–undang. Namun di sisi lain ada kekha-
watiran apabila ditempuh melalui DPR akan sulit dan
memakan waktu berlarut-larut. Ada juga keinginan agar
kompilasi dituangkan dalam peraturan Pemerintah atau
Keputusan Presiden. Yang jelas, sehubungan telah di-
sahkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 menuntut kompilasi
disahkan. Akhirnya Mahkamah Agung bekerja sama
dengan Departemen Agama, atas restu Presiden pada
tanggal 10 Juni 1991 disahkanlah Kompilasi Hukum
Islam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991. Sejak saat itulah secara formal Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia berlaku sebagai hukum materiil bagi
lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.22

Adapun pendekatan yang digunakan dalam proses
perumusan KHI sangat beragam. Pendekatan yang di-
maskud di sini adalah bagaimana proses berfikir dan

22 Rafiq, Hukum, 51.
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analisis dalam pengkajian KHI. Patokan-patokan dalam
pendekatan itu adalah:

1. Sumber utama al-Qur’a >n dan Sunah

Pendekatan perumusan KHI mengambil bahan sum-
ber utama dari al-Qur’a >n dan sunah. Acuan dalam
mendekati dua sumber utama tersebut adalah:

a) al-Qur’a>n dan Sunah Bukan Kitab Hukum

Asumsi yang dikedepankan adalah bahwa al-Qur’a>n
tidak secara rinci dan detail menyingkap seluruh per-
soalan hukum yang sudah jadi dan langsung tepat
diterapkan pada masharakat. Maka, dalam perumu-
san KHI tidak begitu saja mengambil dan mengangkat
sebuah nas menjadi hukum terapan, tetapi ia perlu
diolah menjadi rumusan yang lebih matang dan ber-
dimensi rasional, praktis, dan aktual.23

Sejalan dengan ini adalah pendapat Ziauddin Sardar.
Menurutnya pada hakekatnya al-Qur’a >n dan sunah
kitab tuntunan, bukan suatu klasifikasi rumusan hukum.
Dan sebagai kitab tuntunan, al-Qur’a >n menetapkan
parameter minimum dan maksimum di mana suatu
masyarakat Muslim boleh menjalankan aktifitas hukum
dan etikanya.24

b) Pendekatan Eksperimental al-Qur’a>n dan Sunah
menjadi Dasar Perumusan Tekstual dan Kontekstual

Fakta sejarah menunjukkan bahwa al-Qur’a>n di-
turunkan secara gradual, begitu pula Sunah Rasul,
berkait dengan situasi tertentu. Hal ini menandaskan

23 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama
(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 31.

24 Ziauddin Sardar, Masa Depan Islam (Bandung: Pusataka, 1987), 115.
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bahwa pendekatan eksperimental yang mengiringi
kelahiran hukum-hukum yang dalam al-Qur’an dan
Sunah memberi pedoman akan kebolehan bagi kita
merumuskan KHI secara kontekstual berdasar tekstual.

c) Shariat Ibarat Spiral dalam Batasan Qat }’i>

Sejalan pendekatan eksperimental pada al-Qur’a >n
dan Sunah yang membuka jalan bagi perumusan
tekstual secara kontekstual, ialah kobolehan memberi
pemahaman baru atas nilai-nilai hukum yang ter-
kandung di dalamnya. Acuan yang dipedomani adalah:
- sepanjang nas yang bersifa qat }’i>, terbatas kemu-

ngkinan untuk melenturkan atau menafsirkan.
Apabila rumusan nas telah s }ari>h dan tafs}i>l, ka-
ndungan hukumnya dianggap “qat }’i>”. Misalnya
tentang larangan mengawini kelompok muh}arrama >t
min al-Nisa@’, karena ayat yang menunjukinya telah
jelas dan sharih, maka tidak perlu didebat lagi.

- Sepanjang yag bersifat z}anni> dan boleh, terbuka
kemungkinan untuk menafsirkan atau melen-
turkan. Berdasakan acuan ini, hal-hal yang z }ann,
berkadar kebolehan yang selama ini berada dalam
keadaan ikhtila>f, ada yang diangkat dalam rumusan
kompilasi menjadi “kebolehan” tetapi ada juga
yang tidak boleh. Misalnya “kawin hamil”. Sifanya
z }anni> atau kebolehan yang melekat pada keten-
tuannya selama ini, dalam KHI diangkat menjadi
“boleh” (lihat pasal 53 KHI). Sebaliknaya, yang
z }anni> dan dibolehkan selama ini, dalam rumusan
kompilasi menjadi “larangan”. Misalnya tentang
mengawini ahli kitab, meskipun dalam al-Ma>idah
dibolehkan, diubah menjadi “larangan”. Alasannya
lebih banyak madharatnya dibanding maslahatnya.
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d) Merumuskan Suatu yang Baru yang Tidak Ada
di Nas }

Shari>’ah membuka pintu untuk menerima hal-hal
baru apabila tidak ditemukan nasnya dalam al-Qur’a >n
dan sunah. Dalam keadaan seperti ini shariat dapat
dikembangkan secara selektif dan hati-hati untuk
menerima bentuk baru sesuai dengan tuntutan zaman.

Pada masa lalu, penerimaan perluasan shariat di-
lakukan melalui bentuk ijma >’, qiya >s, istis}la >h}. Metode-
metode tersebut tentu saja dapat kita gunakan dalam
pengembangan suatu hukum yang berpotensi men-
datangkan kebaikan/maslahat. Dalam Kompilasi,
praktek tersebut terlihat dalam kebolehan melakukan
teknik bayi tabung, tetapi harus menggunakan sel
sperma dan sel telur dari suami istri yang terikat dalam
pernikahan dan kehamilannya harus di rahim istri.
(lihat KHI pasal 99 huruf b)

2. Mengutamakan pemecahan problema masa kini
3. Unity  and Variety

Istilah ini dapat dipahami, bahwa dalam hal akidah,
umat Islam adalah unity (kesatuan), akan tetapi mengenai
penerapan hukum di bidang muamalah kemanusiaan,
Islam memiliki corak yang beragam (variety). Coulson
menggambarkan Islam sebagai pohon yang jalinan cabang
dan rantingnya berasal dari batang serta akar yang sama,
laut yng terbentuk oleh gabungan banyak sungai, benang-
benang yang ditenun dan menjadi satu pakaian. Ini
adalah kiasan yang dipakai para penulis Muslim yang
menjelaskan gejala ikhtila >f dalam shariah.

4. Pendekatan Kompromi dengan Hukum Adat
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Pendekatan ini dimaksudkan agar ada perpaduan
antara hukum Islam yang telah ada nasnya atau tidak
ada nasnya dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya
agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan ke-
sadaran hidup masharakat. Satu contoh, kasus harta
bersama dalam pekawinan tidak dijumpai nasnya dalam
al-Qur’an juga Sunah. Juga tidak dijumpai dalam kajian
fiqh. Pada lembaga harta bersama dalam perkawinan,
merupakan hukum adat yang hidup dalam kesadaran
masharakat. Lembaga ini sedemikian rupa nilainya,
sehingga benar-benar menegakkan asas keseimbangan
persaman hak dan kewajiban serta kedudukan suami
istri dalam rumah tangga. Jika hal tersebut tidak di-
cakup dalam KHI hanya karena alasan tidak dijumpai
nasnya, tentu akan mendatangkan bentuk diskriminasi
dalam hak kepemilikan harta bagi suami maupun istri.

2. Tujuan KHI
Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan di muka,

usaha perumusan KHI dilatarbelakangi oleh upaya positivisasi
sekaligus unifikasi hukum Islam di Indonesia. Menurut Yahya
Harahap, ada beberapa hal yang menjadi tujuan kodifikasi
hukum Islam dalam bentuk KHI, di antaranya:

 a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama.

Ada tiga pilar soko guru kekuasaan kehakiman dalam
melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal
24 UUD 1945 jo. pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970. Jika
salah satu pilar tidak terpenuhi, menyebabkan penye-
lenggaraan fungsi peradilan tidak berjalan maksimal.
Tiga pilar tersebut adalah: 25

25 Harahap, Kedudukan, 24.
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1) Adanya badan peradilan yang te rorganisasi berdasar
kekuatan undang-undang.

Tentang hal ini PA telah diakui secara legal dalam
pasal 10 UU No. 14 Tahun1970, sebagai pelaksana
judicial power dalam negara hukum RI. Lebih lanjut
kedudukan, wewenang atau yurisdiksi, dan organisatoris
telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun
1989.
2) Adanya organ pelaksana.

Pilar kedua adanya organ atau pejabat pelaksana
yang berfungsi melaksanakan jalan pengadilan. Hal
ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan
Agama sesuai dengan pasang surut yang dialaminya
dalam sejarah.

Di masa yang lalu tingkat profesionalitas dan inte-
gritasnya masih kurang memenuhi standar. Tetapi
berkat pembinaan dan pengawasan dari Mahkamah
Agung dan Departemen Agama, kualitas dan inte-
gritasnya semakin solid. Saat ini secara struktural PA
berada langsung di bawah kewenangan MA, bukan
Departemen Agama. Hal ini menunjukkan bahwa
PA semakin independen dan kredibel.
3) Adanya sarana hukum sebagai rujukan.

Pilar yang ketiga adalah sarana hukum positif yang
pasti dan berlaku secara unifikatif. Sepanjang me-
ngenai landasan dan kedudukan, kewenangan telah
dikodifikasi aturan hukumnya. Dengan lahirnya UU
No. 7 Tahun 1989, sudah mantap kedudukan dan
kewenangannya. Begitu pun dengan hukum acaranya.
Berdasarkan pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, hukum
acara yang diterapkan, disamakan dengan hukum
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yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum yakni
HIR dan RBG, ditambah dengan ketentuan hukum
acara yang diatur dalam PP No. 9 tahun 1975, plus
dengan ketentuan yang diatur sendiri dalam UU No.
7 Tahun 1989, hukum acara khusus mengenai peme-
riksaan perkara cerai talak dan gugat cerai. Tetapi
kemudian disempurnakan dengan munculnya kompilasi.

 b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Dengan lahirnya KHI, telah jelas dan pasti nilai-nilai
tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat,
wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang
dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh mas-
yarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya
dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di
seluruh nusantara.

Ide persamaan persepsi dalam penegakan hukum,
kebenaran,dan keadilan melalui Kompilasi ini bukan
ingin mematikan kebebasan dan kemandirian para hakim
dalam penyelenggaraan fungsi peradilan, atau mema-
ndulkan kreatifitas dan penalaran. Tetapi lebih sebagai
upaya preventif agar para hakim tidak menjatuhkan
putusan-putusan yang memiliki disparitas tajam dengan
kepentingan pencari keadilan. Dengan berpedoman
pada KHI, para hakim diharapkan bisa menegakkan
hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa me-
ngurangi kemungkinan terjadinya keputusan yang ber-
corak “variabel.” Persamaan persepsi dan keseragaman
putusan melalui Kompilasi, tetap membuka pintu ke-
bebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang me-
ngandung variabel, asal tetap proporsional.26

26 Ibid, 26.
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Bagi pencari keadilan juga diberi kesempatan yang
sama untuk membela dan mempertahankan hak dan
kepentingannya dalam suatu proses peradilan, tentunya
dengan tidak menyimpang dari aturan dalam kompilasi
dalam proses persidangan, para pihak yang berperkara
tidak dibenarkan mempertentangkan dan memper-
taruhkan ajaran fiqh tertentu.

c. Mempercepat Proses Taqri>bi bain al-ummah

Tujuan lain yang tak kurang pentingnya adalah me-
mpercepat proses taqri>b bain al-ummah. Dengan adanya
kompilasi dapat mempersempit jurang ikhtila >f dalam hal
yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan
warisan.

d. Menyingkirkan Paham Private Affairs

Hal lain yang dituju kompilasi adalah menyingkirkan
paham private affairs. Selama ini muncul pemahaman
bahwa segala urusan yang mengangkut pernikahan,
talak, hibah, wasiat dan warisan dianggap urusan pribadi
masing-masing dengan Tuhan. Mau mentalak istri, adalah
urusan suami dengan Tuhan, dan tak seorang pun boleh
ikut campur, termasuk penguasa. Mau kawin-cerai atau
poligami adalah urusan pribadi dengan Tuhan tidak
pelu penertiban, persharatan tambahan maupun tin-
dakan administratif. Cukup dibiarkan berlalu menurut
kehendak oknum yang bersangkutan. Padahal jelas, satu
hal yang melandasi lahirnya KHI adalah dalam rangka
menjaga kemaslahatan. Dengan adanya KHI private
affairs disingkirkan.
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3

KHI BUKU I:
MATERI POKOK HUKUM PERKAWINAN

a. MAKNA PERKAWINAN DAN SPIRITUALITAS
SEKS

Kompilasi merupakan pengembangan sekaligus penegasan
UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dimuat
dalam buku I KHI. Secara detail akan dilakukan kajian pasal-
pasal KHI  dengan terlebih dahulu akan dijelaskan definisi
perkawinan.

Dalam al-Qur’a>n dan hadi>th, perkawinan disebut dengan
al-nika>h} (      نكاح ل ا  ) dan al-zawa >ju. Al-Qur’a>n menggunakan kata
ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali.
Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti
“berhimpun.” Al-Qur’a >n juga menggunakan kata zawwa >ja
dari kata zawwaj yang berarti pasangan untuk makna di atas.
Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.
Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang
tidak kurang dari 80 kali.1

1 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’a >n: Tafsi >r Maud}u >’i atas
Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996),  191.
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Secara harfiyah nikah artinya al al-wat }’u (     الوطء) 2 artinya
berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki,
menaiki, menggauli, dan bersetubuh.3 Menurut ulama Hanafiyah
nikah adalah akad yang mengakibatkan kepemilikan untuk
bersenang-senang secara sengaja bagi seorang pria dengan
seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan
biologis. Sedangkan menurut madhab Ma >liki>, nikah adalah
sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan
dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata.
Oleh madhhab Shafi’i>yah dimaksudkan “akad yang menjamin
kepemilikian untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi
(lafal) nikah atau tazwij” atau turunan makna dari keduanya.
Sedangkan ulama H{anabilah mendefinisikan nikah dengan
akad yang dilakukan dengan menggunakan kata nikah } atau
tazwi>j guna mendapatkan kesenangan.4

Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah
dan maslahat bagi pelaksananya :
1. Sarana pemenuh kebutuhan biologis (QS. Al-Ru >m : 21)
2. Sarana menggapai kedamaian & ketenteraman jiwa (QS. Al-

Ru>m : 21)
3. Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia

(QS. Al-Nisa>’ : 1, Al-Nahl : 72) Rasulullah berkata : “Nikahlah,
supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya
akan membanggakan banyaknya jumlah ummatku.” (HR.
Baihaqi>)

2 Badran Abu al-Ainan Badran, al-Zawa >j wa al-T {ala >q fi > al-Isla >m: Fiqh
Muqarran baina al-Madha >hib al-Arba’ah al-Sunni >yah wa Madhhab al-Ja’far wa
al-Qanu >n (Iskandaria: Muasasah Syabab al-Jami’ah. 1948), 9.

3 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia
(Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984), 1671 – 1972.

4 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ’ala > Madha>hib al-Arba’ah, Juz IV (Beirut:
Da >r al-Fikr, 1990), 2-3.
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4. Sarana untuk menyelamatkan manusia dari dekadensi moral.
Rasulullah pernah berkata kepada sekelompok pemuda
: “Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian mampu
kawin, maka kawinlah. Sebab ia lebih dapat menunduk-
kan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun jika
belum mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya
puasa itu sebagai wija’ (pengekang syahwat) baginya.” (HR
Bukha>ri> dan Muslim dalam Kitab S }aum)
Dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.5 Adapun perkawinan menurut pasal (2) KHI
adalah akad yang sangat kuat atau mi >tha >qan ghali >z }a untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.6

Beberapa orang mendefinisikan berbeda term “nikah”
dan “kawin”. Dalam kata “kawin,” seolah-olah perkawinan hanya
melulu mencerminkan hubungan biologis (seksual), yakni
hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan per-
setubuhan (pesenggamaan) antar pria dan wanita, seperti
layaknya hubungan kelamin yang dilakukan oleh hewan jantan
dan hewan betina. Itulah sebabnya mengapa banyak orang
enggan menikah secara hukum dan lebih memilih “kumpul
kebo” karena menurut pasangan seperti ini, hakikat kawin
adalah persenggamaan.7

Sedangkan dalam kata nikah, tidak semata-mata tercermin
konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, tetapi

5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1.
6 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.
7 Muhamamd Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2004), 48.
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juga sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan
(kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami istri di balik
hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, hubungan suami
istri dan bahkan kemudian hubungan orang tua dengan anak,
akan mencerminkan hubungan kemanusiaaan yang lebih
terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Dalam
banyak hal memang hubungan suami istri harus berbeda dari-
pada hewan yang juga memiliki nafsu shahwati. Bedanya
hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks; sementara
manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sekaligus
salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt.8

Secara historis, menurut Quraish Shihab, ada empat model
perkawinan dalam tradisi jahiliah. Imam Bukhari meriwa-
yatkan melalui Aishah, keempat model perkawinan tersebut
adalah; Pertama, perkawinan yang telah berlaku bagi umat
Islam kini: dimulai dengan pinangan kepada orangtua atau
wali, membayar mahar dan menikah. Kedua, adalah seorang
suami yang memerintahkan kepada istrinya, apabila telah suci
dari haid, untuk segera menikah (berhubungan seks) dengan
seorang laki-laki lain, dan bila ia telah hamil, maka ia kembali
untuk digauli suaminya. Hal ini dilakukan untuk mendapat
keturunan yang baik. Ketiga, sekelompok laki-laki kurang dari
sepuluh orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan
bila ia hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh
anggota kelompok tersebut, tidak seorangpun  yang dapat
absen kemudian ia menunjuk seseorang yang dikehendakinya
untuk dinisbahkan kepadanya nama anak itu, dan yang ber-
sangkutan tidak boleh mengelak. Keempat, hubungan seks
yang dilakukan oleh wanita tuna susila yang memasang bendera
atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan bercampur

8 Ibid, 49.
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dengan siapapun yang suka kepadanya. Kemudian Islam datang
melarang cara perkawinan tersebut, kecuali cara yang pertama.9

Jika digali lebih mendalam, spirit perintah atau anjuran
untuk menikah itu, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari
tugas kekhalifahan manusia di bumi. Satu-satunya cara pemuasan
seks yang halal, aman dan sehat adalah melalui penikahan.
Dengan logika bahwa seluruh isi bumi ini adalah diperuntuk-
kan bagi manusia dan generasinya kelak, maka proses reproduksi
manusia menjadi anugerah dan tugas suci yang amat mulia.
Bahkan menurut Komarudin Hidayat, sesungguhnya hubungan
seksual yang menyebabkan reproduksi manusia berkelanjutan
merupakan partisipasi manusia dalam karya Tuhan.10 Bukankah
merupakan hak prerogatif Tuhan untuk menciptakan manusia?
Dan bukankah dalam proses reproduksi manusia di muka
bumi ini, manusia juga berpartisipasi di dalamnya? Sungguh
suci dan mulia perkawinan dan hubungan seksual dalam al-
Qur’a>n. Oleh karena itu, manusia melakukan pekerjaan Tuhan
untuk memakmurkan bumi.11

Kehidupan ini seluruhnya adalah anugerah, demikian
pula seksualitas. Ia merupakan hadiah Tuhan yang perlu dihayati
sesuai dengan maksud Tuhan ketika menciptakan seksualitas
itu bagi diri manusia. Seksualitas itu merupakan salah satu segi
saja dari kehidupan manusia, tetapi sekaligus segi yang mewarnai
secara kuat seluruh kehidupan manusia. Lelaki dan perempuan
saling tertarik, melengkapi, lalu bekerjasama untuk meneruskan

9 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’a >n : Tafsi-r Maud }u’i  Atas Pelbagai
Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2001), 193.

10 Komarudin Hidayat, Psikologi Beragama (Bandung: Hikmah, 2006), 211.
11 Ibid.
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generasi manusia di bumi dengan melahirkan dan mendidik
anak-anak mereka.12

9 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’a >n : Tafsi-r Maud }u’i  Atas Pelbagai
Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2001), 193.

10 Komarudin Hidayat, Psikologi Beragama (Bandung: Hikmah, 2006),
211.

11 Ibid.
12 Purwa Hadi Wardoyo, Moral dan Masalahnya (Yogyakarta: Kanisius,

2001), 43.b. HUKUM NIKAH

Dihubungkan dengan ah }ka >m al-khamsah (wajib, sunah,
mubah, makruh dan haram), hukum perkawinan dapat di-
bedakan menjadi lima macam, yaitu: pertama, perkawinan
wajib, yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang
yang memiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki
nafsu biologis dan khawatir benar dirinya akan melakukan
perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Ke-
harusan dilakukannya pernikahan atas alasan bahwa mem-
pertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat
zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana untuk me-
nghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, maka
menikah menjadi wajib bagi orang seperti ini.13

Kedua, sunah, bagi orang yang mau menikah dan nafsunya
kuat tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina,
maka hukum menikah baginya adalah sunah. Menikah baginya
lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena
menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak
dibenarkan dalam Islam.14

12 Purwa Hadi Wardoyo, Moral dan Masalahnya (Yogyakarta: Kanisius,
2001), 43.

13 Wahbah az-Zuhaily, Fiqh al-Isla >m @i wa Adillatuh, Juz VII (Beirut: Dar
al-Fikr, 1989)31-32.

14 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakah }at (Bandung: Pustaka
Setia, 1999),  34.
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Ketiga, haram. Perkawinan diharamkan jika diyakini bahwa
dengan perkawinan itu justru akan mendhhalimi wanita, atau
karena lemah dan tidak mampu menunaikan kewajiban, mi-
salnya tidak mampu berbuat adil dalam kasus beristri banyak,
dan juga dalam hal  mahar dan nafkah, sebab apa yang me-
nunjuk pada keharaman hukumnya adalah haram.15

Keempat, makruh. Yaitu jenis perkawinan yang dilakukan
oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup mes-
kipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki
nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi; tetapi
ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai
membahayakan salah satu pihak khususnya istri.16

Kelima, mubah. Perkawinan yang dilakukan tanpa ada
faktor-faktor yang mendorong atau menghalang-halangi.
Perkawinan iba >h}ah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah
masharakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan
sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.17

15Ibid, 32.
16 Amin Suma, Hukum Keluarga, 92.
17 Ibid, 92-93.
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4

PEMINANGAN DAN KAFA’AH

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju
perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan bagi calon
suami, dengan melakukan khit }bah atau pinangan. Secara
eksplisit al-Qur’an menganjurkan khit}bah sebelum pernikahan,
meski ayat tersebut menyampaikan konteks peminangan pada
perempuan janda.1

Di Indonesia, terdapat bermacam-macam cara pemina-
ngan, dari yang sederhana, seperti di daerah Pasundan, sampai
yang rumit, seperti adat istiadat Palembang. Di Jawa Barat
peminangan berlangsung singkat dan selesai pada satu
kesempatan, yaitu setelah ucapan permintaan dari pihak pria
dan diserahkannya uang pengikat (panyangcang) pada pihak
wanita. Peminangan tersebut sebagai langkah formal saja,
sebab sebelumnya kedua calon telah lama kenalan bahkan
dengan kedua ibu bapak masing-masing.2

1 Q.S. Al-Baqarah (2) : 235.
2 M. Muhsin et.al., “Aplikasi ‘Urf Sebagai Sumber Hukum: Kajian Atas

Kompilasi Hukum Islam,” dalam Laporan Penelitian Kolektif Pusat Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat P3M STAIN Ponorogo, 2003, 52.
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Dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang cara-cara
peminangan. Hal ini memberi peluang untuk melakukan
pinangan sesuai adat istiadat yang berkembang dalam
masharakat. Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tidak diatur tata cara peminangan. Maka demi
tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis,
KHI merasa perlu menjabarkan pengaturannya dalam be-
berapa pasalnya, pasal 11, 12, dn 13. Nilai moral yuridis yang
diatur dalam peminangan sebagaimana disampaikan Yahya
Harahap dan dijelaskan oleh M. Muhsin, et. al,:3

a. Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran al-Qur’an
ditambah dengan ajaran hukum fiqh standar setelah
dimodifikasi ke arah ketentuan yang rasional, praktis dan
aktual.

b. Selain dari pada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat di-
gabung di dalamnya sehingga tata tertib peminangan
yang hidup menurut adat dan budaya masharakat tidak
dihalangi penerapannya.
Dalam KHI pasal (1) huruf a dinyatakan bahwa peminangan

adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan
antara seorang pria dan seorang wanita denga cara baik.
Selanjutnya pada pasal (11) disebutkan bahwa peminangan
dapat dilakukan oleh orang yang hendak mencari pasangan
jodoh, dapat dilakukan secara terang-terangan atau sindiran.
Mayoritas ulama menyatakan meminang itu tidak wajib. Namun
praktek kebiasaan dalam masharakat menunjukkan bahwa
peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti di-

3 Ibid, 53.
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lakukan. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dhahiri yang
menyatakan bahwa meminang hukumnya wajib.4

Adapun sharatnya, menurut pasal (12) KHI menjelaskan
bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita
yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa
iddah-nya. Secara rinci sharat meminang adalah:
1) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa

iddah raj’i >, haram untuk dipinang;
2) Dilarang meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang

lain, selama pinangan tersebut belum ada penolakan dari
pihak wanita;

3) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang
putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria
yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita
yang dipinang.
Dalam peminangan, laki-laki diperbolehkan melihat (naz }ar)

agar diketahui identitas maupun pribadi wanita yang hendak
dinikahi. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) KHI menyebutkan bahwa
pinangan belum menimbulkan akibat hukum, dan para pihak
bebas memutuskan hubungan pinangan, dengan tata cara
yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat
sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Hal penting lain yang berkaitan dengan pernikahan adalah
kufu/kafa >’ah. Persoalan ini tidak dibahas dalam KHI, namun
seringkali menjadi bahasan dalam kitab fiqh. Fuqaha membahas
berulangkali kriteria kafaah.5 Tentu dengan maksud, agar

4 Abu Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn
Rushd al-Qurtubi al-Andalusi, Bida >yah Mujtah @id wa Niha >yah al-Muqtas }@id,
Juz IV (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1996), 199. Selanjutnya ditulis Ibn
Rushd.

5 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla >m@i wa ‘Adillatuh, Juz IX (Beirut: Dar
Al-Fikr, tt), 174.
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pernikahan itu dapat berjalan sesuai tujuan dishariatkannya.
Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa >’ah diartikan dengan
keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan
(h }asab), agama (di >n), keturunan (nasab), dan semacamnya.
Muhamamd Abu Zahrah mendefinisikan kafa >’ah dengan
keseimbangan antara calon suami dan istri dengan keadaan
tertentu, yang dengan keadaan itu, mereka akan dapat meng-
hindari kesusahan dalam mengarungi hidup berumah tangga.
Ringkasnya, kafa >’ah adalah keseimbngan antara calon suami
dan istri. Unsur keseimbangan tersebutlah yang diperdebat-
kan ulama.

Dalam kitab al-Fiqh ‘ala > al-Madha >hib al-Arba’ah karya
Abdurrahman al-Ja>ziri>, disebutkan bahwa yang termasuk perkara
kafa >’ah adalah agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan dan
bebas dari cacat. Para fuqaha telah sepakat bahwa faktor agama
termasuk dalam pengertian kafa >’ah, kecuali pendapat dari
Muhammad bin Hasan yang tidak memasukkan faktor agama
dalam pengertian kafa >’ah. Tidak diperselisihkan di kalangan
madhab Ma>liki>, bahwa apabila seorang gadis perempuan dini-
kahkan oleh ayahnya dengan seorang pemabuk atau dengan
orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan
tersebut. Begitu pula halnya apabila ia dikawinkan dengan
pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah
dengan kata-kata talak. Maka hakim berhak memeriksa perkara
ini dan memberi keputusan.6

Muhammad Abu Zahrah menguraikan bahwa menurut
Ma>liki>, unsur yang menjadi ukuran kekufuan hanyalah takwa,
kesalehan, dan tidak mempunya cacat (aib). Bahwa aib pun
masih dapat ditolerir dalam kondisi terpaksa atau darurat.
Hubungannya dengan kemerdekaan, ada dua sumber yang

6 Abdurrahman al-Jaziry, al-Fiqh ‘ala > al-Madha >hib al-Arbah
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saling bertentangan, menurut satu sumber, Ima >m Ma>lik men-
jadikanya sebagai sharat, namun sumber lain menyatakan
tidak.

Sementara ulama Hanafiyah menetapkan enam kualifikasi
dalam menetapkan kekufuan, yaitu: keturunan, agama, ke-
merdekaan, harta, kekuatan moral, dan pekerjaan (h }irfah).
Hubungannya dengan keturunan secara umum disetujui oleh
H{anafi>yah, bahwa Arab tidak sekufu dengan non-Arab. Quraish
tidak sekufu dengan suku Arab lainnya, termasuk Hashi>mi>yah.
Sementara Abu > Yusuf meletakkan ilmu atau keistimewaan
lain lebih tinggi di atas keturunan. Namun sebagian ulama’
tidaklah memandang pekerjaan sebagai salah satu factor pe-
netapan kafaah.

Sufya>n al-Thauri> dan Ima>m Ah}mad berpendapat bahwa
wanita Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya. Imam
Aba> H{ani>fah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita
Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan
wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab
pula. Silang pendapat ini disebabkan pendapat mereka tentang

sabda Nabi saw :

‘Wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya
dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama,
niscaya akan beruntung’.

Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor
agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu
karena didasarkan kepada sabda Nabi saw : … maka carilah
wanita yang taat kepada agama. Segolongan yang lain berpendapat

2 Al-San’ani >, Subul al-Sala >m, Juz 3 (Kairo: Da >r al-Ih }ya’ al-Turath al-Isla >mi >,
1960), 111
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bahwa faktor nasab (keturunan) sama kedudukannya dengan
faktor agama, demikian pula faktor kekayaan. Dan tidak ada
yang keluar dari lingkup kafa >’ah kecuali apa yang dikeluarkan
oleh ijma’, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam
lingkup kafa >’ah. Semua fuqaha yang berpendapat adanya pe-
nolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap
bebas dari cacat termasuk dalam lingkup kafa >’ah. Berdasar-
kan pendapat ini ada yang memasukkan kecantikan sebagai
lingkup kafa >’ah.

Jika dilihat dengan seksama, pesan yang hendak disampai-
kan oleh para fuqaha menyangkut kafa >’ah ini adalah bahwa
agama secara rasional membolehkan kepada manusia untuk
memilih kriteria-kriteria tertentu terhadap calon pendamping
hidup laki-laki maupun perempuan. Dengan kriteria yang
diharapkan, tentu tujuan yang hendak dicapai adalah sebuah
perkawinan yang membawa pada kebaikan, kebahagiaan dan
ketentraman. Di bawah ini dinukilkan pendapat dari berbagai
judul kitab:
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5

SYARAT-SYARAT

PERKAWINAN

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai
hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mencakup
dimensi ibadah. Maka KHI menegaskannya sebagai perjanjian
yang kuat (mi>tha >qan ghali>z }an).

Seperti disampaikan di atas, bahwa salah satu tujuan per-
kawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang saki>nah, mawaddah
dan rah}mah. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan
syarat dalam perkawinan. Menurut Kholilurrahman sebagai-
mana dikutip oleh A. Rafiq, syarat dan rukun perkawinan
dalam Islam meliputi:1

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: beragama Islam,
laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan,
dan tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita: beragama, perempuan meskipun
Yahudi dan Nasrani, jelas orangnya, dapat dimintai per-
setujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.

1 A. Rafiq, Hukum, 71.
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c. Wali nikah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian,
tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab
dan qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.

e. Ijab dan Qabul, syaratnya:
1. adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. adanya peryataan penerimaan dari calon mempelai

pria
3. memakai kata-kata nikah, tazwi>j atau terjemahan ke-

duanya
4. antara ijab dan qabul terjadi bersambungan
5. antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. orang yang bersaksi dengan ijab dan qabul tidak sendang

dalam ihram haji/umroh
7. majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum

empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya,
wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua
orang saksi.

Dalam pasal 14 kompilasi menjelaskan bahwa rukun nikah
ada lima: Calon suami, calon istri, dua orang saksi, wali, ijab
dan qabul. Lalu, apakah persetujuan calon mempelai me-
rupakan syarat dalam perkawinan?

a. Persetujuan Mempelai

Pada pasal 16 ayat (1) KHI mengatur tentang per-
setujuan calon mempelai. Persetujuan ini penting, me-
ngingat perkawinan diharapkan langgeng dan masing-
masing calon dengan senang hati membagi tugas, hak
dan kewajibanya secara proporsional.
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Landasan sunah menyebutkan:

2ال تنكح األمي حىت تستأمر وال تنكح البكر حىت تستأذن قالوا رسول اهللا وكيف اذا قال أن تسكت

“Tidak bisa dinikahkan seorang janda hingga dimintai persetu-
juannya, demikian juga tidak dapat dinikahkan gadis, sebelum
dimintai izin. Para Sahabat bertanya: Wahai Rasululah SAW,
bagaimana izinnya? Beliau menjawab: “Apabila ia diam.”

Dalam pasal 16 ayat (2) KHI disebutkan bahwa bentuk
pesetujuan calon mempelai wanita dapat berupa per-
nyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat
tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada
penolakan yang tegas. Lebih detail KHI menjelaskan
pengukuhan persetujuan dalam pasal 17 KHI:

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat
Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon
mempelai di hadapan dua saksi nikah.

2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah
seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak
dapat dilangsungkan.

3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara
atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan
tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Selama ini kita masih sering mendengar tradisi orang
tua yang melakukan kawin paksa terhadap anak pere-
mpuannya. Hal ini tentu saja jauh dari semangat hadi >th
di atas, yang menjelaskan bahwa permintaan persetujuan
kepada gadis sebelum menikah sangat penting. Bahkan
dalam suatu riwayat disebutkan:

2 Bukhari, Sah }i @h} Bukhâr @i, Juz VI, 135.
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Inna jariata.hal 75.
b. Umur Mempelai

Mengenai penerapan umur bagi calon pengantin
KHI mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan
rumah tangga perkawinan. Kompilasi dalam pasal 15
ayat (1) jo pasal 7 ayat 9)UU Nomor 1 Tahun 1974 mene-
tapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan pe-
rempuan 16 tahun.

Penetapan umur ini tidak disinggung dalam fiqh, jadi
merupakan hasil ijtihadiyah para perumus KHI. Dasar
yang digunakan adalah surat al-Nisa >’ :  9

ــافواعليهم  ــعافا خ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ض
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”

Ayat di atas bersifat umum, tetapi secara tidak langsung
menunjukkan perkawinan yang dilakukan pasangan
usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikha-
watirkan kesejahteraannya.

Yang tertuang dalam UU Perkawinan di atas cukup
jelas, yaitu larangan menikah di bawah umur. Terkait
status calon suami istri yang masih dianggap anak-anak,
maka harus dimintakan dispensasi nikah sebagaimana
pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUP No. 1/1974 dan
pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam keadaan
calon suami istri masih belum mencapai umur yang
ditetapkan, dapat dilakukan dengan meminta dispen-
sasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk
oleh orang tua pihak pria maupun wanita.
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Namun, fenomena nikah usia dini di kabupaten
Ponorogo cukup meningkat setiap tahun. Dalam perkara
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo
setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun
2008 jumlah perkara permintaan dispensasi nikah se-
banyak 38 kasus. Sementara dalam catatan perkawinan
Kantor Kementerian agama Kabupatn Ponorogo rata-
rata usia pernikahan pada usia 10-15 tahun sebanyak 4
orang.

Sementara pada tahun 2009 jumlah perkara per-
mintaan dispensasi nikah sebanyak 48 kasus. Yang dalam
catatan perkawinan Kantor Kementerian Agama Kabupatn
Ponorogo rata-rata usia pernikahan pada usia 10-15
tahun sebanyak 9 orang, 8 dari pihak perempuan dan
1 dari pihak laki. Data dan catatan tersebut menun-
jukkan bahwa pihak perempun yang meminta dispen-
sasi nikah dan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo
lebih banyak disbanding pihak laki-laki.

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif
dan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, suami
istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya
perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diper-
lukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, ter-
masuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi
kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada
anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perem-
puan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ repro-
duksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan
melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan.
Biasanya, pernikahan di bawah umur sangat rentan
terhadap kemiskinan. Biasanya pernikahan di bawah
umur sangat rentan terhadap  kemiskinan karena secara
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ekonomi karena mereka belum siap/bekerja. Keempat,
terjadi eksploitasi anak. Mestinya mereka masih belajar
di bangku SMA karena masih berusia 18 tahun ke bawah,
akan tetapi karena menikah akhirnya mereka harus
bekerja dan merawat anak.3

Faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur
dilakukan biasanya: 1) hamil di luar nikah, 2) keinginan
orangtua untuk menikahkan anaknya di bawah umur,
3) adanya tradisi menikah pada usia di bawah umur
pada masyarakat tertentu khususnya yang berada di
daerah pinggiran.4

Sebagai perbandingan, berikut daftar usia kawin calon
laki-laki dan perempuan di negara Muslim:5

N e g a r a  U s i a  

L a k i - l a k i  

U s i a  

P e r e m p u a n  

A l j a z a i r  

B a n g l a d e s h  

M e s i r  

I n d o n s ia  

I r a q  

J o r d a n i a  

L i b a n o n  

L i b y a  

M a l a y s i a  

M a r o k o  

Y a m a n  U t a a  

P a k i s t a n  

S o m a l i a  

Y a m a n  S e l a t a n  

S u r i a h  

T u n i s i a  

T u r k i  

2 1  

2 1  

1 8  

1 9  

1 8  

1 6  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 5  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 9  

1 8  

1 8  

1 6  

1 6  

1 8  

1 5  

1 7  

1 6  

1 6  

1 5  

1 5  

1 6  

1 8  

1 6  

1 7  

1 7  

1 7  

 

3 Profil Gender Kabupaten Ponorogo 2010, 58.
4 Ibid.
5 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi:

Academy of Law and Origin, 1987), 270.
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Penentuan batas umur calon mempelai sangat dipe-
ngaruhi oleh adat dan budaya setempat. Jadi persoalan
ini berpulang kepada para ulama untuk berijtihad sesuai
dengan kondisi masyarakat.

c. Wali Nikah

Berkaitan dengan wali nikah, KHI pasal 19 meng-
introdusir bahwa wali nikah merupakan rukun dan harus
dipenuhi dalam perkawinan. Keharusan adanya wali
nikah didasarkan pada hadi>th yang diriwayatkan Aisyah:

اميا امرأة نكحت بغري اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل ا فلها املهر 
ــا مبااستحل من فرجها فاناستجروا فالسلطان وىل من والوىل هل
“Apabila seorang perempuan meniah tanpa izin walinya, maka
nikahnya batal, apabila si suami elah menggaulinya, maka bagi
dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya,
apabila walinya enggan maka wali hakim yang menjadi walinya.”

Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan bahwa “yang
bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, a >qil, dan
baligh. Dalam pelaksanaannya akad nikah atau ijab
qabul penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai
perempuan atau yang mewakilinya, dan qabu>l (penerimaan)
oleh mempelai laki-laki.

Wali nikah ada dua macam: pertama, wali nasab yaitu
wali yang perwaliannya didasarkan karena adanya hubu-
ngan darah. Dalam hal ini bisa orang tua kandungnya,
dan juga bisa wali aqrab dan ab’a >d } (saudara terdekat atau
yang agak jauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak
perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai pe-
rempuan menolak (‘ad }al) atau tidak ada, atau karena
sebab lain.
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Tentang wali nasab ini KHI  merinci secara lengkap
pada pasal 21, 22, dan 23. sebagaimana tertera pada
bagan berikut :

(1) Wali Nasab terdiri dari empat kelompok
(2) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas,

yakni ayah,  kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
(3) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung,

atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki
mereka.

(4) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara seayah,
dan keturunan laki-laki mereka.

(5) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek,
saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki
mereka.

Pada pasal 21 ayat (2) dijelaskan: apabila dalam satu
kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang lebih dekat dengan kekera-
batannya dengan calon mempelai wanita.

Ayat (3) apabila dalam satu kelompok sama derajat
kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali
nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya
seayah. Ayat (4) apabila dalam satu kelompok derajat
kekerabatannya sama yakni sama-sana sederajat kandung,
atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-
sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan
yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Sedangkan pasal 22 KHI menjelaskan: “apabila wali
nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi
syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah
itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur,
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maka hal menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang
lain menurut derajat berikutnya.

Untuk lebih detailnya berikut urutan wali nikah:
 1. Ayah kandung.
 2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam

garis laki-laki.
 3. Saudara laki-laki sekandung.
 4. Saudara laki-laki seayah.
 5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
 6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
 7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki se-

kandung.
 8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
 9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).
 10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
 11. Anak laki-laki paman sekandung.
 12. Anak laki-laki paman seayah.
 13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
 14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
 15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak per-
walian pindah kepada sultan atau biasa disebut dengan
wali hakim. Mengenai wali hakim ini ditegaskan dalam
pasal 23 pasal (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai
wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat ting-
galnya atau gaib atau ad }al atau enggan. Ayat (2) dalam
hal wali ad}al atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan  Peng-
adilan Agama tentang wali tersebut.
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Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang
dekat  kepada yang jauh urutannya apabila wali yng
dekat ada, atau karena sesuatu hal, dianggap tidak ada,
yaitu:6

1. Wali aqrab tidak ada sama sekali
2. Wali aqrab ada, tetapi belum baligh
3. Wali aqrab ada, tetapi, menderita sakit gila
4. Wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua
5. Wali aqrab ada, tetapi bisu dan tidak dapat
   dimengerti isyaratnya

6. Wali aqrab ada, tetapi tidak beragama Islam, sedang
calon mempelai wanita beragama Islam.

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali
hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wali aqrab atau wali ab’a >d } tidak ada sama sekali

1. wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mem-
pelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama
anak paman) sudah tidak ada.

Dalam pasal 1 huruf b diterangkan bahwa wali hakim
adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama
atau pejabat yan ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan
kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Di Jawa dan Madura, Menteri Agama telah menge-
luarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 1952 yang intinya,
“Apabila seorang mempelai perempuan tidak mem-
punyai wali nasab yang berhak atau wali yang aqrab mafqu >d,
sedang menjalankan hukuman dan tidak dapat dijum-

6 Khalilur Rahman, Hukum Perkawinan Islam Diktat IAIN Wali Songo
Semarang tidak diterbitkan dikutip oleh A Rafiq, Hukum, 88.
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pai, atau mengadakan perjalanan jauh sejauh masafah
qas}ar dan sebagainya, maka nikahnya dapat dilangsu-
ngkan dengan wali hakim. Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan, yakni para naib yang menjalankan pekerjaan
pencatatan nikah ditunjuk menjadi wali hakimnya dalam
wilayahnya msing-masing. Apabila dia berhalangan di-
lakukan oleh Kepala KUA Kecamatan lainnya.7

Selain itu, apabila wali nasab ad }al (menolak tidak
mau menikahkan) maka wali nikah dari mempelai itu
boleh dilangsungkan dengan wali hakim, setelah diadakan
pemeriksaan seperlunya kepada yang berkepentingan.
Penghulu pada KUA Kabupaten ditunjuk menjadi wali
hakimnya, apabila Penghulu tersebut berhalangan ditunjuk
penghulu mudanya.

Keputusan Menteri ini mendapatkan tantangan dari
pejabat di daerah. Misalnya di Sumatera Barat—yang
lebih kental pengaruh adat matrilinealnya—mereka melihat
campur tangan tersebut sebgai ancaman bagi mereka.

Perdebatan soal wali hakim ini terlalu melebar, padahal
sesunggguhnya persoalan intinya hanyalah pada masalah
kapan wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah.
Jika dikembalikan pada pada teks hadi >th yang diriwa-
yatkan Aisyah di atas jelas menyebutkan bahwa peme-

7 A. Rafiq, Hukum, 90.19 Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura,
dikeluarkan PERMENAG No. 4 Tahun 1952 yang isinya hampir sama
dengan peraturan untuk Jawa Madura, tetapi dengan catatan Kepala
Kantor Urusan Agama Kabupaten diberi kuasa atas nama Menteri Agama
menunjuk qad }i @-qad }i @ yang cakap serta ahli unuk menjadi wali hakim biasa.
Sedang untuk wali hakim karena ad}al ditunjuk Kepala KUA Kecamatan.
20 Timbulnya reaksi tersebut ditanggapi Depag dengan diadakannya
konferensi pada tahun 1953, tetapi hasil konferensi itu justru mengukuhkan
PERMENAGNomor 1 Tahun 1952.
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rintah, dalam hal ini kepala KUA bisa menunjuk wali
hakim dalam kondisi-kondisi darurat, misalnya dalam
hal wali ad}al atau wali enggan, wali ghaib atau tak diketahui
tempat tinggalnya. Jika di lihat pendapat ulama Hanafiyah,
mereka justru tidak mewajibkan adanya wali nikah bagi
mempelai wanita, sebab wanita sudah dipandang akil
baligh.

d. Kehadiran Saksi

Menurut pasal 24 KHI disebutkan bahwa saksi meru-
pakan rukun nikah, dan perkawinan harus disaksikan
oleh dua orang saksi. Kehadiran saksi dipandang mutlak
harus ada dalam akad nikah. Jika saksi tidak hadir maka,
pernikahan dianggap tidak sah. Sebab dalam pasal 26
Undang-undang Perkawinan ayat (1) ditegaskan “per-
kawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat
Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak
sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua
orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga
dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri,
jaksa dan suami atau istri.

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan
persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna
bagi sahnya pernikahan. Pasal 25 KHI menjelaskan “yang
dapat menjadi saksi adalah laki-laki muslim, adil, akil
baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu
dan tuli.

e. Pelaksanaan nikah

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut
ketentuan hukum agama dan kepercayaan dan dilang-
sungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri
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dua orang saksi. KHI pasal 27 memberi ketentuan bahwa
syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:

1. adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

pria
3. menggunakan  kata-kata: nikah atau tazwi>j atau terjemah

dari kata-kata nikah atau tazwi>j.
4. antara ijab dan qabul bersambungan
5. antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. orang yang berkait dengan ijab dan qabul itu tidak

sedang dalam ihram haji atau umrah
7. majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat

orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali
dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang
saksi.
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6

MAHAR

KHI pasal (1) huruf d menyebutkan pengertian mahar
adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang
tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya pada
pasal (30) dirumuskan “calon mempelai pria wajib membayar
mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk
dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun pe-
nentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan
kemudahan.

Dasar hukum yang disepakati ulama akan kewajiban me-
nunaikannya adalah surah al-Nisa >’ ayat 4

ــة   ــدقان حنل ــاء ص وآتواالنس
“Dan berikanlah perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) mas
kawinnya sebagai suatu pemberian yang wajib.”

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk
di dalamnya tunai atau tangguhnya diucapkan pada saat akad
nikah, yaitu pada saat ijab oleh wali mempelai wanita, dan
dikonfirmasi dengan jawaban qabul mempelai laki-laki. Oleh
karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka ke-
lalaian menyebutkan dan jumlah mahar waktu akad nikah,
tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula dalam
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keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.
(pasal 34 KHI)

Biasanya di masyarakat timbul berbagai persoalan yang
menyangkut mahar ini. Misalnya bagaimana seandainya terjadi
perceraian sebelum dukhu >l, apakah mahar wajib dikembalikan
pada laki-laki? Al-Qur’a >n menegaskan bahwa laki-laki tersebut
wajib membayar setengah mahar sebagaimana disebutkan dalam
akad. Landasannya adalah firman Allah al-Baqarah 237.

Lalu bagaimana jika terjadi perceraian sebelum dukhu >l
dan besarnya mahar juga belum ditentukan? Suami wajib
membayar mahar mithil. Yaitu mahar yang besarnya diper-
timbangkan atas dasar kelayakan umum di mana mempelai
wanita tinggal. Namun, jika suami meninggal sebelum dukhu >l,
seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh
istinya. (KHI pasal 35 ayat 3).

Bagaimana pula jika mahar tersebut hilang sebelum dise-
rahkan? Maka harus dicarikan ganti mahar yang nilai dan
bentuknya sama dengan mahar yang hilang tersebut. Tetapi
jika kemudian timbul selisih pendapat, KHI memberi aturan:
1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau

kurang, tetapi calon memepelai wanita tetap bersedia
menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap
lunas.

2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena
cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang
tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar
dianggap masih belum dibayar.
Mahar, menurut Ashgar Ali Engineer merupakan konsep

Islam yang memuliakan martabat perempuan. Ketika hendak
memasuki jenjang perkawinan, wanita bebas menentukan
jumlah mahar yang dia sukai dan mahar itu menjadi miliknya,
bukan milik ayah atau suaminya. Dia bebas menggunakan
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mahar sekehendak hatinya.1 Al-Qur’a>n mengatakan “ berikan
mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian
dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerah-
kan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati,
maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan
yang sedap lagi baik akibatnya).”2 Tidak ada batasan dalam
menentukan besarnya mahar. Al-Qur’a >n mengajarkan agar
laki-laki memberikan mahar sebanyak mungkin sesuai dengan
kemampuannya. “dan jika kamu ingin mengganti istrimu
dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada
seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah
kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun.”3

Ketika khalifah ‘Umar bin Khat}t}a>b ingin membatasi jumlah
mahar, seorang wanita dan membacakan ayat di atas serta
berkata bahwa Allah menginginkan laki-laki memberikan
maharnya sebanyak yang ia mampu. ‘Umar kemudian berkata
bahwa meskipun seorang wanita lebih mengetahui fiqh dalam
masalah ini daripda dirinya, ia harus tetap meminta mahar
yang wajar. Sesuai dengan al-Qur’a >n, wanita memang boleh
menetapkan mahar sebanyak mungkin. Dan al-Qur’a >n juga
memperingatkan laki-laki untuk tidak mengambil mahar
yang diberikan kepada istri-istrinya.4 Engineer menekankan
bahwa al-Qur’a>n menghendaki tidak boleh ada campur tangan
terhadap hak wanita atas mahar.5

1 Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, terj. Agung Prihantoro
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 241.

2 QS. an-Nisa >’ 4;4
3 QS an-Nisa’ 4; 20
4 2; 229.
5 Engineer, Islam  dan Teologi, 242.
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7

PENCATATAN PERKAWINAN

DAN AKTA NIKAH.

A. Pencatatan Perkawinan

Sejauh ini kita menemukan teks al-Qur’a>n yang meng-
ajarkan pencatatan adalah hanya pada transaksi mudayanah
atau hutang piutang, al-Baqarah (2) ayat 282:

ــاكتبوه ــدين اىل أجــل مســمى ف يآايها الذين آمنوا اذا تداينتم ب
“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu berhutang-hutang
dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu
menuliskannya.”

Tetapi kemudian karena tuntutan perkembangan dan
karena pertimbangan kemaslahatan, KHI mengaturnya sede-
mikain rupa dengan tujuan mewujudkan ketertiban perka-
winan dalam masyarakat. Selain itu, dengan diterbitkannya
akta nikah, yang masing-masing pihak memiliki salinannya,
apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka,
atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat
melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mem-
peroleh hak masing-masing. Sebab dengan akta tersebut, masing-
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masing memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang
telah mereka lakukan.

KHI pasal 5 merinci perihal pencatatan pernikahan:
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masya-

rakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilaku-

kan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1945
jo. UU No. 32 Tahun 1954.

Setidaknya menurut Rafiq, pencatatan perkawinan memiliki
manfaat preventif, artinya untuk menanggulangi agar tidak
terjadi kekurangan atau penyimpangan tujuan dan syarat-
syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan keper-
cayaan itu maupun menurut undang-undang. Berikut ini prosedur
tata cara pencatatan perkawinan:

B. Akta Nikah

Setelah pengumuman, kehendak melangsungkan per-
kawinan ditempel, dan tidak ada keberatan dari para pihak
terkait kedua mempelai, maka perkawinan dapat dilaksa-
nakan. Pada pasal 10 PP No 9/1975 diatur sebagai berikut:
1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak

pengumuman kehendak perkawinan oleh PPN

 Pemberitahuan 
calon mempelai 
 ke PPN (Pegawai 
Pencatat Nikah) 

Penelitian Identitas  

dan persyaratan 

Pelaksanaan akad 

nikah 

Pemberitahuan/Pengumuman 

oleh PPN tentang keabsahan 

syarat pernikahan 
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2. Tata cara perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut
masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu,
perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan
dihadiri oleh dua orang saksi.
Kemudian PPN menyiapkan akta nikah dan salinanya.

Akta nikah sendiri memuat:1

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayan, pe-
kerjaan dan tempat kediaman suami-istri; apabila salah
satu pernah kawin, maka suami-istri terdahulu disebutkan.

2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman
orang tua mereka.

3. Izin kawin sebagai dimaksud pasal 6 yat (2), (3), (4) dan
(5) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

4. Dispensasi sebagaimana dimaksud pasal 7 (2) UU Perkawinan
5. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 UU Per-

kawinan
6. Persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 UU

Perkawinan
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankan/Pangab

bagiABRI
8. Perjanjian perkawinan, jika ada
9. Nama, umur agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat

kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama
Islam.

10. Nama, umur agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat
tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang
kuasa.

1 Lebih jelasnya lihat lampiran 2 contoh Akta Nikah.
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Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI menyebutkan bahwa:
1. Dalam hal pekawinan tidak dapat dibuktikan dengan

akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke PA;2

2. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. hilangnya akta nikah
c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu

syarat perkawinan;
d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya

UU Nomor 1/1974;
e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

mempunyai halangan perkawinan menurut undang-
undang No. 1/ 1974.

Dalam kaidah fiqh, aspek pencatatan perkawinan ini
semata-mata demi tercapainya kemaslahatan pernikahan,
yaitu suami istri sama-sama memiliki hak di depan hukum,
juga demi tegaknya perkawinan sakinah. Dengan demikian
ketentuan ini digunakan pemerintah demi kemaslahatan
masyarakat, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

تصــرف االمــام علــى الرعيــة منــوط باملصــلحة 
Pencatatan perkawinan memberikan jaminan hukum,

terutama juga bagi anak-anak yang dilahirkan dalam per-
kawinan tersebut. Berbeda halnya dengan nikah di bawah
tangan, yang lazim disebut nikah siri, di mana tidak dapat
dibuktikan adanya perkawinan tersebut. Terlebih bagi anak
dan istri, keduanya tidak mendapatkan kepastian hukum

2 Mayoritas masyarakat kita belum memahami betul pentingnya akta
nikah, seperti dalam penjelasan yang ditulis dalam artikel Kompas tentang
isbat nikah, lihat pada lampiran 3
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untuk menuntut hak. Namun, fenomena pernikahan di bawah
tangan pernah disahkan oleh MUI. Pengesahan ini dihasilkan
dari Forum Ijtima’ yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari
berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar di kompleks
Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur.3 Pembahasan
mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup alot. Terhadap
kasus tersebut, peserta ijtima’ sepakat bahwa pernikahan di
bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat
dan rukun nikah. Namun, nikah tersebut menjadi haram apabila
di kemudian hari terjadi ke-mad }arat-an, seperti istri dan anak-
anaknya telantar.

Menurut Ketua Panitia Pengarah Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa MUI se-Indonesia II, KH Ma’ruf Amin, persoalan ini
hangat dibahas, karena ada peserta ijtima’ yang semangat
sekali mengharamkan dan ada pula yang bergairah untuk me-
nghalalkannya tanpa catatan harus mendaftarkan ke Kantor
Urusan Agama (KUA). Ia menambahkan, Komisi Fatwa MUI
sengaja memakai istilah pernikahan di bawah tangan. Selain
untuk membedakan dengan pernikahan siri yang sudah di-
kenal di masyarakat. Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan
agama Islam.1Ia menambahkan, nikah di bawah tangan yang
dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi
semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum
Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi
berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Kalau nikah siri itu, lanjut Kyai Ma’ruf  mungkin hanya nikah
berdua saja, tanpa ada saksi dan sebagainya. “Kalau pengertian
siri itu dianggap hanya berdua saja, tidak pakai syarat dan rukun
nikah lainnya, bisa dipastikan pernikahan semacam ini tidak sah,”
tandasnya.

Terkait dengan masalah haram jika ada kemudharatan,
Kyai Ma’ruf menegaskan bahwa hukum nikah yang awalnya
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sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram
karena ada yang menjadi korban. Jadi, haramnya itu datangnya
belakangan. Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi
berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia
berdosa karena mengorbankan istri atau anak. “Sah tapi haram
kalau sampai terjadi korban, inilah uniknya,” ujarnya.

Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam Fatwa
tersebut, MUI menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan
itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.
Hal ini sebagai langkah preventif untuk menolak dampak
negatif/mud }arat. Dengan adanya pencatatan ini, maka per-
nikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum negara
menjadi sah. Dan, ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri
dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan
status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum
yang kuat  untuk menggugat suaminya. Dipandang dari agama
Islam, pada hakikatnya pernikahannya sah secara syari’at.
Hanya tidak ada surat-surat resmi yang akan memperkuat
ikatan pernikahan, karena tidak dilaporkan ke KUA.

Lalu, mengapa harus ada pencatatan? mantan Direktur
Eksekutif Jurnal Perempuan Adriana Venny beralasan, nikah
model bawah tangan itu tidak mempunyai landasan yang kuat
secara sosial. Akhirnya, seandainya salah satu di antara kedua
pihak (suami atau istri) mengingkari adanya hubungan per-
nikahan mereka, maka dengan mudah bahtera rumah tangga
pun bubar. Misalnya bila suami tiba-tiba minggat, istri tidak
bisa menuntut dia dengan melaporkannya ke pengadilan.
Begitupun sebaliknya, bila istri menikah lagi dengan laki-laki
lain, akan terjadi poliandri yang tentu saja lebih berbahaya
lagi, karena dilarang secara syariat. Dampak lainnya, akibat
tidak mengikuti hukum negara, perempuan tidak bisa menuntut
hak waris, dan lainnya. Urusan talak bisa jadi terbengkalai.
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Jika begini jadinya, biasanya perempuan dan anak-anaklah
yang paling menderita3. Karena akta pernikahan biasanya
selalu diminta untuk melengkapi administrasi sekolah, pencatatan
kelahiran, dan keperluan lainnya.3

Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan,
secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan
sahnya pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis
dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang
dibangun oleh pasangan tersebut. Walaupun memperkuat
komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri
bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.

Islam tidak mempersulit pernikahan. Bahkan bila per-
nikahannya sah, hak waris dan garis keturunan tidak terputus,
walaupun tidak terdaftar berdasarkan hukum negara. Sehingga
dampak hukum yang disangsikan pada pasangan nikah di bawah
tangan terkesan dilebih-lebihkan, bahkan bisa dipandang
keluar dari ajaran Al-Qur’a >n dan sunah,” katanya. Di sisi lain,
Venny menengarai adanya ketidakberpihakan hukum per-
kawinan kepada perempuan. Ia mencontohkan, di Barat,
hukum perkawinan di sana mengatur mengenai Living Together,
yang secara praktek hampir mirip dengan kawin di bawah
tangan di Indonesia.4

3 “Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah di Bawah
Tangan” dalam http://www.hukumonline.com, diakses 12 Mei 2011.

1 Ibid.
2 Ibid.
3 Ibid. Pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta diatur

pula  4.
4 “Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah di Bawah

Tangan” dalam http://www.hukumonline.com, diakses 12 Mei 2011.
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Karena itu, menurut Venny amandemen hukum per-
kawinan menjadi hal mendesak yang harus diselesaikan. Salah
satu poin yang harus dimasukkan adalah persoalan mengenai
kawin kontrak dan di bawah tangan. “Semangat dari aman-
demen itu adalah untuk melindungi hak dan kepentingan
pihak yang selalu dirugikan, yaitu perempuan,” tandas Venny.

Berbeda dengan Venny, Quraish Shihab berpendapat,
UU Perkawinan yang ada saat ini sudah cukup baik. Kuncinya
ada di klausul yang menyebutkan bahwa pernikahan yang sah
adalah pernikahan yang sesuai dengan agamanya masing-
masing. Tidak perlu ada sesuatu yang harus ditegaskan lagi
atau ditambahkan. Karena itu, Shihab sangat berharap agar
setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan kepada
pemerintah untuk memperoleh status hukum yang pasti.5

5 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’a >n: Tafsir Maudhui atas
Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996),  191.
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 8

LARANGAN PERKAWINAN

A. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Hidup berpasangan adalah fitrah. Al-Qur’a>n menegaskan
bahwa perkawinan adalah ketetapan bagi makhluk-Nya. Namun
demikian al-Qur’a>n juga menetapkan aturan-aturan yang harus
dipedomani oleh manusia menyangkut siapa yang boleh dinikahi
dan tidak diperkenankan untuk dinikahi.1

Kompilasi Hukum menjelaskannya lebih tegas dan rinci.
Bahkan KHI dalam hal ini mengikut sistematika fiqh yang
telah baku. Masalah larangan kawin ini dimuat dalam Bab
IV Pasal 39-44. Di dalam pasal (39) KHI dinyatakan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
dan seorang wanita di sebabkan:
1. Karena pertalian nasab:

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang
menurunkannya atau keturunannya.

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.

1 QS al-Nisa >’ (4): 23-24. كُمــاالتخو كُمــاتمعو كُماتـوأَخو كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمرح
كُماِئببروــاِئكُم ِنس ــاتهأُمِة وــاع ضالر ــن وبنات األِخ وبنات األخِت وأُمهاتكُم الالِتي أَرضعنكُم وأَخواتكُم ِم
ــم ــاح علَيكُ نفَــال ج ِبِهــن ــملْتخــوا دكُونت فَِإنْ لَــم ِبِهن ملْتخالالِتي د اِئكُمِنس ِمن وِركُمجالالِتي ِفي ح
وحالِئلُ أَبناِئكُم الَِّذين ِمن أَصالِبكُم وأَنْ تجمعوا بين األختيِن ِإال ما قَد سلَف ِإنَّ اللَّـه كَـانَ غَفُــورا رِحيمــا  
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c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat  semenda:

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau
bekas istrinya.

b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menu-
runkannya.

c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas
istrinya kecuali putusnya hubungan dengan bekas
istrinya itu qabla al-dukhu >l

d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan:

a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut
garis lurus ke atas.

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menu-
rut garis ke bawah

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan keme-
kanan sesusuan ke bawah

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi
sesusuan ke atas

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturu-
nannya.

Sedangkan larangan yang bersifat mu’aqqat seperti yang
termuat pada pasal (40) KHI dinyatakan dilarang melangsungkan
perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena
keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu
perkawinan dengan pria lain.

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘iddah
dengan pria lain.

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
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Pasal (41) menjelaskan larangan kawin karena pertalian
nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena
sepersusuan.
1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang

wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau
sepersusuan dengan istrinya:
a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya
b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

2. Larangan pada ayat 1 itu tetap berlaku meskipun istrinya
telah ditalak raj’i> tetapi dalam masa ‘iddah.

Selanjutnya dalam pasal (54) KHI juga dijelaskan bahwa:
1. Selama seorang masih keadaan ihram tidak boleh mela-

ngsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak
sebagai wali nikah

2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau
wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya
tidak sah.
Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang

telah beristri empat orang dan masih terikat dalam perkawinan
atau ditalak raj’i> masih dalam masa ‘iddah.

Di dalam pasal (42) dinyatakan: “Seorang pria dilarang
melangsungkan perkwinan dengan  seprang wanita apabia pria
tesebut sedang mempuyai empat istri yang keempat-empatnya
masih terikat tali perkawinan atau masih dalam ‘iddah talak
raj’i>. Ataupun salah seorang di atara mereka masih terikat tali
perkawinan sedang yang lainnya masih dalam ‘iddah talak
raj’i >.

Larangan terhadap istri yang telah ditalak tiga dan di li’an
diatur dalam pasal (43) KHI yang berbunyi:
1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
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a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak
tiga kali

b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah dili’an.
2. Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur kalau bekas

istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan
tersebut putus ba’da dukhu>l dan telah habis masa ‘iddahnya.
Selanjutnya di dalam pasal (44) KHI dinyatakan bahwa:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan
dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Quraish Shihab menjelaskan hikmah ketidakbolehan
menikah dengan famili dekat itu adalah bahwa ada pendapat
yang menegaskan perkawinan antara keluarga dekat dapat
melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani, ada
juga yang meninjau dari keharusan menjaga hubungan keke-
rabatan agar tidak menimbulkan atau perceraian sebagai-
mana yang dapat terjadi antara suami dan istri. Ada lagi yang
memandang bahwa sebagaian yang disebut di atas, berku-
dudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung, yang
kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi. Adalagi yang
memahami larangan perkwinan antara kerabat sebagai upaya
al-Qur’a>n memperluas hubungan antar keluarga lain dalam
rangka mengukuhkan satu masharakat.2

B. Sepersusuan dan  Nikah Beda Agama

Dari uraian pasal 39-44 KHI di atas, ada dua bahasan yang
akan dikaji di sini, yaitu tentang bagaimana menikahi saudara
sepersusuan dan nikah beda agama.

2 Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’a >n: Tafsir Maudhui atas Pelbagai
Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), 195.
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1. Sepersusuan
Imam empat madhhab berbeda pendapat mengenai hal

ini. Hanafi> dan Ma>liki> berpendapat bahwa dalam penyusuan
tidak ada batasan yang tegas, karena menurut mereka yang
penting adalah air susu yang diisap itu sampai ke perut anak,
sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak.
Sedangkan menurut Madhhab Shafi’i > dan H {ambali > kadar
susuan yang bisa mengharamkan nikah adalah dengan menyusui
lima kali menyusu sampai kenyang atau lebih dan dilakukan
secara terpisah.

Adapun alasan dari Madhhab H{anafi> dan Ma>liki> adalah
keumuman dari surah al-Nisa >’ ayat 23. Selain surah al-Nisa >’,
juga ada sebuah hadi>th riwayat dari ‘Uqbah bin H{arith yang
menyatakan bahwa ‘Uqbah mengawini Yah }ya binti Abi> Ihab
sedangkan ia dengan Ihab adalah saudara sesusuan. Dan
alasan dari Madhhab Shafi’i > dan H {ambali > adalah sebuah
hadi >th riwayat dari ‘Aishah binti Abu > Bakar menyatakan
bahwa pernah turun dari al-Qur’a >n sepuluh kali susuan yang
mengharamkan kemudian di-nasakh dengan lima kali susuan
sampai Rasulullah wafat.3

 Bagaimana dengan bank ASI? MUI telah memutuskan-
nya melalui fatwa. Sebelum membahas hasil fatwa tentang
sepersusuan, terlebih dahulu di sini akan disampaikan kerangka
metodologis yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa.

3 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid10 (Damaskus:  Dar
al-Fikr, 1997), 7286-7289. Az-Zuhaili adalah ulama Muslim kontemporer,
dosen di Universitas Damaskus. Lahir di  desa Qalmun, Damsyiq Syiria
pada tanggal 6 Maret 1932. Beliau belajar di fakultas Syariah dan Bahasa
Arab, Universitas al-Azhar Cairo dan fakultas Syariah Universitas ‘Ain
Syam. Jenjang magister dan dilanjutkan doktornya diselesaikan di Universitas
Al-Azhar. Disertasinya berjudul Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami di bawah
bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur,  selesai pada tahun 1963. Saat
itu beliau berusia 31 tahun.
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Metode istinba >t} yang selama ini ditempuh oleh MUI dapat
dijelaskan oleh Sholahudin al-Ayub, anggota tim fatwa MUI.
Menurutnya, metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa
MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga
pendekatan, yaitu Pendekatan Nas} Qat }’i>, Pendekatan Qawli>
dan Pendekatan Manhaji>>.4

Pendekatan nas } qat }’i> dilakukan dengan berpegang kepada
nas } al-Qur’a >n atau Hadi >th untuk sesuatu masalah apabila
masalah yang ditetapkan terdapat dalam nas} al-Qur’a>n ataupun
Hadi>th secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam
nas } al-Qur’a>n maupun Hadi >th maka dilakukan dengan pen-
dekatan Qawli> dan Manhaji>>.

Pendekatan Manhaji > > adalah pendekatan dalam proses
penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok
(al-qawa>id al-us}u>li>yah) dan metodologi yang dikembangkan oleh
imam madhhab dalam merumuskan hukum suatu masalah.
Pendekatan manhaji> dilakukan melalui ijtihad secara kolektif
(ijtihad jama’i>), dengan menggunakan metode: mempertemukan
pendapat yang berbeda (al-Jam’u wa al-tawfi>q), memilih pendapat
yang lebih akurat dalilnya (tarji>h}i>), menganalogkan permasa-
lahan yang muncul dengan permasalahan yang telah dite-
tapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (ilh}a>qi>) dan istinba >t}i>.
Dalam masalah yang terjadi khila >fi >yah di kalangan imam
madhhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha
penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madhhab
melalui metode al-Jam’u wa al-Tawfi>q. Jika usaha al-Jam’u wa
al-Tawfi >q tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan
melalui metode tarji>h}i> (memilih pendapat ulama yang dinilai
paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggu-
nakan metode perbandingan madhhab (muqaran al-madha >hib)

4 http://www.mui.or.id/diakses 10 Mei 2011.
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dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh per-
bandingan.5

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat
(qawl) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh
terdahulu (al-kutub al-mu’tabarah) namun terdapat padanannya
dari masalah tersebut, maka dilakukan melalui metode ilh}a >qi>,
yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus
padanannya dalam al-kutub al-mu’tabarah. Sedangkan metode
Istinba >t}i> dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode
ilh}a >qi> karena tidak ada padanan pendapat (mulh}aq bih) dalam
al-kutub al-mu’tabarah. Metode istinba >t }i > dilakukan dengan
memberlakukan metode qiya >si>, istis}la >h}i>, istih}sa >ni> dan sadd al-
dhari >’ah. Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu
memperhatikan pula kemaslahatan umum (mas}a >lih} ‘ammah)
dan intisari ajaran agama (maqa >s}id al-shari>’ah). Sehingga fatwa
yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab
permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat
menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman
dalam menjalankan kehidupannya.

Fatwa MUI tentang bank sperma dan bank ASI pada 27
Juli 2010 sebagai berikut:6 1) Mendonorkan dan atau men-
jualbelikan sperma hukumnya haram karena bertentangan
dengan hukum Islam dan akan menimbulkan kekacauan asal-
usul serta identitas anak; 2) Mendirikan bank sperma dengan
tujuan seperti tersebut di point satu hukumnya haram.
Mendirikan Bank ASI hukumnya boleh, dengan sharat
sebagai berikut:

5 Ibid.
6 http://www.mui.or.id/, diakses 11 Mei 2011.
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a. Dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi
dengan pemilik ASI sehingga ada kesepakatan kedua
belah pihak, termasuk pembiayaannya.

b. Ibu yang mendonorkan ASI-nya harus dalam keadaan
sehat dan tidak sedang hamil.

c. Bank tersebut mampu menegakkan dan menjaga
ketentuan shariat Islam.

2. Nikah Beda Agama
Tentang nikah beda agama ini, MUI memberikan

pendapatnya. Perkawinan beda agama adalah haram dan
tidak sah. Dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita
Ahlu Kitab, menurut qawl mu’tamad, adalah haram dan tidak
sah.7

Dalam satu seminar di Depok, Guru Besar Hukum Perdata
Universitas Indonesia Wahyono Darmabrata, menjabarkan
ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama
agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut
adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan
menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada
salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri.
Meminta penetapan pengadilan terakhir kali dilakukan oleh
Andi Vonny Gani pada 1989. Jika RUU Administrasi kepen-
dudukan (Adminduk) yang saat itu sedang dibahas DPR
disahkan, akan lebih banyak lagi penetapan pengadilan
dimohonkan. Ketua Konsorsium Catatan Sipil, Lies Sugondo
menyatakan bahwa solusi penetapan pengadilan yang
disarankannya turut dimasukkan dalam RUU Adminduk.8

7 Lihat fatwa selengkapnya di lampiran 5.
8 "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Menikah Beda

Agama,” dalam http//www.hukumonline.com, diakses 12 Mei 2011.
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Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan
interpretasi lain dari pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya
menikah sesuai dengan agama perempuan. Masalahnya adalah
perkawinan mana yang sah? Terhadap cara ini, Wahyono
menyatakan perlu penelitian lebih jauh lagi.

Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama
mempelai mungkin lebih sering digunakan. Dalam agama
Islam, diperbolehkan laki-laki Islam menikahi wanita non-
Islam, yang termasuk ahlul kitab. Ayat al-Qur’a >n inilah yang
dipraktekkan sungguh oleh lembaga-lembaga seperti Paramadina,
Wahid Institute, dan Indonesian Conference on Religion and
Peace (ICRP), bahkan diperluas jadi memperbolehkan kawin
beda agama bagi wanita muslim. Kasus yang cukup terkenal
adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina, pada
awal 2005 lalu. Deddy yang Katolik dinikahkan secara Islam
oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan
Paramadina.9

Untuk perkawinan beda agama, mantan Quraish Shihab
berpendapat agar dikembalikan kepada agama masing-masing.
Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri,
pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan
hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada
jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan
istri agar tetap menghormati agama pasangannya.  ”Jadi jangan
ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah
sesuai agamanya,” kata Quraish.10

Pernyataan Quraish ternyata senada dengan pernyataan
Romo Andang Binawan SJ., dosen Sekolah Tinggi Filsafat

9 Ibid.
10 Ibid.
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Driyakarya. Romo Andang juga menerangkan hukum gereja
Katholik memperbolehkan perkawinan beda agama selama
calon mempelai non-Katholik bersedia berjanji tunduk pada
hukum perkawinan Katholik, monogami dan tidak bercerai
seumur hidup, serta membiarkan pasangannya tetap memeluk
Katholik.11

Sudhar Indopa, pegawai Kantor Catatan Sipil DKI
Jakarta, Mei lalu di depan seminar tentang perkawinan beda
agama yang diselenggarakan Lembaga Kajian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Indonesia terang-terangan me-
nyatakan negara bukannya tidak mau mengakomodir per-
kawinan beda agama. Larangan tersebut tidak datang dari
negara melainkan dari agama. “Sepanjang tidak ada pengesahan
agama, adalah tidak mungkin catatan sipil mencatat sebuah
perkawinan,” tandas Sudhar.

Pendapat berbeda disampaikan pengajar hukum Islam di
UI Farida Prihatini. Farida menegaskan bahwa MUI melarang
perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, lanjut Farida,
agama-agama lain juga tidak membolehkan, bukan hanya
agama Islam. “Semua agama tidak memperbolehkan kawin
beda agama. Umatnya saja yang mencari peluang-peluang.
Perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak ada
perkwianan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan
hukum dengan ibunya. Itu zina,” tandas Farida. Ketua Program
Kenotariatan UI ini menolak anggapan jika dikatakan lebih
baik menikah daripada kumpul kebo. Ia menilai hukum tidak
akan tegak dengan baik jika masih ada penyelundupan
hukum. Menurut ia, jika peraturannya sudah tegas, cukup
ditegakkan saja.12

11 Ibid.
12 Ibid.
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Solusi terakhir adalah menikah di luar negeri. Banyak
artis yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia
untuk melakukan perkawinan beda agama. Ia menjelaskan,
bahwa jika melakukan perkawinan di luar negeri berarti
tunduk kepada hukum negara tersebut, kemudian akte dibawa
pulang untuk dicatatkan ke Catatan Sipil. Meski Undang-
undang melarang menikah beda agama, faktanya Catatan
Sipil menerima pencatatannya.
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9

PENCEGAHAN DAN

PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pencegahan Perkawinan

KHI pasal 60 menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan
dapat dilakukan apabila calon suami/istri yang akan melang-
sungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan pe-
raturan perundang-undangan. Ada dua syarat perkawinan
bisa dicegah, yaitu syarat materiil dan syarat administratif.
Syarat materiiil antara lain tentang larangan perkawinan.
Sedangkan syarat administratif menyangkut kelengkapan
administrasi pihak calon. Syarat materiil menyangkut larangan
menikah antara dua orang yang:
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah

maupun ke atas.
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping,

yaitu antar saudara, antar seorang dengan saudara orang
tua dan antar seorang dengan saudara neneknya.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu
dan ibu/bapak tiri.

4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,
saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
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5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau
kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri
lebih dari seorang.

6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan
lain yang berlaku dilarang kawin.
Adapun prosedur pengajuan pencegahan perkawinan,

diatur dalam pasal 17 UU Nomor 1/1974 jo. Pasal 65 KHI:
1. pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam

daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan
dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat
perkawinan.

2. kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai
permohonan pecegahan perkawinan dimaksud dakam
ayat 91 pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.
Dalam perspektif metodologis, langkah ditempuh KHI

dan UU ini dapat dikategorikan sadd al-dhari >’ah (menutup
kemungkinan terjadinya mad }arat).1

B. Pembatalan Perkawinan

Jika pencegahan perkawinan dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya perkawinan, maka dalam pembatalan perkawinan
dimaknai bahwa setelah akad nikah perkawinan bisa saja
dibatalkan. Dalam pasal 22 UU 1/1974 disebutkan “perkawinan
dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Lihat bagan berikut
ini:

Pencegahan                                                   Pembatalan Perkawinan 

1 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1997), 145.
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Lalu KHI mengaturnya dalam pasal 70, perkawinan batal
apabila:
1. suami melakukan pekawinan, sedang ia tidak berhak

melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat
orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu
dalam iddah talak raj’i>

2. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di-li’an-nya.
3. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi

tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut
pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai
lagi ba’da dukhu >l dari pria tersebut dan telah habis masa
‘iddah-nya.

4. perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mem-
punyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai
darah tertentu yang menghalangi perkawinan menurut
pasal 8 UU perkawinan.

5. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keme-
nakan dari istri atau istri-istrinya.
Pasal 71, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin PA;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui

masih menjadi istri pria lain yang mafqu >d (hilang tidak
diketahui beritanya)

3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa
‘iddah dari suami lain;

4. pekawinan yang melanggar batas umur perkawinan seba-
gaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU perkawinan;

5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan
oleh wali yang tidak berhak;

6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
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Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman statusnya
sama dengan perkawinan yang dipaksa, dan tidak mempunyai
akibat hukum.



DINAMIKA HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA (KHI)

117

10

PERKAWINAN WANITA HAMIL

Fenomena remaja hamil di luar nikah saat ini cukup tinggi.
Penelitian yang dilakukan Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia (PKBI) Jawa Timur 2004 menyebutkan bahwa kategori
usia 15-24 tahun responden sudah melakukan hubungan seksual
dengan satu orang atau lebih, yaitu berjumlah 49 orang dari
360 responden, dan sembilan orang di antaranya positif hamil.1

Hal tersebut dapat dikatakan akibat semakin longgarnya
norma-norma agama dan etika di masyarakat. Selain itu serbuan
arus globalisasi, baik dari media maupun gaya hidup turut
mempengaruhi hal tersebut. Pada bab sebelumnya telah dije-
laskan bahwa banyaknya permohonan dispensasi pernikahan
di kabupaten Ponorogo disebabkan kehamilan di luar nikah.

Dalam hal perkawinan wanita hamil, KHI mengaturnya
dalam pasal 53, yaitu:
1. seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan

dengan seorang pria yang menghamilinya.
2. perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat

(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu
kelahiran anaknya.

1 Penelitian PKBI JATIM 2004, “Remaja Usia 15-24 Tahun Telah
Melakukan Seks Bebas,” dalam www.pkbi.com
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3. dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita
hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak
yang dikandungnya lahir.
Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut

ketentuan di atas adalah terbatas pada laki-laki yang meng-
hamilinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Surah al-Nu >r
(24): 3:

الزاىن ال ينكح اال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها اال زان او مشرك
Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan

perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah
merupakan perkecualian. Karena laki-laki yang menghamili
itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian
dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita
yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik
untuk mengawini mereka (al-Baqarah (2): 221). Isyarat tersebut
dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat wa h}urrima dha >lika
‘ala > al-mu’mini >n. Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili
perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.2

Jika ditelusuri sabab nuzu >l ayat di atas, disebutkan dari
riwayat Mujtahid ‘At }a’ dan Ibn Abi > Rabi>’ah serta Qatadah
menyebutkan bahwa orang-orang Muhajirin tiba di Madinah,
di antara mereka ada orang fakir, tidak memiliki harta dan
mata pencaharian, dan di Madinah terdapat wanita-wanita
tuna susila yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat
itu termasuk usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang
dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama
dokter hewan (al-baitar), dimaksudkan agar dikenali bahwa ia
adalah pezina. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali laki-
laki pezina dan orang-orang musyrik. Orang-orang fakir Muhajirin

2 A. Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
1997),, 165.]
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senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata: “Kita
nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka.”
Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah Saw,
maka turunlah ayat 3 surah al-Nur di atas.

Dari penjelasan sabab nuzu>l di atas dapat ditegaskan bahwa
kawin hamil hanya dibolehkan dengan laki-laki yang meng-
hamilinya, dengan dasar menjaga nilai dan martabat orang
beriman. Selain itu untuk menjelaskan kedudukan hukum
anak zina tersebut. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat
adalah laki-laki lain yang bersedia menjadi bapak dari anak
yang dikandung wanita, karena laki-laki yang menghamilinya
raib. Dalam kasus seperti ini, Rafiq berpendapat bahwa, jika
mengambil analogi (qiya >s) kepada wanita hamil yang dicerai
atau ditinggal mati, masa iddahnya adalah sampai bayi yang
dikandung lahir. Jadi wanita hamil tidak dibenarkan menikah
dengan laki-laki yang tidak menghamilinya sampai bayi yang
dikandungnya lahir.3

Memang dalam KHI tidak diberikan ketentuan lebih detail,
hal ini menurut Yahya Harahap membuka peluang bagi pe-
ngadilan untuk mencari dan menemukan asas-asas baru melalui
terobosan yang lebih aktual dan rasional.4

Dalam kajian fiqh, ulama berbeda dalam menetapkan
hukum menikah dengan wanita yang sedang hamil zina. Jika
dicermati dasar- dasar perselisihan tersebut adalah dalam meng
interpretasikan beberapa dalil dibawah ini yang dipersepsikan
beda oleh para Fuqaha >’, diantaranya:

3 Ibid, 166.
4 Harahap, Kedudukan, 42.6QS. An- Nu >r: 26.7 QS. An-Nu >r: 32.4

Fathurrahman Azhari, “Perkawinan Wanita Hamil Perspektif  Empat Imam
Madhab  dan KHI,” dalam  Jurnal Syariah No. 2,Tahun. 6, Juli-Desember
2006, 230.
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1. Al-Qur’a >n:

الـــزاِني ال ينِكـــح إال زاِنيـــةً أَو مشـــِركَةً والزاِنيـــةُ ال
 ِمِننيــؤ ــى الْم ــك علَ ــرِّم ذَِل حو ــِرك شم اٍن أَوــا ِإال ز هِكحني
Artinya:

Para penzina laki- laki itu tidak (boleh) kawin kecuali dengan
penzina wanita atau para wanita musyrik, dan para penzina
wanita itu tidak (boleh) nikah kecuali dengan penzina laki- laki
atau laki- laki musyrik. Dan diharomkan semuanya itu bagi orang-

orang mu’min.5

2. Al-Qur’a >n:

ــاِت..………… ــونَ ِللْخِبيثَ ــني والْخِبيثُ ــات ِللْخِبيِث الْخِبيثَ
Artinya:

Wanita- wanita tak bermoral  itu pasangannya adalah laki- laki
tak bermoral, sebaliknya laki- laki tak bermoral itu pasangannya

adalah para wanita tak bermoral………6

3. Al-Qur’a >n:

……… ـاِئكُمِإمو اِدكُمِعب ِمن اِلِحنيالصو كُمى ِمناموا األيِكحأَنو
Artinya:

“Dan nikahkanlah orang- orang yang sendirian  dari kamu sekalian
dan  hamba- hamba sahaya  pria  kalian yang shalih- shalih  dan

(juga) sahaya- sahaya  wanita kalian…7

5 QS. An- Nu >r: 2
6 QS. An- Nu >r: 26.
7 QS. An-Nu >r: 32.
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4. Hadi>th Nabi:

ــريه من كان يؤمن باهللا واليوم األخر فال يسق مائة زرع غ
Artinya:

Barang siapa ber-iman kepada Allah dan Rasulnya, maka janganlah

ia “mengairi dengan air (mani) nya pada tanaman (janin) orang lain.

5. Hadi>th yang semakna:

ــريه ــة زرع غ ال حيل إلمرئ يؤمن باهللا واليوم األخر أن يسقى مائ
Artinya:

“Tidak halal bagi seseorang yang percaya pada Allah dan hari
akhir untuk mengairi (dengan   air mani) , tanaman (janin)  orang
lain”. H.R. Abu> Da>wud dan Tirmidhi>.

6. ‘A<ishah  RA. berkata:  Su’ila Rasu >lulla >h SAW ‘an rajulin
zana > bi imra’atin wa ara >da an yatazawwajaha. Faqa >la:

أوله سفاح وأخـره نكـاح واحلـرام ال حيـرم احلــالل    
Artinya:

Dari ‘A<ishah RA, Rasulullah ditanya tentang seorang laki- laki
yang berzina dengan seorang wanita dan dia bermaksud menikahinya.
Maka Rasulullah menjawab: “ Awalnya adalah  kumpul kebo (sifah })
dan akhirnya adalah sebuah pernikahan. Sesungguhnya  perbuatan
haram itu tidak dapat menghalangi  terjadinya (pernikahan) yang

halal”. H.R.Al-T{abrani> dan Al-Da >r al-Qut }ni>.

Menurut hadith ini Rasulullah pernah memberi izin per-
nikahan wanita hamil zina walaupun tentu saja  hukum h}ad-
nya tetap berlaku.
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7. Hadi>th Nabi:

الولــد للفــراش وللعــاهر احلجــر
Artinya: Dari Abi> Hurairah RA, Rasulullah bersabda: “Anak itu
(dinasabkan) kepada suami ibunya, sedang si penzina harus
dihukum (dera/ rajam)”. Lihat Subul al-Sala>m III/ 210.

Boleh atau tidakkah menikahi wanita yang sedang hamil
zina? Jumhur Ulama kebanyakan membolehkan mengawini
wanita hamil zina seperti pendapat Ima>m  Abu> H{ani>fah, Shafi’i>,
Ibnu Hazm dari kelompok Al-D{ahiri>. Sedangkan Ima>m Ah}mad
bin H{anbal dan Ima>m Ma>liki> melarangnya. Ima >m Ma>lik dan
Ima>m Ah}mad bin H{anbal  mendasarkan larangannnya pada
maksud lahir ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis yang melarang
membuahi janin yang sudah ada dari hubungan si wanita dengan
orang lain.

Adapun Abu> H{ani>fah dan dan Ibnu Hazm, walau mem-
bolehkan perkawinannya, namun mereka melarang perseng-
gamaan antara suami istri tersebut sampai si wanita mela-
hirkan anaknya, karena larangan Nabi untuk membuahi janin
orang lain berlaku juga bagi wanita yang dihamili tanpa nikah,
maka suaminya yang menikahinya dianggap orang lain, walau
wujud orangnya sama. Sedang  Al-Shafi’i > membolehkan per-
senggamaan mereka karena tujuan nikah adalah menghalalkan
persenggamaan.  Dari ikhtila >f ini Ima >m Nawawi > dalam Al-
Majmu>’ Li al-Nawawi> (dari madhhab Shafi’i>) menyatakan:  hukum
persenggamaan itu makruh (sebaiknya jangan dilakukan sampai
sang bayi lahir)  berdasarkan kaidah: Al-khuru >j min al-ikhtila >f
mustah}a>b (Keluar dari perbedaan pendapat itu sangat dianjurkan).4

4 Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil (Yogyakarta:
Pustaka Dinamika, 2002), 57.
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11

POLIGAMI

Berita tentang kehidupan poligami selalu menyita perhatian
publik. Beberapa tahun yang lalu, media massa mewartakan
peristiwa pernikahan kedua Abdullah Gymnastiar (Aa Gym).
Beragam pendapat dan analisis bermunculan. Masing-masing
pihak memiliki dasar dan argumen yang dianggap absah menurut
agama.

Bagi mereka yang berpendapat setuju poligami mengambil
dasar argumen bahwa agama tidak melarang atau tidak meng-
haramkan poligami, sebab teks al-Qur’a >n jelas-jelas menyebut
kebolehan itu. Selain itu, menurut Nuruddin, jika seseorang
memiliki kesanggupan dan beristri lebih dari satu merupakan
kebutuhan dirinya agar tetap dalam memelihara muru >’ah dan
juga dimotivasi untuk membantu, selama ia dapat berlaku
adil, maka ia boleh melakukan poligami. Sebaliknya orang
yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas, maka poligami
merupakan sesuatu yang harus dihindari. Dengan demikian,
tegasnya, poligami merupakan sesuatu yang sifatnya sangat
pribadi dan kondisional.1

1 Lihat QS al-Nisa >’ (4): 3; Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di
Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004), 178.
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Sedangkan bagi mereka yang menolak poligami menjelas-
kan, bahwa poligami sesungguhnya hanyalah pintu darurat kecil
yang diperuntukkan bagi mereka yang memang betul-betul
memiliki alasan logis untuk melakukannya. Misalnya karena
istri tidak dapat memberikan keturunan, atau karena sakit
yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan kewajiban-
nya sebagai istri. Mereka juga mendasarkan alasan bahwa al-
Qur’a>n menyebut kewajiban bagi para pelaku poligami harus
mampu bersikap adil, sementara tidak mungkin bagi manusia
biasa dapat berlaku adil. Tetapi, kebanyakan ulama berpendapat,
parameter keadilan adalah adil dalam nafkah (harta benda)
semata, bukan kasih sayang atau perhatian.2 Tetapi, persoalan
ini berpulang pada pribadi masing-masing, sebab pelakulah
yang paling tahu dan bertanggung jawab dibalik motif ber-
poligami. Yang menjadi perhatian kita adalah apakah poligami
betul-betul telah memberi kemaslahatan bagi para kedua
pihak suami istri? Tentu perlu kajian mendalam tentang masalah
ini.

Pada dasarnya, dalam UU Perkawinan pasal 3 (1) tersurat
jelas bahwa laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang
wanita, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, KHI menyiratkan
kebolehan laki-laki untuk poligami dengan mengatur sedemikain
rupa berkaitan dengan syarat yang wajib dipenuhi. Misalnya
dalam pasal 57 KHI dan UU Perkawinan pasal 4 (2) dijelaskan
bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang
suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
1) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan;

2 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsi >r Maraghi, vol. 5 (Beirut: Da >r al-Fikr,
tt), 183.
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2) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP no 9
Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan
secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas persetujun istri pada
sidang Pengadilan Agama.”

Ketentuan hukum ini mengikat bagi pihak yang hendak
melakukan poligami. Lebih tegas lagi dinyatakan jika ada
pelanggaran, baik dari pihak pencatat nikah maupun pelaku
poligami dapat dikenai sanksi pidana hukuman kurungan tiga
bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 7.500.,-. Dari
uraian ini dapat dikatakan bahwa negara berkeinginan mem-
persempit jalan bagi pelaku poligami, sebab seperti dijelaskan
di muka bahwa sesungguhnya pernikahan itu didasarkan pada
asas monogami. Tetapi kenyataan di masyarakat banyak dijumpai
praktek poligami, bahkan tidak hanya empat orang istri saja,
tetapi sampai sembilan istri seperti dalam kasus Kusto Rahardjo
yang diulas di bagian akhir tulisan ini.

Sebenarnya aturan tentang poligami di atas juga menga-
ndung beberapa kelemahan, di antaranya dalam hal sanksi
pidana. Ketentuan denda di atas mencerminkan ketidakte-
gasan aturan itu, dengan hanya menyebutkan denda Rp 7.500,-
dan sangat mudah bagi para pihak, baik para pelaku poligami
maupun pencatat nikah untuk lepas dari jerat hukum, apalagi
nominal dendanya tidaklah signifikan.

Penelitian yang mengungkap fakta praktek poligami di-
lakukan tanpa persetujuan istri terdahulu (istri tua). Salah
satunya adalah penelitian A. Sumpeno, et.al., berjudul Kritik
Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam: Praktik Berpoligami
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Dosen IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.3 Seperti diketahui
dalam kompilasi diatur bahwa praktek poligami dapat dilakukan,
tetapi harus dengan syarat mampu bertindak adil, dan harus
sepengetahuan istri sebelumnya. Dengan aturan ini, istri
terdahulu dijamin untuk mengajukan tuntutan jika suaminya
melakukan poligami tanpa alasan dan izin darinya. Dari hasil
temuan di IAIN Bandung, dari enam kasus dosen berpoligami,
hanya ada seorang dosen yang meminta izin istri tuanya dan
mendapat persetujuannya, yaitu H. A. Hasan Gaos. Meskipun
pada akhirnya istri tuanya Hj. O. Sutidjah, menyesali keputusan
memberinya izin.

Argumentasi yang digunakan dosen berpoligami adalah
al-Qur’a>n dan Sunah serta pendapat fuqaha bahwa poligami
adalah hak mutlak suami terhadap istrinya sehingga tidak pelu
adanya izin istri. Pendapat fuqaha yang disitir dosen pelaku
poligami tersebut dapat dijelaskan dengan mengikuti para
sahabat Nabi Muhammad yang memiliki istri lebih dari seorang,
yaitu Naufal ibn Muawi >yah, Qais ibn al-Hari >th, dan Ghayla >n
al-Thaqafi> yang masing-masing memiliki 5, 8, dan 10 istri.4

Dengan dasar hukum Islam tersebut, mereka menganggap
bahwa pasal 55-59 bab IX KHI hanya mengada-ada saja karena
tidak dapat mencarikan solusi bagi perbuatan kejahatan (zina)
sebagai akibat obyektif dari kondisi perempuan yang lebih
banyak daripada laki-laki dan kondisi sosial, ekonomi, dan
kondisi psikologi perempuan. Karena itu poligami dapat di-
pandang sebagai solusi yang mashru >’ dalam Islam. Menurut
dosen-dosen itu, praktik poligami dapat dipertanggungjawabkan

3 Baca Jurnal al-Istiqro’ Vol. 03 Nomor 01, 2004.
4 Wahbah Al-Zuhayli >, al-Fiqh al-Isla >mi >wa Adillatuh, Juz 9 (Beirut: Da >r al-

Fikr al-Misri >yah, 1997), 6667; Istiqra’, 103.
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secara yuridis baik di hadapan hukum manusia di dunia, maupun
hukum Allah di Akhirat.5

Pandangan suami yang memposisikan dirinya sebagai
pemegang mutlak hak untuk berpoligami itu dianggap kurang
bijaksana dan bahkan sebagai perbuatan yang tidak dapat
diterima oleh para istri tua. Menurut mereka, praktik poligami
suaminya itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan
telah menginterpretasikan al-Qur’a >n dan sunah hanya ber-
dasarkan hawa nafsu belaka. Lebih tegas istri tua H. Syukriadi
Sambas menyatakan “para suami itu berpoligami hanya dengan
dalih merasa kasihan dan demi kemaslahatan, sebaliknya
kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi anak dan istrinya menjadi
berantakan.”

Mengapa istri-istri tua itu tidak mengajukan tuntutan?
Menurut mereka karena malu dan hanya akan menimbulkan
kehancuran keluarga saja, dan akhirnya pada umumnya mereka
menyepakati poligami itu. Menurut mereka, percuma saja
melakukan tuntutan, karena pasal 55-59 bab IX KHI sebenar-
nya memiliki kelemahan. Kelemahan itu antara lain tidak ada
sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap suami yang me-
lakukan pelanggaran terhadap praktik poligami.6

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa ada gap
(kesenjangan) antara aturan poligami yang ada di KHI dengan
praktek di masyarakat. Meskipun KHI menegaskan aturan
sedemikian rupa, tetapi praktiknya, ternyata banyak yang
tidak mentaati prosedur poligami dalam KHI seperti kasus
dosen IAIN Bandung. Selain itu kelemahan yang nyata dalam
KHI seperti sanksi, sebenarnya sudah ditetapkan, tetapi denda
dan sanksinya sangat jauh dari rasa keadilan. Dengan demikian,
maka revisi terhadap KHI sebaiknya dilakukan.

5 Istiqra’, 103.
6 Ibid, 105.
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Seperti yang telah disampaikan di atas, secara faktual, ada
kasus di antara masyarakat yang mempraktekkan poligami
bukan hanya dengan empat isteri, tetapi sampai sembilan
orang istri. Hal ini dilakukan oleh Kustoro Rahardjo, warga
desa Cibelok, kecamatan Taman, kabupaten Pemalang yang
bertahan dengan sembilan isteri. Ia mengakui hidup ber-
poligami tidaklah gampang, sampai saat ini, hubungannya
dengan kesembilan isterinya sudah berjalan empat belas tahun
terbilang lancar-lancar saja. Tujuh di antara sembilan isterinya
yakni Siti Rohyati usia 55 tahun, Sri Widianti usia 48 tahun,
Suryati usia 51 tahun, Wasnita usia 49 tahun, Ina Wigati usia
45 tahun, Winarsih usia 41 tahun, Neneng usia 40 tahun, Lis
Setyowati usia 38 tahun dan Endang Leganingsih usia 33 tahun.
Saat ini kesemuanya tinggal di rumah besar peninggalan orangtua
Kustoro Rahardjo. Isteri pertamanya, Siti Rohyati, PNS yang
kini tinggal di Jakarta, isteri ketiganya, Wasnita, bekerja di
Malaysia. Karena itu, praktis ketujuh isteri yang lain, kini
tinggal di rumah yang sama.7

Ia menikahi isterinya tidak dalam waktu bersamaan. Isteri
terakhir, Endang Leganingsih, misalnya dinikahi pada tahun
1992, uniknya, yang melamar isteri berikutnya justru isteri-
isteri tuanya. Menanggapi perkawinan Aa’ Gym dan wacana
revisi Undang-undang Perkawinan, Kustoro menyatakan bahwa
poligami tidak perlu dipolemikkan karena itu merupakan
pilihan masing-masing individu. Tentang motivasinya ber-
poligami, dia serius menyatakan bahwa hal itu dilakukan
karena dirinya tidak mau berzina atau berselingkuh. Dalam
kehidupan rumah tangga, harus dilakukan secara terbuka,
karena hidup berpoligami tidak bisa dilakukan secara sem-
barangan.8

7 Jawa Pos 19 Desember 2006, 16.
8 Ibid.
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Argumentasi yang sering digunakan bagi mereka yang
berpoligami adalah mereka mengikuti sunnah Nabi. Untuk
melacak argumentasi tersebut, penting dijelaskan di sini temuan
Syafi’i> Antonio yang menggunakan pendekatan sejarah, yang
diperkuat pula oleh Quraish Shihab. Muhammad SAW hanya
memiliki seorang isteri, Khadijah, selama lima belas tahun
sebelum kerasulan dan sepuluh tahun sesudahnya. Dalam
masa itu, sama sekali tidak ada catatan yang mengatakan
bahwa Muhammad SAW ingin menikah dengan perempuan
lain, baik ketika Khadijah masih hidup ataupun ketika ia
belum kawin dengan Khadijah. Belum pernah terdengar
bahwa ia termasuk orang yang mudah tergoda oleh wanita
lain. Jadi aneh juga ada yang menuduh bahwa Nabi memiliki
syahwat yang berlebihan terhadap wanita sehingga mendo-
rongnya untuk beristri banyak. Periodesasi kehidupan rumah
tangga Rasululah dapat digambarkan sebagai berikut:9

                       (Monogami selama 25 tahun)       (Poligami 11/12 thn)

==usia 25 Nabi menikah=============50=51/52=========w63

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa periode per-
kawinan sebagaian besar dijalani dalam bentuk monogami.

9 Syafi’i Antonio, Muhammad Super Leader Super Manager (Jakarta:
ProLM Center, 2007), 105; karya Shafi’i> ini sangat berbobot, karena menggu-
nakan metode penelusuran terhadap sumber utama kehidupan Rasulullah
saw berupa ayat-ayat al-Qur’a >n, musnad-musnad, dan Sunan hadis, buku-
buku sirah, maghazi dan siyar, kitab-kitab shamai’il, buku-buku tentang
H {aramayn, buku sejarah, kitab autobiografi para para tokoh dan sebagainya.
Silakan lihat selengkapnya di catatan bibliografi pada halaman 305-311:
Telaah sejarah poligami dilakukan pula oleh Agus Purnomo, “Membincang
Kembali Poligami: Telaah Kesejarahan atas Praktek Poligami Dalam Islam,”
dalam Jurnal Justitia Islamica, Vol. 3/No. 2/Juli – Desember 2006, 21-31.10
Antonio, Muhammad…, 106.
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Beliau hanya mempunyai satu isteri (Khadijah) selama lebih
kurang 25 tahun. Kemudian sempat hidup menduda beberapa
waktu sebelum kemudian menikah untuk yang kedua kalinya.
Pada masa pernikahan yan kedua inilah beliau lebih dari satu
atau selama lebih kurang sebelas atau dua belas tahun. Kalau
memang Muhammad SAW bermotif seksual,  demikian tentu
dia telah beristri selain Khadijah. Apalagi kaum Quraish
bersedia mencarikan wanita pilihan untuk dinikahinya asalkan
Muhammad SAW mau menghentikan dakwahnya. Selain itu,
kalau memang syahwat yang mendorong beliau berpoligami,
tentu akan dilakukannya di usia yang lebih muda dan kaum
Quraish akan dengan senang hati mencarikannya.10

Setelah Khadijah wafat, Muhammad SAW menikah dengan
‘A<ishah, tetapi pernikahannya dengan ‘A <ishah baru disem-
purnakan setelah hijrah ke Madinah. Sesudah menikah dengan
‘A<ishah, Muhammad SAW menikah lagi dengan Sawdah binti
Zam’ah, seorang janda yang suaminya pernah hijrah ke Eithopia
dan meninggal setelah kembali ke Mekah. Setelah perang
Badar Muhamamd SAW menikah dengan H{afs }ah binti ‘Umar
bin Khat }a>b yang ditinggal mati Khunais.11

Pada tahun 4 H/626 M, Muhammad SAW memiliki empat
isteri: Sawdah binti Zam’ah, ‘A<ishah binti Abu> bakar, H{afs }ah
binti ‘Umar bin Khat}a>b, dan Zainab binti Khuzaimah. Sawdah
dan ‘A<ishah dinikahi oleh Muhamamd SAW sebelum hijrah,
sementara H {afs }ah dan Zainab dinikahi tidak lama setelah
perang Uhud. Kehadiran H {afs }ah tidak merusak keharmo-
nisan rumah tangga Muhammad SAW, bahkan ‘A<ishah merasa
gembira memiliki teman sebaya dengannya.12

11 Ibid.
12 Ibid
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Zainab binti Khuzaymah merupakan janda ‘Ubaidah bin
Al-Hari>th bin Mut }allib yang telah mati syahid dalam perang
Badar.3 Zainab terkenal dengan kebaikan hatinya dan suka
menolong orang yang kesusahan, sehingga diberi gelar Ummu
al-Masa>ki>n (ibu orang-orang miskin). Kehidupan rumah tangga
Muhammad SAW dengan Zainab bini Khuzaimah hanya berjalan
8 bulan. Zainab jatuh sakit dan meninggal dunia. Selain Khadijah,
Zainab merupakan  isteri Muhammad SAW yang meninggal
dunia ketika beliau masih hidup. 13

Empat bulan setelah Zainab wafat, Muhammad Saw me-
ngawini Ummu Sala >mah yang berusia 29 tahun. Ia adalah
janda Abu> Sala>mah, sepupu beliau yang ditinggal mati suaminya
empat bulan sebelumnya.

Setelah menaklukkan Bani > Must }aliq, Muhammad SAW
menikah dengan Juwariyah binti al-Hari >th bin Abi> Dhirar.
Juwariyah pada mulanya termasuk salah seorang tawanan
perang dan ingin menebus dirinya. Kemudian Muhammad
menikahinya dan diikuti dengan pembebasan tawanan perang
lainnya.

Dari penjelasan Antonio di atas, ia hendak menegaskan
bahwa poligami dengan istri-istri itu hanya khusus pada Nabi.
Selain itu pilihan Nabi untuk berpoligami bukan atas dasar
alasan seksual, tetapi ada alasan-alasan khusus, sebagaimana
penjabarannya:

13 Perang Badar terjadi di wilayah Badar 144,5 km sebelah barat daya
Madinah, pada bulan Ramadhan 624 M. Menurut Analisis Hitti, berkat
kepempinan Muhamamd, umat Islam yang berjumlah 300 orang berhasil
megalahkan 1000 orang kafir Mekah. Seberapapun pentingnya peristiwa
itu, dari sudut pandang militer, perang Badar telah menjadi landasan kekuatan
kepemimpinan Muhammad. Islam telah memperoleh kemenangan militer
yang pertama dan menentukan. Lihat penjelasan selengkapnya di Philip
K.Hitti, History of The Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi S. Riadi
(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 146.
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No Nama Istri Nabi Status Usia Nabi Usia Istri Alasan Dinikahi oleh Nabi

1 Khadijah 2 kali janda 25 tahun 40 tahun Petunjuk Allah, wanita muslim pertama

2 Sawdah Janda 56 tahun 70 tahun Menjaga keimanan dari kaum musyrik

3 Zainab Janda 56 tahun 45 tahun Perintah Allah, pernikahan hendaknya
sekufu

4 Ummu Salamah Janda 56 tahun 62 tahun Perntah Allah agar mambantu Nabi
berdakwah dan mengajar kaum wanita

5 Ummu Habibah Janda 57 tahun 47 tahun Untuk menjaga keimanan agar tidak
murtad

6 Juwairiyah Janda 57 tahun 65 tahun Memerdekakan budak dan pembebasan
dari tawanan

7 Shafiyah 2 kali janda 58 tahun 53 tahun Menjaga keimanan Shafiyah dari boikot
orang Yahudi

8 Maimunah Janda 58 tahun 63 tahun Istri Rasul dari suku Yahudi, menikah
dengan Rasul untuk mengembangkan
dakwah di kalangan Bani Nadhir

9 Zainab Janda 58 tahun 50 tahun Petunjuk Allah dan bersama-sama Rasul
menyantuni anak yatim dan dhuafa’

10 Maria Qibtiyah Gadis 59 tahun 25 tahun Memerdekakan Maria dari perbudakan

11 Hafsah Janda 61 tahun 35 tahun Petunjuk Allah, Rasul menikahinya untuk
menjaga otentisitas al-Qur’an (ia seorang
penghafal al-Qur’an)

12 ‘Aishah Gadis 61 tahun 9 tahun Petunjuk Allah, Rasulullah mengajarkan
tentang kewanitaan agar disampaikan
kepada umatnya kelak

13 Antonio, Muhammad…, 107.
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12

Counter Legal Draft

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen
Agama RI Senin, 04 Oktober 2004 mengeluarkan counter legal
draft atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini sering
digunakan sebagai rujukan oleh para hakim agama, di hotel
Aryaduta, Jakarta. Di dalam counter legal draft yang baru,
khususnya menyangkut hukum perkawinan tercatat sejumlah
isu-isu penting yang dilakukan perubahan seperti pengertian
perkawinan, wali nikah, pencatatan, batas usia perkawinan,
mahar, kawin Beda Agama, Poligami/Poliandri, hak cerai
isteri dan rujuk, ‘Iddah, Ih}da >d, pencari nafkah, perjanjian per-
kawinan, nusyuz, hak dan kewajiban, waris beda agama, bagian
anak laki dan perempuan, wakaf beda agama, anak diluar
perkawinan, ‘Aul dan Radd dan sebagainya.

 Menurut tim perumus, KHI merupakan kumpulan materi
hukum Islam yang disusun dalam bahasa undang-undang oleh
Tim Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi
kerjasama Departemen Agama dan Mahkamah Agung sejak
tahun 1985-1991. Ada tiga bidang hukum Islam dalam KHI
yang terumuskan ke dalam 229 pasal, yakni hukum perka-
winan 170 pasal, hukum kewarisan 44 pasal, dan hukum
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perwakafan 15 pasal. Dalam kenyataan yuridis, KHI merupakan
satu-satunya materi hukum Islam yang dijustifikasi oleh negara
(alias menjadi hukum positif) melalui Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam.

Meski landasan hukumnya tidak kuat untuk dijadikan
pedoman (karena bersifat fakultatif, tidak imperatif), tetapi
dalam kenyataan di lapangan KHI tampak sangat efektif di-
gunakan oleh para hakim agama, pejabat KUA, dan sebagian
umat Islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama pada
tahun 2001, hampir 100% secara implisit dan 71% secara
eksplisit hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama menjadikan KHI sebagai sumber dan landasan hukum
dalam keputusan keputusannya. Efektifitas ini bisa dipahami
karena KHI disusun dengan bahasa Indonesia yang jelas dan
pasti untuk sebuah keputusan hukum.

Karena efektivitas ini dan atas tuntutan UU Nomor 25
Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004,Departemen Agama
melalui Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama sejak
tahun 2002 berupaya menjadikan KHI menjadi Rancangan
Undang-Undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama
Bidang Perkawinan dan Perwakafan.

RUU ini merupakan upaya pemerintah untuk menaikkan
status KHI dari Inpres menjadi UU. Dalam konteks inilah,
Pokja Pengarusutaman Gender Depag melakukan pengkajian,
penelitian, dan perumusan ulang terhadap materi hukum
KHI dan membuat counter legal draft KHI sebagai alternatif.
Pengkajian ini menggunakan empat perspektif utama, yaitu
gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Perspektif
ini niscaya dilakukan untuk mengantarkan hukum Islam menjadi
hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan,
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kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern, dan dapat
hidup dalam masyarakat yang plural, sebagai bagian dari cita-
cita kita untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan
demokratis.

Counter Legal Draft terhadap KHI ini memunculkan sejumlah
kontroversi. Bagi sebagaian pendapat, KHI yang sudah ada
tidak perlu direvisi kembali, karena sudah cukup bagus. Sementara
itu bagi sejumlah pandangan lainnya melihat bahwa KHI yang
sudah ada itu memang perlu untuk diperbaharui seiring dengan
perkembangan jaman. Dalam pandangan ini setiap teks perlu
ada pembaharuan, kalau tidak teks itu akan ditinggalkan oleh
masyarakat.

Salah satu pendapat yang mewakili ketidaksetujuan dengan
direvisinya KHI ini datang dari Prof. Tahir Azhari, Guru Besar
Hukum Islam Universitas Indonesia. Menurut Tahir, perubahan
atas KHI yang ada harus dilihat dari tujuannya, apakah pem-
baharuan itu ditujukan untuk kepentingan umat Islam atau
bukan. Kalau pembaharuan itu tidak terkait dengan kepentingan
untuk umat Islam, maka untuk apa dilakukan pembaharuan
tersebut. Menurut Tahir, Ketentuan-ketentuan dalam KHI
sudah menampung dan menggambarkan seluruh aspirasi dalam
hukum Islam, khususnya aspirasi alim ulama dan para pakar
hukum Islam di Indonesia. Apa yang telah dilakukan oleh
para ulama dan pakar hukum Islam inipun menurut Tahir
sudah berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang sudah
baku dan merujuk pada tiga sumber yaitu Al-Qur’a >n, Sunnah
Rasul dan Al-Ra’yu.

Tahir menambahkan, yang perlu dilakukan bukan mela-
kukan pembaharuan, namun melakukan peningkatan kedudu-
kan KHI yang didasarkan pada Inpres No.1 Tahun 1991menjadi
undang-undang dengan cara mencantumkan sanksi-sanksi
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hukum yang diperlukan apabila terjadi pelanggaran ketentuan
KHI.

Sementara itu, KH Husein Muhammad, salah satu pembahas
yang juga sebagai kontributor aktif di dalam pembuatan counter
legal draft ini menyatakan bahwa counter legal draft KHI ini
merupakan bentuk penerjemahan kembali sebuah teks-teks.
Setiap teks perlu adanya pembaharuan sesuai dengan masanya.
Kalau kita hanya berpaku pada sebuah teks yang ada, sementara
kehidupan terus berlangsung, maka saya khawatir teks ini
akan ditinggalkan oleh masyarakat dan selanjutnya teks ini
akan menjadi sebuah legenda dalam masyarakat ujar Hussein.

Menurut Hussein teks agama setidaknya tidak dipahami
secara mutlak dan tunggal seolah-olah tidak bisa dirubah.
Kalau dulu Nabi Muhammad menerima teks-teks hukum
agama langsung dari Allah Swt, maka teks bisa bermakna
tunggal, tetapi ketika Nabi Muhammad telah meninggal dunia,
apakah tulisan-tulisan tersebut masih memiliki makna tunggal?
Sejarah menunjukkan Al-Qur’a >n bisa diinterpretasikan dalam
sejumlah pandangan, Al-Qur’a >n tidak berbicara apa-apa, yang
memberi makna adalah orang, ujar Husein. Husein melihat
bahwa Kompilasi Hukum Islam yang saat ini ada lebih banyak
mengambil pandangan dari Fiqih Shafi’i >, padahal ada banyak
pandangan-pandangan dari madhhab lain yang juga perlu
diakui seperti halnya wali nikah. Untuk itu perlu diketahui
bahwa saat ini telah terjadi perubahan dari klasik ke masa
sekarang. Kalau masa klasik, kepercayaan personal bisa dijadikan
pertimbangan hukum, tetapi kalau sekarang hukum yang
dipercaya adalah sebuah fakta. Jadi realitas harus menjadi
dasar kesimpulan hukum, ujar Husein.

Jika dicermati content CLD berisi pembaruan terhadap
pasal-pasal KHI yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan
kesetaraan. Namun, demikian pada akhirnya, pemerintah



DINAMIKA HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA (KHI)

137

dalam hal ini Kemenag, membubarkan dan menganulir hasil
CLD tersebut atas berbagai macam pertimbangan. Di bawah
ini akan diketengahkan pro kontra serta tanggapan atas CLD
secara singkat.

Sejumlah kajian dan penelitian menjelaskan bahwa Kom-
pilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dalam dirinya berbagai
potensi kritik. Kritik umumnya diarahkan selain pada eksistensi
KHI juga pada substansi hukumnya yang dipandang tidak lagi
memadai dalam menyelesaikan pelbagai problem keumatan
yang cukup kompleks. Ini karena konstruksi KHI sejak awal
kelahirannya telah membawa pelbagai kelemahan.Hasil-hasil
penelitian baik berupa tesis maupun disertasi menyatakan
bahwa KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan
visi dan misinya. Terang benderang, beberapa pasal di dalam
KHI secara prinsipil berseberangan dengan prinsip-prinsip
dasar Islam yang universal, seperti prinsip persamaan (al-musa >wah),
persaudaraan (al-ikha >‘), dan keadilan (al-‘‘adl), serta gagasan
dasar bagi pembentukan masyarakat madani, seperti pluralisme,
kesetaraan gender, HAM, demokrasi, dan egalitarianisme.1

Di samping itu juga disinyalir oleh para pakar hukum, di
dalam KHI terdapat sejumlah ketentuan yang tidak lagi sesuai
dengan hukum-hukum nasional dan konvensi internasional
yang telah disepakati bersama. Belum lagi kalau ditelaah dari
sudut metodologi, corak hukum KHI masih mengesankan
replika hukum dari produk fikih jerih payah ulama zaman
lampau di seberang sana.

1 Sumber: Pokja Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama RI 2007
“Menuju Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang Adil Gender”, di
KH. Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir
dan Marzuki Wahid, Dawrah Fiqh Concerning Women - Modul Kursus
Islam dan Gender, Fahmina Institute, Cirebon, 2007.
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 Konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya
dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, melainkan
lebih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian dari fikih Timur
Tengah dan dunia Arab lainnya. Program ini hadir untuk
membaca ulang KHI setelah 12 tahun berlalu dan menyu-
sunnya kembali dalam perspektif baru (meliputi visi dan misi)
yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dewasa
ini. KHI yang diharapkan adalah seperangkat ketentuan hukum
Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya
masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kema-
nusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya
nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya
kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan
tersebut hendak digali dan dirumuskan dari sumber-sumber
Islam yang otoritatif, al-Qur’a>n dan al-Sunnah, melalui pengkajian
terhadap kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-ketentuan
yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khazanah intelektual
klasik Islam, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim

dan Barat di belahan dunia yang lain.
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Isu-isu Penting dalam CLD

No Isu Krusial KHI CLD

1 Pengertian perkawinan Melaksankannya merupakan ibadah
pada Allah Swt

Bukan ibadah, tapi hubungan sosial
kemanusiaan biasa

2 Wali nikah Menjadi rukun perkawinan Bukan rukun perkawinan, perempuan
menikahkan dirinya sendiri

3 Pencatatan Tidak termasuk rukun perkawinan,
hanya kewajiban administratif

Rukun perkawinan, karenanya perkawinan
tidak sah tanpa pencatatan

4 Batas usia perkawinan 16 tahun bagi calon istri dan 19
tahun bagi calon suami

21 tahun dengan tidak membedakan
antara calon istri dan calon suami

5 Mahar Wajib diberikan oleh calon suami
kepada calon istri

Wajib diberikan atau diterima oleh calon
suami atau calon istri atau kedua-duanya
sesuai adat setempat

6 Kawin beda agama Haram dilakukan secara mutlak Boleh dilakukan selama dalam batas untuk
mencapai tujuan perkawinan

7 Poligami atau poliandri Boleh dilakukan dengan persyaratan Haram dilakukan (haram lighairihi)

8 Hak cerai istri dan rujuk Istri tidak mempunyai hak untuk
menceraikan dan merujuk suaminya

Istri mempunyai hak untuk menceraikan
dan merujuk suaminya (setara dengan hak
suami)

9 Iddah Iddah hanya untuk istri saja, tidak
untuk suami

Iddah dikenakan bagi istri dan suami

10 Ihdad Hanya untuk istri saja, tidak untuk
suami

Ihdad dikenakan kepada suami dan istri
atas pasangannya

11 Pencarian nafkah Menjadi kewajiban suami Kewajiban bersama antara suami istri,
reproduksi istri senilai pencarian nafkah

12 Perjanjian perkawinan
jangka waktu tertentu

Tidak diatur Diatur, perkawinan putus dengan
berakhirnya masa perkawinan

13 nusyuz Nusyuz hanya dimungkinkan terjadi
oleh istri kepada suami

Nusyuz dimungkinkan terjadi oleh suami
atau istri kepada pasangannya

14 Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban suami istri tidak
sama, timpang

Hak dan kewajiban suami istri setara

15 Waris beda agama Beda agama adalah penghalang
untuk waris merwarisi

Beda agama bukan penghalang untuk
waris mewarisi

16 Bagian anak laki dan
perempuan

Bagian anak laki dan perempuan
adalah 2:1

Bagian anak laki-laki dan perempuan
adalah 1:1 atau 2:2

17 Wakaf beda agama Orang beda agama dilarang
memberi dan menerima wakaf

Dibolehkan orang beda agama untuk
memberi dan menerima wakaf
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Lampiran 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7

TAHUN 1989 TENTANG
PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara,
dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;

b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan
di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan;

c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-
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Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3400);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338).
Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG¬UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG
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PERADILAN AGAMA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini.”

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni
Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

“Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan
pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.”

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/
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kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi
dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.”

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan
finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
mengurang kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

(1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas
kekuasaan kehakiman.
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta
pelaksanaan tugas hakim
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim
dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara.
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7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama,
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai
hukum Islam;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis
Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang
yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai
Komunis Indonesia.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri
yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua
pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10
(sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama,
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seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;
b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua,
wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai
hakim pengadilan agama; dan
d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama
harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim
pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan
tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi
agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun
sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi
hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua
pengadilan agama.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua Mahkamah Agung.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim
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pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan
memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.
(3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan
sumpah di hadapan ketua pengadilan agama.
(4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama serta
ketua pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan
ketua pengadilan tinggi agama.
(5) Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah di
hadapan Ketua Mahkamah Agung.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang,
hakim tidak boleh merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan pengadilan;
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu
perkara yang diperiksa olehnya; atau
c. pengusaha.
(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain
jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 18

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya karena:
a. permintaan sendiri;
b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil
ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 65  (enam puluh lima)
tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi
agama; atau
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal
dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya oleh Presiden.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan
hormat dari jabatannya dengan alasan:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
pekerjaannya;
d. melanggar sumpah jabatan; atau
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam.
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis
Kehormatan Hakim.
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(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja
Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur
lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan
sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum
diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari
jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2).
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau
ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan
Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana mati; atau
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c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan
negara.

17. Ketentuan Pasal 2, 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27
 Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari’ah atau sarjana
hukum yang menguasai hukum Islam;
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil
panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan
agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama;
dan
g. sehat jasmani dan rohani.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi
agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari’ah atau sarjana
hukum yang menguasai hukum Islam;
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c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil
panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan
tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan
agama.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan
agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera
pengganti pengadilan agama.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan
tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
b. berijazah sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang
menguasai hukum Islam; dan
c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera
muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai
panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun
sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat
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sebagai panitera pengadilan agama.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31
Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan
agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera
pengganti pengadilan agama.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32
Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi
agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera
pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera
muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan
agama, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan agama.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan
agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. Sebagai
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pegawai negeri pada pengadilan agama.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan
tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan agama atau 8 (delapan) tahun
sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi agama.

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-
undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu,
dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya
ia bertindak sebagai Panitera.
(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36
Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti
pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh
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Mahkamah Agung.

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37
(1) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera,
panitera. muda, dan panitera pengganti mengucapkan sumpah
menurut agama Islam dihadapan ketua pengadilan yang
bersangkutan.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh
jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan
atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan
barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji
atau pemberian.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar
dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi
Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak. membeda-
bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban
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saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi
seorang panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera
pengganti, yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan
hukum dan keadilan”.”

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39
(1) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat;
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita
pengganti; dan
g. sehat jasmani dan rohani.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dan;
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai
negeri pada pengadilan agama.

29. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40
(1) Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh
Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang
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bersangkutan.
(2) Juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua
pengadilan yang bersangkutan.”

30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41
(1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita. atau jurusita
pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam
di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh
jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan
menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan
atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji
atau pemberian”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar
dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi
Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan
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jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-
bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban
saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi
seorang jurusita atau jurusita pengganti yang berbudi baik
dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.”

31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang,
jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan
pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia
sendiri berkepentingan.
(2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44
Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.

33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45
Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris
pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang calon
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
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d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah paling rendah sarjana syari’ah atau sarjana hukum
yang menguasai hukum Islam;
f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
g. sehat jasmani dan rohani.”

34. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 47
Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua
Mahkamah Agung.

36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 48
(1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil
sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam di
hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat
menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.
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“Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan
yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab”.
“Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan negara, pemerintah, martabat sekretaris/wakil
sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan
negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau
golongan”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia. sesuatu
yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib,
cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. warta;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
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i. ekonomi syari’ah.”

38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50
(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain
dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus
mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang
beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh
pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49.”

39. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru
yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A
Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal
dalam penentuan awal bulan  pada tahun Hijriyah.

40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90
(1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:
a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan
untuk perkara tersebut;
b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya
pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat
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dan tindakantindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam
perkara tersebut; dan
d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas
perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.
(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.

41. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 105
(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan
administrasi umum pengadilan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab,
susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh
Mahkamah Agung.

42. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal
baru yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan
perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Lampiran 4
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN
PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH

NEGARA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi
kependudukan terhadap pelaporan dan pen-
catatan peristiwa penting sebagaimana dima-
ksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 34 ayat (1),
dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pencatatan Perka-
winan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan
oleh Negara Lain;

Mengingat  : 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ten-
tang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhsr dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tontang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta-
han Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka-
winan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambah-
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an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah-
an Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabu-
paten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PEDOMAN PENCATATAN
PERKAWINAN DAN PELAPORAN AKTA
YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA
LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.   Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen
dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi
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Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil
pada Instansi Pelaksana.

5. Pelaporan Perkawinan Melampaui Batas Waktu adalah
pelaporan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang melampaui 60 (enam puluh)
hari sejak tanggal perkawinan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya
disingkat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksa-
nakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan
menerbitkan akta.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pencatatan perkawinan dan pelaporan akta
pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain meliputi:
a. perkawinan yang melampaui batas waktu;
b. perkawinan yang ditetapkan pengadilan;
c. perkawinan Warga Negara Asing; dan
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d. akta yang diterbitkan oleh negara lain.

BAB III
PELAPORAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN

MELAMPAUI BATAS WAKTU

Pasal 3

Pelaporan dan pencatatan perkawinan yang melampaui batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan.

Pasal 4
(1) Persyaratan pencatatan atas pelaporan perkawinan se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi Penduduk Warga
Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari

pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan
Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh
Pemuka Penghayat Kepercayaan;

b. Kartu Keluarga;
c. KTP Suami dan Isteri;
d. Pas Photo Suami dan Isteri berdampingan, ukuran

4x6 sebanyak 5 lembar;
e. Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri; dan
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f. Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta
Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang
pasangannya telah meninggal dunia.

(2) Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan
legalisasi dari pemuka agama/pendeta atau penghayat
kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan.

(3) Legalisasi atas Surat Keterangan telah terjadinya perka-
winan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling
lama 1 (satu) minggu.

Pasal 5

Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a, bagi orang asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap, selain persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, dilengkapi dengan:
a.   paspor bagi suami atau isteri orang asing;
b.   izin kedutaan bagi suami atau isteri orang asing;
c.   izin dari Kedutaan Besar; dan
d.   dokumen keimigrasian.

Pasal 6

Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a, bagi orang asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas dilakukan dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) dan ayat (3);
b.   Surat Keterangan Tempat Tinggal;
c.   Pas Photo Suami dan Isteri;
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d.   Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri;
e.   Paspor bagi Suami atau Isteri orang asing; dan
f. Izin kedutaan bagi Suami atau Isteri orang asing atau Akta

Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian
atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya
telah meninggal dunia.

Pasal 7
(1) Pelaporan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, dilakukan dengan tata cara:
a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan

perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan melampirkan persyaratan;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi
kebenaran data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta
Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud
pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami
dan isteri;

e. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pen-
catatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya.

(2) Pencatatan perkawinan bagi orang asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tata cara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Penduduk yang telah melaporkan perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 3 harus mengajukan perubahan
dokumen kependudukan di tempat domisili.

Pasal 9

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta
Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya
penetapan pengadilan.

BAB IV
PENCATATAN PERKAWINAN

YANG DITETAPKAN PENGADILAN

Pasal 10
(1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat diterbitkan-
nya penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir;
b. KTP suami dan isteri;
c. Pas foto suami dan isteri;
d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; dan
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e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

Pasal 11

Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, dilakukan sebagai berikut:
a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan

perkawinan dengan melampirkan persyaratan;
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran
data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan
dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua
persyaratan;

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada
huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.

BAB V
PENCATATAN PERKAWINAN WARGA NEGARA

ASING

Pasal 12
(1) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dicatatkan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan perkawinan Warga Negara Asing sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi
persyaratan:
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a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari
pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Peng-
hayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka
Penghayat Kepercayaan;

b. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
c. izin dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi

suami dan isteri;
d. Paspor bagi suami dan isteri;
e. KK dan KTP bagi Warga Negara Asing yang telah

menjadi penduduk; dan
f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Warga Negara

Asing pemegang KITAS.

Pasal 13

Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, dilakukan sebagai berikut:
a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan

perkawinan dengan melampirkan persyaratan;
b. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi

kebenaran data;
c. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta

Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipe-
nuhinya semua persyaratan;

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada
huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.

BAB VI
PELAPORAN AKTA PENCATATAN SIPIL

YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN
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Pasal 14
(1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil

yang diterbitkan oleh Negara lain, setelah kembali ke
Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan memenuhi persyaratan:
a. KK dan KTP;
b. Bukti pelaporan dari Perwakilan Rl setempat; dan
c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 15
(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mener-

bitkan Surat Keterangan Pelaporan berdasarkan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 14
(empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua per-
syaratan.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 14 ayat (2) huruf c, tidak dilakukan penambahan
catatan.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan.

b.  bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang
perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga
sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;

c.  bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran
yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih
hak asasi manusia dan kemaslahatan;
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d.  bahwa untuk mewujudkan dan memelihara keten-traman
kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu men-
etapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan
pedoman.

MENGINGAT      :  1. Firman Allah SWT:

 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya),
maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,
tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya”. (QS. al-Nisa [4]: 3).

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia men-
ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang berfikir”. (QS. al-Rum [30]: 21).

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ke-
luargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras,
yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-
kan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan”. (QS. al-Tahrim [66]: 6).

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,
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dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan
mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara
wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum
kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan
maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak
(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka
hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-
orang merugi”. (QS. al-Maidah [5]: 5).

 “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Sesung-
guhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik
walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka,
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-
Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-
Nya) kepada manusia supaya mereka meng-ambil pelajaran”.
(QS. al-Baqarah [2]: 221).

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hen-
daklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui
tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui
bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu
kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang
kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-
orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah
kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar.
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Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar
kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang
pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir;
dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar;
dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka
bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di
antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(QS. al-Mumtahanah [60]: 10).

“Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka
lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari
budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keima-
nanmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain,
karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan
berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun
wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan
(pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya;
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian
mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas
mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka
yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi
orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari
perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik
bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(QS. al-Nisa [4]: 25)

2.  Hadis Rasul Allah s.a.w.; antara lain:

 “Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena
hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena
kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu
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berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama
Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu” (HR.
muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.).

3.  Qa’idah Fiqh:

 “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan)
dari pada menarik kemaslahatan”. dan qa’idah Sadd al-zari’ah.

MEMPERHATIKAN: 1.Keputusan Fatwa MUI dalam Munas
II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.

         2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa
pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA
AGAMA

1.  Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2.  Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab,
menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.

         Ditetapkan di  :  Jakarta
                      Pada tanggal  :  21 Jumadil Akhir 1426 H.

 28   J u l i  2005 M



DINAMIKA HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA (KHI)

191

MUSYAWARAH NASIONAL VII

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua,                                                           Sekretaris,

Ttd,                                                                    Ttd,K.H.
MA’RUF AMIN                 Drs. H.HASANUDIN,M.Ag

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,                                                           Sekretaris,

Ttd.                                                                              Ttd.
Prof.Dr.H.UMAR SHIHAB Prof.Dr.H.M.DIN SYAMSUDDIN
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