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BAB II 

TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 

 

A. Pengertian KHI 

 Secara etimologis, “Kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun 

secara teratur. Term Kompilasi diambil dari compilation (Inggris) atau compilatie 

(Balanda) yang diambil dari kata compilare, artinya mengumpulkan bersama-

sama seperti mengumpulkan peraturan- peraturan yang tersebar berserakan 

dimanamana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia 

“Kompilasi” sebagai terjemahan langsung. Dalam kamus Webster’s Word 

University, Kompilasi (compile) didefenisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan 

yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, 

mengumpulkan berbagaimacam data.
14

  

 Kamus New Standard yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, mengartikan: 

a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai literatur bahan untuk 

membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan 

mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan 

tersebut diseleksi. 

b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan 

yang diambil dari sumber buku-buku. 

c. Menghimpun atau proses penghimpunan.
15
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 Demikian, dari pengertian tersebut kemudian Abdurrahman 

menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari 

berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai 

sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat 

oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, 

sehingga dengan kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan 

dengan lebih mudah. 

 Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang 

berarti pembukuan (al-tadwin), yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan 

yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga 

aturan hukum.
16

 Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam 

konteks hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai fiqh dalam bahasa 

perundangundangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan 

halnya dengan KHI, maka dikatakan bahwa tidak secara spesifik menjelaskan 

terminologi “kompilasi” tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai proses 

pembentukannya. 

B. Latar Belakang Lahirnya KHI 

 Sebelum membahas tentang bagaimana KHI terbentuk di Indonesia, 

kiranya perlu di sini penulis paparkan mengenai latar belakang sosial yang 

mempengaruhi keberadaannya. Sehingga akan kita temukan pula maksud dan 

tujuan dari pembentukan KHI itu sendiri. Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada 
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dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial 

pembuatan KHI, yaitu: 

a. Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi 

yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip 

hukum Islam. 

b.  Adalah keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui 

pembangunan di bidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator KHI 

menggunakan pendekatan-pendekatan mashlahah mursalah dan sadd ad- 

dhara’i yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. 

Kombinasi kedua faktor sosial ini adalah latar belakang utama dari 

dibuatnya KHI.
17

 

 Jika kemunculan KHI ini dipandang sebagai suatu model bagi Fiqh yang 

bersifat khas ke-Indonesia-an, maka jelas gagasan ini diilhami oleh ide-ide 

pembaharuan hukum Islam Hazairin (1905-1975) dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy 

(1906-1976). Baik Hazairin maupun Hasbi terlampau sering melontarkan 

pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam fiqh Indonesia yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.
18

 Namun 

yang tampak kemudian berasal dari MA RI yang didukung penuh oleh Depag RI. 

 Sebagai realisasinya, MA RI bersama Depag RI memprakarsai adanya 

proyek pembanguan hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan 
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bertanggungjawab atas pembentukan KHI. Sedang pihak-pihak yang dilibatkan 

dalam proses penyusunan KHI, selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung 

dari MA RI adalah para ulama, dan para Cendikiawan/Intelektual Muslim. Ulama 

yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang mempunyai otoritas 

untuk mengambil keputusan di bidang agama baik secara personal maupun 

kolektif.
19

 

 Adapun Intelektual/Cendikiawan Muslim yang dimaksud dalam klasifikasi 

ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama di bidang 

hukum Islam. Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui 

Yurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu dan 

melalui usaha yang ditempuh, yaitu: 

a. Pengkajian kitab-kitab fiqh 

b.  Wawancara dengan para ulama. 

c. Yurisprudensi Pengadilan Agama 

d. Studi Perbandingan Hukum dengan negara lain 

e. Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama 

 Demikian, hingga terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari tiga 

buku, dan 229 pasal, yaitu: 

a. Buku I : Hukum Perkawinan, terbagi dalam: 

 a) 19 (sembilan belas) bab 

 b) 170 pasal (dari pasal 1-170) 

b. Buku II : Hukum Kewarisan, terbagi dalam: 
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 a) 6 (enam) bab 

 b) 44 pasal (dari pasal 171-214) 

c. Buku II : Buku Perwakafan, terbagi dalam 

 a) 5 (lima) bab 

 b) 15 pasal (dari pasal 215-229)
20

 

 Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan 

dengan perkembangan terbaru yaitu hukum dan peradilan atau pengadilan Islam 

diIndonesia.  

 Pertama, pada tanggal 25 Pebruari 1988, ulama Indonesia telah menerima 

tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan kompilasi itu, pada 

tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi pemerintah dalam  bentuk Instruksi 

Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan 

oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991. 

 Kedua, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan 

Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan lahirnya 

undang-undang ini,  persoalan mengenai kewenangan atau kompetensi dan hokum 

acara Peradilan Agama menjadi berakhir meskipun dalam batas-batas tertentu 

masih dapat dipersoalkan.
21

 

 Kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 

2006. Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 menjadi Undang-

UndangNo.3 Tahun 2006 telah mengokohkan Peradilan Agama sebagai salah satu 
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badan peradilan. Secara hukum kedudukannya sudah tidak persoalkan lagi namun 

di sisi lain ia tidak mempunyai hukum materil atau hukum terapan unikatif. Untuk 

mengatasi persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif 

yang diperlukan untuk landasan rujukan setiap Peradilan Agama. 

 Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia 

dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, 

yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan 

merancang Hukum Islam menyangkut Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan 

Perwakafan yang akan dipergunakan Pengadilan Agama dalam rangka 

melaksanakan tugas dan wewenangnya.
22

 

 Dalam melaksanakan tugasnya, panitia ini mempergunakan 4 (empat) 

jalur, yaitu : 

1) Pengkajian kitab-kitab fikih dengan bantuan beberapa tenaga pengajar 

Fakultas Syari’ah IAIN di seluruh Indonesia; 

2) Menghimpun pendapat ulama fikih terkemuka di tanah air; 

3) Menghimpun yurisprudensi yang terhimpun dalam putusanputusan 

Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak penjajahan Belanda sampai 

dengan kompilasi ini tersusun; 

4) Mengadakan studi perbandingan menyangkut pelaksanaan dan penegakan 

Hukum Islam di negara-negara muslim, terutama negara-negara tetangga 

yang penduduknya beragama Islam. 

                                                             
22
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 Setelah keempat jalur itu selesai dilaksanakan, selanjutnya panitia perumus 

menyusun bahan-bahan dimaksud secara logis dan sistematis dan seterusnya 

dituangkan ke dalam pasal-pasal dengan bahasa perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia
23

. 

 

C. Pemberlakuan KHI 

 Pada tanggal 10 bulan Juni 1991 Presiden Republik Indonesia 

menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai 

peresmian penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama 

dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Keputusan menteri agama RI 22 juli 1991 

No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan inpres No 1 tahun 1991. Pada saat itulah, 

secara formal dan secara dejure KHI “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi 

lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.
24

 

 Isi pokok Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut adalah 

menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk: 

 Pertama, menyebarluaskan KHI yang terdiri dari (a) Buku I tentang 

Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, (c) Buku III tentang 

Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama 

Indonesia dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1998, 

untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang 

memerlukannya. 
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 Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan 

penuh tanggungjawab.
25

 Jadi, meskipun isi instruksi Presiden tersebut lebih 

menekankan kepada usaha penyebarluasan Kompilasi, tetapi substansinya secara 

metodologis, tanpa adanya instruksi tersebut, masyarakat secara moral memiliki 

tanggung jawab untuk tidak mengatakan kewajiban untuk melaksanakannya. 

 

D. Landasan dan Kedudukan KHI 

 Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia 

adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi 

presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi dari 

Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang sudah 

disepakati tersebut. Diktum keputusan ini menyatakan: 

 Pertama, Menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari: 

a. Buku I tentang Hukum Perkawinan 

b. Buku II tentang Hukum Kewarisan 

c. Buku III tentang Hukum Perwakafan
26

 

 Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam 

lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh 

Instansi Pemerintah dan oleh masyarakatnya yang memerlukannya. 

 Kedua, Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan 

penuh tanggung jawab.  
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 Sedangkan konsideran instruksi tersebut menyatakan: 

a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2 

sampai dengan 5 Februari tahun 1998 telah menerima baik rancangan 

Buku KHI, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang 

Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan; 

b. Bahwa KHI tersebut dalam huruf “a” oleh Instansi Pemerintah dan oleh 

masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut; 

c. Bahwa oleh karena itu KHI tersebut dalam huruf “a” perlu disebarluaskan. 

 Dalam konsideran secara tersirat hal ini telah ada dan disebutkan bahwa 

Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian segala 

masalah di bidang-bidang yang telah diatur, yaitu bidang hukum perkawinan, 

kewarisan, dan perwakafan, oleh Instansi Pemerintah serta masyarakat yang 

memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut, maka kedudukan kompilasi ini 

boleh dibilang hanyalah sebagai “pedoman” atau berarti dapat digunakan sebagai 

pedoman. Sehingga, terkesan dalam hal ini kompilasi tidak mengikat, artinya 

bahwa para pihak atau instansi dapat memakainya dan dapat tidak memakainya. 

 Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang 

dari penetapan kompilasi ini. Oleh karena itu, menurut Abdurrahman bahwa 

pengertian sebagai pedoman di sini, harus bermakna sebagai tuntutan atau 

petunjuk yang memang harus dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun 

masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka di bidang tertentu.
27
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 Adapun yang menjadi dasar dan landasan lebih lanjut dari kompilasi ini 

adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 

154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 

Tahun 1991.
28

 

 Dalam diktumnya pada bagian kedua berkaitan dengan kedudukan KHI 

yang intinya agar supaya seluruh lingkungan Instansi (dalam kasus ini terutama 

sekali yang dimaksud tentunya adalah Instansi Peradilan Agama) agar “sedapat 

mungkin menerapkan KHI tersebut di samping peraturan perundang-undangan 

lainnya”. Kata “sedapat mungkin” dalam keputusan Menteri Agama ini kiranya 

mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan kata-kata “dapat digunakan” 

dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, sebagaimana telah dikemukakan di 

atas harus diartikan bukan dalam artian kompilasi hanya dipakai kalau keadaan 

memungkinkan, akan tetapi sebagai suatu anjuran untuk lebih menggunakan 

kompilasi ini dalam penyelesaian sengketa-sengketa tertentu yang ada dan terjadi 

di kalangan ummat Islam. 

 Selain itu, kata yang digunakan kemudian adalah “di samping” peraturan 

perundang-undangan. Hal ini, menunjukkan adanya kesederajatan kompilasi ini 

dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan dan 

perwakafan yang sekarang berlaku dan dengan ketentuan perundangan kewarisan 

yang nantinya akan ditetapkan berlaku bagi ummat Islam untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahannya yang berkaitan di dalamnya. 

 

 

                                                             
28 Ibid., hlm. 57 


