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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAKAM DALAM KASUS SYIQAQ

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut

dengan dua kata, yaitu nikah dan (نكاح) zawaj (زواج). Secara arti kata, nikah berarti

bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء),  dan juga berarti akad (عقد).32

Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara laki-laki dan

perempuan,33 tujuannya adalah untuk memelihara regenerasi, memelihara gen

manusia dan masing-masing suami istri mendapat kesenangan jiwa karena

kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan,34 dengannya pula terbentuk

rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan kasih

seorang ayah,35 tujuan pokok dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal.36

32 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2003), h. 73-74.

33 Muhammad syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: elSAQ Press,
2004), h. 283.

34 Abdul Aziz dan Abdul Wahab, Fiqih Munakahat, terjemahan Abd. Majid, (Jakarta:
AMZAH, 2009), h. 36.

35 As-Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa oleh Moh. Abidun dkk, (Jakarta: Darul
Fath, 2008),  Juz II, h. 305.

36 Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 “
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”.
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B. Sistem Kekerabatan Adat

Dalam masyarakat persekutuan hukum adat Indonesia, pada prinsipnya

terdiri dari tiga bentuk garis keturunan, yaitu sebagai berikut :

a. Garis keturunan kebapaan (Patrilinear)

Merupakan orang-orang yang berhubungan darah melulu menurut

keturunan garis laki-laki saja, sedangkan keturunan wanita dipandang hanya

sepanjang mengenai dirinya saja sebagai keturunan, sedangkan ia hanya akan

melanjutkan keturunan dan suaminya.

b. Garis keturunan keibuan (Matrilinear)

Merupakan orang-orang yang berhubungan darah hanya melulu menurut

keturunan garis wanita saja, sedangkan keturunan laki-laki dipandang hanya

sepanjang mengenai dirinya saja. Oleh karena setelah kawin ia akan melanjutkan

keturunan dan istrinya.

c. Garis keturunan keibu-bapaan (Parental)

Merupakan orang-orang yang berhubungan darah sebagai pelanjut

keturunan dan garis ibu bapaknya dengan nilai yang sama derajatnya dalam arti
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sosial  baik melalui garis keturunan laki-laki maupun melalui garis keturunan

wanita.37

Masyarakat hukum adat hanya akan mengakui satu jenis keturunan saja,

baik hanya garis keturunan wanita atau hanya garis keturunan laki-laki, yang

disebut dengan istilah Unilateral dan masyarakat hukum adat yang mengakui

garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ibu dan bapak disebut dengan istilah

Bilateral.38

Sedangkan di Desa Kepenuhan Timur, yang merupakan lokasi penelitian

penulis mayoritas menganut sistem matrilinear, yaitu menganut sistem garis

keturunan dari ibu. Dimana anak-anak atau keturunan dominan mengikut garis

keturunan dari ibu.

C. Perceraian Dalam Kasus Syiqaq

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan pernikahan antara suami

istri.39 Sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah talak, yang berasal

dari bahasa arab طلق یطلق طالقا yang berarti “ bercerai”.40

Menurut istilah syara’, talak yaitu :

حل ربطة الز واج وانھاء العال قة الز و جیة

37 Mhd. Kastulani, Hukum Adat: Suatu Pengantar, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), h. 97-
98

38 Ibid, h. 98-99.

39 Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 1.

40Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1973), h. 239.
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Artinya: “melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami
istri”.41

Sedangkan Al-Jaziry mendefenisikan :

الطال ق از الة النكح او نقصان حلھ بلفظ مخصو ص 

Artinya: “talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi
pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertenu”.42

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa talak ialah

menghilangkan atau memutuskan ikatan tali perkawinan yang sah antara suami

dan istri. Sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal

bagi suaminya dan ini terjadi dalam talak ba’in. Sedangkan arti mengurangi

pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang

mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga

menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu,

yang disebut dengan talak raj’i.

Karena pada dasarnya, talak adalah suatu perbuatan yang tidak disenangi

oleh Allah SWT dan termasuk perbuatan yang makruh. Sebagaimana sabda

Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan dinilai shahih

oleh Al-Hakim, yang berbunyi :

الحالل الى هللا ابغضعن ابن عمر رضي هللا عنھما قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

)طالق ( رواه ابو داود وابن ماجھ وصححھ الحاكم ال

41 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2003), h. 191.

42 Ibid, h. 192.
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Artinya:“Dari Ibnu Umar r.a, mengatakan: bahwasanya Rasulullah Saw
bersabda: “ Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah
SWT ialah talak”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan
oleh Al-Hakim).43

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami

dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, yaitu dapat terjadi melalui apa yang

disebut dengan ila’, dapat pula dengan yang disebut li’an serta apa yang disebut

dengan zihar.44

Berakhirnya pernikahan atas kehendak atau inisiatif istri dapat pula terjadi

melalui apa yang disebut dengan khiyar aib, khulu’ dan rafa’ (pengaduan).

Sedangkan berakhirnya pernikahan diluar kehendak suami dan istri dapat pula

terjadi oleh sebab matinya suami atau matinya istri, dan dapat pula atas inisiatif

atau oleh sebab kehendak hakam dalam kasus syiqaq, sebab syiqaq merupakan

salah satu alasan dimungkinkannya perceraian.45

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ (4) ayat 35 :

                     
        

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

43 Al-Hafidz Ibnu Al- Asqalani, Loc. Cit.
44 Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang

Pernikahan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 37.

45 Ibid, h. 37.
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memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhya Allah maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal”.46

Dalam ayat sebelumnya Allah SWT telah menyebutkan kondisi yang

pertama yaitu apabila pembangkangan dan nusyuz berasal dari seorang istri.

Sedangkan dalam ayat 35 ini Allah menyebutkan kondisi yang kedua yaitu apabila

terjadi pembangkangan dari pasangan suami dan istri. Ulama fiqih berkata “

apabila terjadi persengketaan diantara suami istri, maka hakimlah yang melerai

keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara mereka

berdua dan mencegah orang yang hendak melakukan kezaliman diatara meraka.

Akan tetapi jika perkara tersebut semakin parah dan persengketaannya semakin

panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga istri

dan seorang dari keluarga suami untuk berkumpul dan mempertimbangkan

perkara kedua pasangan tersebut. Kemudian utusan tersebut melakukan upaya

untuk kemaslahatan mereka berdua, diantara memisahkan pasangan suami istri itu

atau tetap mempersatukannya sebagai pasangan suami dan istri.

Berdasarkan keterangan surat An-Nisa’ ayat 35 ini sagat erat kaitannya

dengan ayat sebelumnya, yaitu syiqaq (pertentangan/persengketaan) antara suami

istri, bukan persengketaan yang lain.

Selain dalam hukum Islam, syiqaq juga diatur dalam hukum positif

Indonesia yang diakui dalam peraturan perundang-undangan perceraian suami

istri, yang merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian, yaitu :

46 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2009), h. 84.
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Pertama, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, “ antara suami istri

yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Alasan ini menjadi pertimbangan majlis

hakim apakah layak putusan cerai dijatuhkan atau tidak.

Kedua, Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

beserta penjelasannya menyatkan bahwa “bila gugatan perceraian didasarkan atas

alasan syiqaq, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri,

maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat hakamain

untuk mendamaikan suami istri tersebut”.47

Ketiga, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), “antara suami

istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”48

Alasan mengapa syiqaq ini banyak terjadi menurut hukum Islam dan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah karena komulasi dari permasalahan-

permaslahan yang ada dirumah tangga, adanya perbedaan watak yang amat sukar

dipertemukan, masing-masing suami istri bertahan apada wataknya, sama-sama

tidak mau mengalah sehingga kehidupan rumah tanga penuh dengan ketegangan-

ketegangan yang tdak kunjung reda.

47 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-
Undang NO. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), h. 265.

48 H.S.A Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) alih bahasa oleh Agus
Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 366.
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Syiqaq yang terjadi diantara suami istri juga terkadang disebabkan oleh

beberapa macam perkara, yaitu syiqaq yang disebabkan nusyuznya istri terhadap

suami. Hal ini yang perlu dilakukan adalah hendaknya suami mengatasi dengan

cara yang paling ringan diantara cara-cara yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat

An-Nisa’ ayat 34, yaitu dengan cara :

a. Memberi nasehat

b. Memisahkan tempat tidur

c. Memukul (bersifat memberi peringatan dan tidak meninggalkan

bekas).49

Syiqaq terjadi karena kezaliman suami terhadap istri, hal ini dikhawatirkan

suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuznya,

maka selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, oleh sebab itu kedua

suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud

memperbaiki hubungan antara mereka.

D. Ninik Mamak Sebagai Hakam

1. Ninik Mamak

Ninik Mamak adalah orang yang dituakan dan dipercaya oleh kaum family

dan anak kemenakan untuk mengatur segala urusan. Dia jadi nenek yang akan

49 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja  Grafindo
Persada, 2013), Cet. 1. h. 214-215.
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menasehati cucunya dan dia menjadi mamak yang akan mengatur anak

kemenakan.50

Ninik Mamak itu ibarat seorang pengembala yang memasukkan petang

mengeluarkan pagi, dia yang mengayun-mengarah, menyusun-menyesuaikan.

Dalam pepatah adat dikatakan “menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang

keruh, masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan, yang jauh diulangi,

yang dekat dikunjungi, kalau ada pekerjaan besar atau kecil berkata dulu sepatah,

berjalan dulu selangkah, mengetahui larik yang berderet, menentukan batas

dengan padang, pendek dengan panjang, menenukan tempat dengan jurai, dahan

dengan ranting, mengetahui orang masuk dan orang keluar, air yang beriak daun

yang bergoyang”.51

Dari pepatah adat diatas, dapat jelaskan bahwa tugas ninik mamak itu

sangatlah berat. Kepadanya dipikulkan tangung jawab yang besar, yaitu mengatur

dan mengurus setiap permaslahan yang terjadi dan memberi contoh atau tauladan

bagi anak kemenakan, karena ninik mamak adalah orang yang dituakan dan

dipercayakan oleh kaum family dan anak kemenakan dalam segala urusan, dan

ninik mamak juga harus selalu memberi nasehat-nasehat kepada anak kemenakan

dalam segala hal, baik dalam urusan agama maupun sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ninik Mamak di Desa Kepenuhan

Timur, adapun tugas dan fungsi Ninik Mamak ialah :

50 Amrijon (Mamak Sampono Alam), ninik mamak Desa Kepenuhan Timur, Wawancara,
Pasir Pandak, 19 Agustus 2017.

51 Amril S (Mamak Morah Mudo), ninik mamak Desa Kepenuhan Timur, Wawancara,
Pasir pandak, 18 Agustus 2017.
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1. Mengurus masalah pernikahan

2. Mengurus masalah aqiqah

3. Mengurus masalah peletakan batu kubur

4. Mengurus masalah khitanan

Namun pada penelitian ini penulis hanya membahas masalah pernikahan

dan terkhusus lagi pada kasus syiqaq.

Sedangkan syarat-syarat untuk menjadi ninik mamak ialah:

a. Islam

b. Adil (dapat berlaku jujur tanggung jawab )

c. Tepat Gele (giliran) dan bersedia manjadi ninik mamak

d. Disetujui oleh anak kemenakan

e. Sudah menikah.52

Yang dimaksud dengan gele (giliran) adalah, dalam pemilihan ninik

mamak harus sesuai dengan urutan dan giliran yang akan menjadi ninik mamak

tersebut, karena apabila tidak sesuai atau tepat gelenya, akan berdampak terhadap

pribadi dan kinerjanya sebagai ninik mamak, yang dalam pepatah adat disebut

dengan “sotie adat” atau kesaktian adat.53 Sedangkan yang dimaksud dengan

sudah menikah ialah dimana ninik mamak yang sudah menikah dianggap lebih

berpengalaman dan lebih mengetahui bagaimana dalam mengarungi bahtera

52 Afrizal (Mamak Tukang Majo), ninik mamak Desa Kepenuhan Timur, Wawancara,
Pasir pandak, 21 Agustus 2017.

53 Tamrin AB (Mamak Paduku Lakmano), ninik mamak Desa Kepenuhan Timur,
Wawancara, Pasir pandak, 20 Agustus 2017.
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rumah tangga, sehingga bisa memberi contoh dan tauladan yang baik bagi anak

kemenakan yang lainnya.54

Di Desa Kepenuhan Timur yang merupakan lokasi penelitian penulis,

dalam masalah pernikahan ninik mamak berperan sangat aktif. Dimana apabila

anak kemenakan hendak melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu harus

mengadu kepada ninik mamak, baru selanjutnya ninik mamak akan menangani

atau mengurus pelaksanaan pernikahan anak kemenakan tersebut.

Begitu juga apabila terjadi perselisihan dan pecekcokan dalam perjalanan

rumah tangga anak kemenakan, ninik mamak kembali berperan aktif dalam

penyelesaian permaslahan tersebut, karena ninik mamak yang dituakan dan

dipercayakan dalam menangani masalah tersebut. Disini ninik mamak berperan

sebagai penengah atau juru damai (hakam) pada permaslahan tersebut, yang

fungsinya mencari akar masalah dan jalan keluar dan memberi nasehat-nasehat

untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam rumah tangga anak

kemenakan yang bersengketa tersebut, sehingga menjadi keluarga yang sakinah

mawaddah warohmah.

2. Pengertian Hakam

Secara bahasa hakam berasal dari bahasa arab hakama yang berarti

memimpin, di dalam buku kamus fiqih hakam berasal dari bahasa arab yang berari

mengalihkan hukum dari keadilan dan mendamaikan. Kata hakam menunjuk

kepada pelakunya, sehingga bermakna orang yang mendamaikan antara dua orang

54 Syafrudin (Mamak Nao Kayo), ninik mamak Desa Kepenuhan Timur, Wawancara,
Pasir pandak, 22 Agustus 2017.
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yang berselisih atau boleh juga disebut sebagai juru damai (mediator).55 Amir

syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi

penengah dalam menghadapi konflik keluarga.56 Sedangkan menurut Hamka,

pengertian hakam adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga

mereka dapat mengambil keputusan.57

Sedangkan menurut istilah hakam adalah pihak yang  berasal dari keluarga

suami dan istri atau pihak lain yang  bertugas menyelesaikan perselisihan. Para

mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua hakam apabila terjadi persengketaan

antara suami dan istri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang

salah, hukumnya adalah harus.58

Hakam (juru damai) merupakan dari rangkaian perkara perceraian dalam

perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, menurut Noel J.

Coulsen memberi sinonim arbitrator sebagai kata yang sepadan dengan hakam.

Begitu juga Morteza Muntahari mengemukakan kata hakam sepadan dengan

“arbiter”. Menurut beliau hakam dipilih dari keluarga suami dan keluarga istri.

Satu orang dari keluarga pihak suami dan satu orang dari pihak istri, dengan

persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai

juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri tersebut.

55 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 59.

56 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 195.

57 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), Juz 5, h. 68.

58 Hasbi Ash Shiddiqie, Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 554.
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Sehingga suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia hati mereka

masing-masing.

Pengertian ini sangat dekat dengan maksud yang tertulis dalam Al-Qur’an

Surat An-Nisa’ ayat 35.59 Sedangkan di Malaysia disebut dengan penimbangtara,

dengan demikian hakam sebagai “ mahkamah” keluarga.60

Apa yang dijelaskan di atas, hampir tidak berbeda dengan pengertian yang

dirumuskan  pada penjelasan pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan

Agama yaitu :

“Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga

suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya

penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”.61

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hakam adalah seseorang

yang diberi kewenangan atau mempunyai hak dan kuasa sebagai penengah atau

perantara untuk menyelidiki dan menyelesaikan persengketaan hebat yang terjadi

di dalam sebuah rumah tangga, yaitu antara suami dan istri.

3. Dasar Hukum Hakam

59 M. Yahya Harahap, Op.Cit. h. 270.

60 Abd. Shomad, Hukum Islam :Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), Cet. 1, h. 320.

61 Ibid, h. 320.
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Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengangkatan hakam dalam

penyelesaian sengketa rumah tangga baik itu dari lembaga peradilan maupun dari

pihak keluarga adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur’an

a. Surat An-Nisa’ (4) ayat 35 :

                     
        

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhya Allah maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ketentuan surat An-Nisa’ ayat 35 yang bersifat global ini menimbulkan

penafsiran-penafsiran dikalangan ahli tafsir dan ahli fiqih. Diantaranya yang

banyak ditelaah dan ditekuni di Indonesia adalah tafsiran sigkat dalam tafsir

jalalain karangan Imam Jalalain, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Hakam diangkat atas kerelaan kedua belah pihak (suami dan istri)

b. Hakam seorang laki-laki yang jujur dan adil

c. Hakam berasal dari keluarga atau kaum kerabat terdekat suami istri

d. Berfungsi sebagai penegah atau penyelidik

e. Mewakili para pihak untuk menjatuhkan dan menerima talak atau khulu’
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f. Hakam harus bersungguh-sungguh menyadarkan dan unuk mendamaikan

kedua suami dan istri yang berperkara.62

Sementara itu, mengenai masalah kewenangan hakam para ulama

berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakam tersebut hanya sebagai juru damai

saja, bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan. Sedangkan

menurut pendapat Imam Maliki karena keduanya telah ditunjuk oleh pengadilan

agama, maka oleh karena itu kedua hakam tersebut mempunyai kewenangan

dimana kekuasaannya sebagaimana yang dimiliki oleh pengadilan agama, yaitu

berwenang untuk menceraikan, baik dalam bentuk memaksakan untuk bercerai

dalam bentuk talak ataupun dalam bentuk khulu’ (talak tebus).63

b. Surat An-Nisa’ (4) ayat 114 :

            
          

Artinya :“tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia)
memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan
perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat
demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami memberi
kepadanya pahala yang besar”.

Maksud dari ayat diatas, Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam

menjelaskan, jika seorang muslim mendapatkan seorang saudaranya yang saling

bersiteru, maka hendaknya dia (hakam, hakamain, mediator) pada saudaranya

yang satu (suami) dengan kabar gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai).

62 Ibid, h. 317-318.
63 Sulaiman Rasyid, Fikih Islam, (Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996), h. 280.
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Demikaian juga dia (hakam, hakamain, mediator) menceritakan kepada satu lagi

(istri) juga dengan kabar kebaikan. Supaya hati mereka berdua (suami istri)

tersebut dapat menyatu.64

2. Hadits

Hadits yang menjelaskan tentang syiqaq dan hakam adalah sebagai

berikut:

ھ ان علي بن ابي طا لب قال : في الحكمین غ, عن ما لك انھ بلوحد ثني یحي

: (لذین قال هللا بارك و تعالى ا             
               ( : ٣٥النساء.

بینھماواالجتماع قال مالك : وذلك احسن ما سمعت من اھل العلم : ةان الیھماالفرق

(رواه مالك)ان الحكمین یجوز قولھما بین الرجل و امراتھ في الفرقة واالجتماع

Artinya :“Dan Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa
ia telah mendengar ‘Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang
penengah yang dikatakan Allah SWT : (Dan jika kamu
khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada
suami istri itu. Sesungguhya Allah maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal). Surat An-Nisa’ ayat 35. Sesungguhnya perpisahan
dan pertemuan terletak kepada mereka. Malik berkata : “ itu yang
terbaik sejauh aku dengar dari orang-orang berilmu, apapun yang
dikatakan oleh dua orang penengah / pendamai dijadikan
pertimbangan. (HR. Malik)”.65

64 Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, Bawalah Keluargaku Ke Surga: Panduan
Membimbing Keluarga Agar Berjalan Diatas Titian Manhaj Rasulullah, (Jakarta: Mirqat Media
Grafika,2007), h. 41-42.

65 Imam Malik Bin Anas, Al-Muwattha’, (Syiria: Rishalah Publisher, 2013), h. 450-451.
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3. Undang – Undang

Dalam Undang-undang, masalah hakam dijelaskan pada pasal 76 ayat 2

(dua) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga

suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya

penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”.66

4. Hukum Pengangkatan Hakam

Para pakar hukum Islam sepakat tentang perlunya pengangkatan hakamain

dalam perkara syiqaq, tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukum

mengangkat hakam itu. Dalam kitab Syarqawi alat-Tahrir dikemukakan bahwa

jika perselisihan antara suami istri dapat memuncak, yakni terjadinya permusuhan

yang membahayakan maka perlu diangkat hakamain dan hukumnya adalah wajib.

Sedangkan Ibn Rusyd berpendapat bahwa pengangkatan hakamain ini tidak wajib,

tetapi jawaz (boleh). Pendapat terakhir inilah yang diikuti oleh undang-undang

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.67

Yang perlu diperhatikan sebelum mengangkat hakam adalah siapa yang

berhak mengangkat hakam tersebut. Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai

siapa yang mengangkat hakam, antara lain :

66 Abd. Shomad, Op. Cit., h. 330.

67 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),Cet. 5, h. 391.
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a. Pendapat pertama, menyatakan bahwa yang mengangkat hakam adalah

suami istri yang berselisih, pendapat ini dikemukakan oleh Abbas dan

Imam Syafi’I juga condong kepada pendapat ini.

b. Kedua, yang mengangkat hakam adalah pihak- pihak suami dan pihak-

pihak istri, karena ayat 35 suratAn-Nisa’ ditujukan kepada mereka.

Secara umum dibidang muamalah hakam ditunjuk untuk

menyelesaikan sengketa bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditujuk

langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh karena itu, hakam

atau lembaga hukum  bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta.68

Said bin Jubair berpendapat bahwa yang mengangkat hakam adalah

penguasa, sedangkan jumhur ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan

hakam adalah para hakim atau pemerintah, karena ayat di atas ditunjukkan kepada

kaum Muslimin.69

Tentang kriteria macam-macam hakam ini, dikelompokkan dalam dua

klasifikasi yaitu siapa yang menjadi hakam dan siapa yang berhak mengangkat

hakam. Pertama, tentang siapa yang menjadi hakam ada 2 macam, yaitu hakam

yang berasal dari dari masing-masing keluarga suami dan istri dan hakam yang

berasal dari orang lain. Adanya dua macam hakam ini tidak terlepas dari

perbedaan pendapat yang terjadi di kalanga para ulama.

68 Abd. Shomad, Op. Cit., h. 322.

69 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkwinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), Cet. 3, h. 190.
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Pendapat pertama, tentang hakam dari pihak keluarga ini tertera jelas

dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 35. Diantara para ulama yang yang

mengikuti pendapat ini adalah Umar Az-Zamakhsari, dia berpendapat bahwa uru

damai harus harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami dan pihak

istri, dengan alasan :

a. Keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami

istri secara mendalam dan mendekati kebenaran.

b. Keluarga kedua belah pihak adalah diantara orang-orang yang sangat

menginginkan tercapainya perdamaiandan kedamaian pada kedua

suami istri tersebut.

c. Bahwa mereka lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang berselisih.

d. Kedua suami istri akan lebih leluasa menjelaskan dan berterus terang

mengungkapkan isi hati masing-masing.70

Pendapat kedua, yang menyatakan hakam dari pihak luar keluarga suami

istri diantaranya ialah Syaihabuddin Mahmud Al-Alusi. Ia berpendapat bahwa

hakam boleh saja diambil dari luar keluarga kedua belah pihak. Dalam

pandangannya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi

hakam dalam kasus syiqaq, sebab tujuan pokok dari pengutusan hakam adalah

untuk mencari jalan dari  kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri

dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua

belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat atas dasar dugaan yang kuat lebih

megetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami dan istri,

70 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, h. 1709
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sehingga menurut Al-Alusi, mengutus juru damai dari keluarga yang sedang

berselisih lebih dianjurkan dan tetap lebih utama.71

Kedua, tentang siapa yang berhak mengangkat hakam juga terdapat

perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih, yaitu hakam diangkat oleh masing-

masing pihak suami istri dan hakam yang diangkat oleh hakim atau pemerintah

atau yang lebih dikenal dengan istilah min jihad al hakim.

Pendapat pertama, yang mengatakan bahwa hakam diangkat oleh masing-

masing pihak suami istri diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i

dalam qaul qadimnya dan sebagian pengikut Imam Hambali. Mereka beralasan

bahwa ayat 35 Surat An-Nisa’ ini ditujukan kepada piak-pihak suami dan pihak-

pihak istri.72

Pendapat kedua, yang mengatakan bahwa hakam diangkat oleh hakim atau

pemerintah adalah Imam Malik, Imam Syafi’I dalam qaul jadidnya, sebagian yang

lain dari pengikut Imam Hambali, Asy Sya’bi dan Ibnu ‘Abbas, dengan alasan

bahwa lafadz fab’asu pada ayat 35 Surat An-Nisa’ ditunjukkan kepada seluruh

kaum muslimin.73

5. Syarat-syarat Hakam

Mengenai persyaratan-persyaratan untuk dapat dijadikan hakam, terdapat

beberapa pendapat, yaitu:

71 Ibid, h. 1709.

72 Kamal Mukhtar, Op. Cit., h. 190.

73 Abdul Aziz Dahlan, Loc. Cit.
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1. Wahbah Az- Zuhaili

Beliau berpendapat bahwa seorang hakam disyaratkan harus :

a. Laki-laki

b. Adil

c. Mengetahui (cukup informasi mengenai permasalahan keluarga

yang didamaikan.74

2. Sayyid Sabiq

Beliau berpendapat bahwa seorang hakam disyaratkan harus :

a. Berakal

b. Baligh

c. Adil

d. Muslim.75

3. Abdul Aziz Al Khuli

Beliau berpendapat bahwa seorang hakam disyaratkan harus :

a. Berlaku adil diantara pihak yang berperkara

b. Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suamai istri yang berperkara

c. Kedua hakam itu disegani oleh kedua belah pihak

d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya atau dirugikan, apabila

pihak lain tidak mau berdamai. 76

74 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie
dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 458.

75 As-Sayyid sabiq, Fiqih As-Sunnah,Alih Bahasa oleh Moh. Abidin dkk, (Jakarta: Darul
Fath, 2008), Juz III, h. 61.
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Sedangkan para ulama bersepakat, bahwa syarat untuk menjadi seorang

hakam disamakan dengan syarat menjadi qadhi, yaitu :

a. Islam, kedua orang hakam tersebut harus beragama Islam, tidak boleh

hakam tersebut selain agama Islam.

b. Berakal, tidak sah apabila hakam tersebut memutuskan dalam keadaan

gila.

c. Telah mencapai usia dewasa, karena hakam membutuhkan penalaran

unuk menentukan perkara tersebut dipisahkan atau disatukan.

d. Adil, yaitu dapat menjaga agama dan menjaga amanat atau rahasia

pasangan yang bersengketa.

e. Bukan budak belian. 77

6. Fungsi Hakam

Latar belakang dibentuknya hakam adalah apabila terdapat ketakutan akan

bubarnya dan hancurnya kedamaian suatu keluarga. Hakam ada di tengah-tengah

untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami istri yang sedang

bersengketa. Kedua hakam harus berusaha menemukan dan meneliti faktor-faktor

ketegangan dan sekuat tenaga berusaha menghilangkannya.78

Islam menetapkan adanya hakam adalah untuk menjaga agar bangunan

rumah tangga tidak runtuh, maka hakam yang ditetapkan yang dipercaya suami

76 Abd. Shomad, Op. Cit., h. 333.
77 Ibid, h. 333-334.
78 Ibid, h. 326.
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istri tersebut haruslah dalam menetapkan keputusan dalam keadaan tenang dan

jauh dari suasana tegang.

Fungsi atau tugas hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat yang

menimbulkan krisis perselisihan itu. Mencari akar sebab-musabbab yang

menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan

kembali suami istri yang bersengketa. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk

didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk

menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam ini mereka mengajukan

permaslahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan

perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus syiqaq ini bersifat ba’in, artinya

suami istri tersebut hanaya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.79

Dalam fiqih munakahat terdapat dua pendapat tentang (status) hakam,

yaitu :

a. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa hakam berstatus sebagai

wakil suami istri. Yaitu hakam hanya berwenang mendamaikan bukan

untuk menceraikan suami istri tersebut. Pendapat ini dikemukakan

oleh Hanafi, satu riwayat dari Hambali, qaul qadim Syafi’I, Ahmad ,

ulama-ulama dhaziri, serta Syiah Zaidiyah.80

b. Kedua, Pedapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Al Syaibani, Al-

Nakha’iy, Imam Malik, Ishak dan Ibnu Munzir, mereka berpendapat

79 Abdul Rahman Ghozali, Op. Cit., h. 242-243.

80 Abd. Shomad, Op. Cit., h. 327.
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bahwa hakam itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini

keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa

persetujuan kedua suami istri, baik untuk mendamaikan atau

menceraikannya dengan uang tebusan atau tanpa uang tebusan.81

Imam Malik beralasan dengan atsar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi

Thalib r.a. bahwa ia mengatakan kedua juru damai itu :

ن ابي طا لب قال : في الحكمین ھ ان علي بغبل, عن ما لك انھ وحد ثني یحي

: (لذین قال هللا بارك و تعالى ا             
               ( : ٣٥النساء.

بینھماواالجتماع قال مالك : وذلك احسن ما سمعت من اھل العلم : ان الیھماالفرقة

(رواه مالك)ان الحكمین یجوز قولھما بین الرجل و امراتھ في الفرقة واالجتماع

Artinya : “Dan Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah
mendengar ‘Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah
yang dikatakan Allah SWT : (Dan jika kamu khawatirkan ada
persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari
keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhya Allah maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal). Surat An-Nisa’ ayat 35.
Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak kepada mereka.
Malik berkata : “ itu yang terbaik sejauh aku dengar dari orang-orang
berilmu, apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah / pendamai
dijadikan pertimbangan. (HR. Malik)”.82

Dalam hal ini, Imam Malik menyamakan dua juru damai dengan

penguasa. Baginya penguasa dapat menjatuhkan talak, jika nyata-nyata telah

81 Amir Syarifudin, Op. Cit., h. 196.
82 Imam Malik Bin Anas, Loc. Cit.
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terjadi hal-hal yang merugikan. Baik atas golongan yang mengatakan hakam

berkedudukan sebagai wakil, keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan

oleh syara’ yaitu keduanya telah dewasa, sehat akalnya, laki-laki dan bersikap

adil.

Dalam ayat memang disebutkan kedua hakam itu satu dari pihak suami

dan satu dari pihak istri. Namun apakah keduanya merupakan keluarga dari pihak

masing-masing, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama

mengatakan bahwa kedua hakam itu tidak dipersyaratkan dari keluarga kedua

belah pihak. Namun sebaiknya, keduanya berasal dari pihak keluarga, karena

dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang

lain atau yang bukan dari pihak keluarga.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa syiqaq adalah suatu

perselisihan atau persengketaan antara suami istri yang terus menerus terjadi di

dalam suatu rumah tangga. Yang mana situasi ini baik suami maupun istri, kedua-

duanya aktif saling bercekcok dan bertengkar dalam rumah tangganya, sama-sama

melakukan tindakan yang membentuk perselisihan yang hebat antara keduanya.

Oleh karena itu, diutuslah hakam (juru damai) untuk menyelesaikan

persengketaan atau perselisihan yang terjadi diantara mereka, dengan harapan

supaya keluarga yang bersengketa tersebut dapat hidup aman, damai, rukun dan

tentram seperti semula. Sehingga terciptalah suatu keluarga yang di inginkan,

yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.


