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BAB III

PROFIL MAZHAB HANAFI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Mazhab Hanafi

1. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya Abu Hanifah adalah Nu’man ibn Tsabit, yaitu nama

sewaktu Abu Hanifah masih kecil. Abu Hanifah dilahirkan di Kuffah, kota

yang terletak di Iraq, pada tahun 80 H (696 M), dan meninggal di Kuffah pada

tahun 150 H (767 M) bersamaan dengan tahun kelahiran calon ulama besar,

yaitu Imam Syafi’i. Kakek Abu Hanifah adalah Zautha yang berasal dari Kabul

(Afghanistan), yang pernah menjadi tawanan perang dalam peperangan

melawan Utsman ibn Affan sewaktu menaklukkan Persia.1

Pemaklukkan itu bukan saja di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan

Afganistan, sedangkan Zautha termasuk salah satu pembesar negara yang

ditaklukkan oleh tentara Utsman dan beliau dijadikan tawanan perang, dan

akhirnya diserahkan kepada tentara Islam yang menang dalam perang tersebut.

Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak dan akhirnya bebas dari

budak karena telah masuk Islam. Setelah dibebaskan dari perbudakan ia

menetap di Kuffah selanjutnya ia berdagang sutra di kota Kuffah dan lahirlah

anaknya yang bernama Tsabit yaitu ayah Abu Hanifah.2

Abu Hanifah adalah panggilan dari Nu’man ibn Tsabit ibn Zautha.

Dalam hal ini terjadi beberapa riwayat tentang panggilan Abu Hanifah.

1 Bahri Ghazali dan Djumadris, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,
1992), hal. 49.

2 Ibid., hal. 49.
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Pertama karena salah satu anaknya bernama Hanifah, maka Abu Hanifah

adalah bapak dari Hanifah. Kedua, beliau adalah salah seorang yang sangat

takwa kepada Allah Swt, dan prinsipnya tidak dapat digoyahkan dia tetap

berprinsip atau berpegang teguh dengan agama Islam. Karena ia cinta kepada

tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temannya

dengan Abu Hanifah, karena Hanifah adalah bahasa Iraq berarti tinta, jadi Abu

Hanifah berarti bapaknya tinta.3

Sejak kecil ia belajar sebagaimana anak-anak yang berada di negeri itu,

dan ia mulai belajar membaca al-Qur’an serta menghafalnya. Ia hidup dan

dibesarkan di tengah-tengah pedagang kain sutra dan keluarga yang taat

melaksanakan ajaran Islam. Kakeknya sangat berkesan perjumpaannya dengan

‘Ali ibn Abi Thalib. Hal itu selalu diceritakannya kepada cucunya, termasuk

kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah selalu mencontoh perbuatan Ali. Hal itu

terlihat pada jalan pikirannya di kemudian hari. Oleh karena itu, terdapat

beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah Abu Hanifah untuk

belajar mendalami agama Islam. Pertama dorongan dari keluarganya, kedua

dari keyakinan dengan agama yang mendalam di kalangan keluarganya,

kekaguman terhadap tingkah laku dan ilmu yang dimiliki oleh Ali, ketiga

kedudukan Kota Kuffah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu

pengetahuannya dan juga sebagai pusat agama Islam.4

Kemudian pada suatu hari ia berjumpa dengan gurunya yaitu Amir ibn

Syarahil (w. 104 H/ 721 M). Sejak itulah ia mulai menuntut ilmu, dan yang

3 Ibid., hal. 50.
4 Ibid, hal. 50-51.
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mula-mula yang dipelajari adalah ilmu kalam dengan mengadakan diskusi

dengan ulama-ulama yang beraliran kalam, seperti Mu’tazilah, Syi’ah,

Khawarij, dan Maturidiyyah. Abu Hanifah tidak segan-segan mencurahkan

tenaga, pikiran bahkan harta benda untuk membiayai keperluan diskusi. Ia juga

ke kota Iraq lainnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Setelah mempelajari

ilmu kalam, kemudian ia beralih mempelajari ilmu fiqih, dengan cara

mendatangi ulama-ulama ahli fiqih dari bermacam-macam aliran.5

Abu Hanifah menekuni ilmu fiqih di Kuffah yang pada waktu itu

merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Di Iraq

terdapat madrasah Kuffah, yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas’ud (w. 63 H/

682 M), kepemimpinan madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim, al-

Nakha’i, lalu Hammad ibn Abi Sulaiman Al-Asy’ari (w. 120 H). Beliau adalah

salah seorang imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid al- Qamah ibn Qais

dan al-Qadhi Syuriah. Keduanya adalah tokoh fiqih yang terkenal di Kuffah

dari golongan tabi’in. Dari Hammad ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar

fiqih dan hadis.6

Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami

fiqih dan hadis sebagai penambah dari apa yang ia peroleh di Kuffah.

Sepeninggalan Hammad, majelis madrasah Kuffah sepakat untuk mengangkat

Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak

mengeluarkan fatwa-fatwa dalam masalah fiqih. Fatwa-fatwa itu merupakan

dasar utama dari pemikiran dari mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

5 Ibid., hal. 51-52.
6 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Ciputat Press,

2002), hal.  96.
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Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki

pandangan luas dalam masalah fiqih. Puluhan dari murid itu menjabat sebagai

hakim-hakim dalam pemerintahan Dinasti Abbasiyah, Saljuk, Usmani dan

Mughal.7

Di antara guru-guru yang pernah ditemui oleh Abu Hanifah adalah

Hammad ibn Abu Sulaiman Al-Asy’ari (w. 120 H/738 M) faqih kota Kuffah,

‘Atha’ ibn Abi Rabah (w. 114 H/ 732 M) faqih kota Makkah, ‘Ikrimah (w.

104 H/723 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Abbas, Nafi’ (w. 117

H/735 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Umar dan lain-lain. Ia juga

belajar kepada ulama Ahlul Bait seperti Zaid ibn Ali Zainal ‘Abidin (79-122

H/ 698-740 M), Muhammad al-Baqir (57-114 H/676-732 M), Ja’far ibn

Muhammad Al-Shadiq (80-148 H/ 699-765 M) dan Abdullah ibn al-Hasan. Ia

juga pernah bertemu dengan beberapa orang sahabat seperti Anas ibn Ma>lik

(10 SH-93 H/ 612-712 M), Abdullah ibn Abi Aufa (w. 85 H/704 M) di

Kuffah, Sahal ibn Sa’ad al-Sa’idi (8 SH-88 H/614-697 M) di Madinah dan

Abu al-Thufail Amir ibn Watsilah (w. 110 H/ 729 M) di Makkah.8

Akan tetapi dari sekian banyak guru yang paling berpengaruh dalam

pembentukan karakter intelektual dan corak mazhab Abu Hanifah adalah

Hammad ibn Abi Sulaiman. Ia belajar kepada Hammad selama 18 tahun

sampai Hammad wafat, dan setelah itu ia mengganti kedudukan Hammad

mengajar di majlis ilmu fiqih di Kuffah dengan gelar imam ahl al-ra’y

(Pemimpin ulama ahlu al-ra’y). Dalam hal ini ia berkata: “Aku tidak

7 Ibid, hal. 96.
8 Nahrawi ‘Abdussalam, al-Imam al-Syafi’i fi Mazhabih al-Qadim wal Jadid, (Kairo: Dar

al-Fikr al-‘Arabi, 1414 H/ 1994 H), hal. 207.
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menunaikan shalat kecuali mendoakan guruku Hammad dan setiap orang

yang pernah mengajariku atau belajar kepadaku.”9

Karya-karya Abu Hanifah yang sampai kepada kita adalah Kitab al-

Fiqih al-Akbar, al-Fiqih al-Absath, al-Risalah, al-‘Alim wa al-Muta’allim

dan al-Washiyyah. Dalam bidang fiqih, Abu Hanifah tidak menulis karangan.

Akan tetapi murid-muridnya telah merekam semua pandangan dan hasil

ijtihad Abu Hanifah secara lengkap sehingga menjadi mazhab yang diikuti

oleh kaum Muslimin. Di antara murid-muridnya adalah Abu Yusuf Ya’qub

ibn Muhammad al-Anshari (113-182 H/ 731-797 M), Muhammad ibn al-

Hasan al-Syaibani (132-189 H/ 750-805 M), Zufar ibn al-Hudzail (110-157

H/729-774 M) dan Hasan ibn Ziyad al-Lu’lui (w.204 H/819 M).10

Abu Hanifah diakui sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu

pengetahuannya dalam segala bidang studi keislaman sehingga ia merupakan

imam mujtahid besar (al-imam al-a’zham) yang menjadi panutan kaum

Muslimin sepanjang masa. Muhammad ibn Maslamah berkata: “Ilmu agama

diturunkan oleh Allah kepada Nabi Saw, kemudian diturunkan kepada para

sahabat. Kemudian diturunkan kepada tabi’in. Kemudian diturunkan kepada

Abu Hanifah dan murid-muridnya.”11

9 Ibid, hal. 209.
10 ‘Abdul Mun’im al-Hashimi, al-Imam Abu Hanifah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t),

hal. 68.
11 Al-Hafizh al-Khathib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, juz. 13, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404

H/ 1984 M), hal. 336.
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Imam al-Syafi’i berkata: “Barangsiapa hendak mengetahui ilmu fiqih,

maka belajarlah kepada Abu Hanifah dan murid-muridnya, karena manusia

dalam bidang fiqih membutuhkan Abu Hanifah .”12

Sufyan ibn ‘Uyainah, salah satu fuqaha’ Kuffah berkata: “Ada dua

perkara yang tidak aku sangka akan melampaui jembatan Kuffah, yaitu

qira’ah-nya Hamzah dan pandangan fiqih Abu Hanifah .”

Muthi’ ibn al-Hakam berkata: “Aku belum pernah melihat seorang ahli

hadis yang lebih faqih daripada Sufyan al-Tsauri. Tetapi Abu Hanifah lebih

faqih daripada Sufyan.”

Suatu ketika al-Syafi’I bertanya kepada gurunya Imam Malik tentang

Abu Hanifah, maka ia menjawab: “Menurutku, andaikan ia berbicara

kepadamu bahwa tiang ini terbuat dari emas, niscaya ia akan dapat

menyampaikan argumentasinya.” Al-Nazhar ibn Syumail berkata: “Manusia

pada mulanya tidur dari ilmu fiqih sehingga Abu Hanifah yang

membangunkan mereka.”  Sufyan al-Tsauri dan Abdullah ibn al-Mubarak

berkata: “Abu Hanifah adalah faqih terbesar di dunia pada masanya.”13

Kemanapun Abu Hanifah pergi, senantiasa membawa tinta guna

mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau. Setelah

beliau menjadi ulama besar di Jazira Arab, terkenal dengan sebutan Imam

Abu Hanifah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, para ulama Hanafiah

membagi fiqih beliau menjadi tiga tingkatan:14

12 Ibid, hal. 336.
13Ibid, hal. 337.
14 ‘Abdul Mun’im al-Hashimi, al-Imam Abu Hanifah, Op. Cit, hal. 70.
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1. Tingkatan pertama dinamakan “Masa’il al-Ushul”. Kitabnya bernama

“Zhahir al-Riwayah”. Berisi masalah-masalah yang diriwayatkan Imam

Abu Hanifah dan para sahabatnya seperti Imam Abu Yunus, Imam

Muhammad ibn Hasan, dan lain-lain. Dalam arti, kitab ini berisi

kupasan dan ketetapan beliau tentang masalah agama tercampur dengan

buah pikiran para sahabat beliau. Imam Muhammad ibn Hasan

menghimpun “Masa’il al-Ushul” itu dalam enam kitab yaitu; al-

Mabsuth, al-Jami’ al-shaghir, al-Jami’ al-Kabir, al-Sair al-Shaghir, al-

sair al- Kabir, dan al-Ziyadat.

2. Tingkatan kedua dinamakan “Masa’il al-Nawadir”, yaitu masalah-

masalah agama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hnaifah dan para

sahabatnya dalam kitab yang lain. “Kaisaniyyat” yang disusun oleh

Imam Muhammad ibn Hasan. Kemudian kitab “al-Mujarrad” oleh

Imam Hasan ibn Ziyad.

3. Tingkatan ketiga dinamakan “Al-Fatawa wa al-Waqi’at”. Kitab ini

berisi masalah-masalah agama yang dari istinbath-nya para ulama

mujtahid bermazhab Hanafi yang datang kemudian. Mereka ini

melakukan ijtihad untuk menjawab masalah-masalah agama yang

keterangannya tidak mereka dapati dalam kitab-kitab mazhabnya. Kitab

yang tergolong kepadatingkatan “al-Fatawa wa al-waqi’at” yaitu kitab

“al-Nawashil” yang dihimpun oleh Imam Abu al-Laits al- Samarqandy

yang wafat pada tahun 375 H.
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Sebagai seorang ulama, beliau tidak membenarkan seorang bertaklid buta

dengan beliau (tidak mengetahui dasar atau dalil yang digunakan). Begitu juga

kepada para ulama beliau menginginkan seorang bersikap kritis dalam

menerima fatwa dalam ajaran agama. Bahkan beliau pernah berkata “Tidak

halal bagi seorang yang berfatwa dengan perkataanku, selam ia belum mengerti

dari mana perkataanku”.15

Imam Abu Hanifah wafat pada usia 70 tahun. Beliau wafat tepatnya pada

bulan Rajab tahun 150 Hijriyah. Jenazah beliau dimakamkan dimakamkan di

al-Khaizaran, Baghdad. Beliau wafat setelah sekian lama mendekam dalam

penjara karena menolak memangku jabatan sebagai hakim negara.

2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya, Abu Hanifah.

Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat

yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-

pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan

perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya

adalah hasil daripada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Iraq. Pada masa

tabi’ tabi’in disebut juga dengan mazhab ahl al-ra’y.

Imam Abu Hanifah membangun konsep fiqihnya dengan metode

istinbath yaitu menyimpulkan hukum-hukum syara’ dari beberapa sumber

berupa al-Qur’an. Apabila ternyata al-Qur’an tidak menyajikan sebuah

15 Ibid, hal. 72.
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penjelasan tentang suatu hukum secara terperinci, maka Abu Hanifah akan

mencari penjelasannya dalam hadis Nabi. Apabila dari keduanya (Al-Qur’an

dan hadis) masih tidak menyajikan penjelasan yang cukup terperinci, maka

Abu Hanifah mencari penjelasan tersebut dari perkataan para sahabat. Dalam

memilih sahabat, Abu Hanifah memilih sesuai dengan pandangan dan hasil

ijtihad dia dalam memilih sahabat tersebut. Selanjutnya, apabila baliau tidak

menemukan penjelasan dari para sahabat sampai pada sahabat yang bernama

Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya’bi, Ibn Sirin, Hasan, Atha’, dan Said ibn Musayyab,

maka Imam Abu Hanifah akan berijtihad sendiri sebagaimana orang-orang lain

juga berijtihad.16

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa garis besar Imam Abu

Hanifah memetik hukum-hukum fiqihnya dari tiga sumber utama, yaitu al-

Qur’an, sunnah, dan perkataan para sahabat dalam merumuskan hukum

fiqihnya.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai imam ahl al-ra'yi serta faqih dari

Iraq yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya. Mazhab

Hanafi dikenal banyak menggunakan ra’yu. Dalam memperoleh suatu hukum

yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan

kaidah qiyas dan menggunakan kaidah istihsan. Alasannya, kaidah umum

(qiyas) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat

mendahulukan qiyas apabila suatu hadis mereka nilai sebagai hadis ahad.17

16 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, Op. Cit, hal.  97-98.
17 Ibid, hal. 98-99.
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Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan sunnah dibanding qiyas

walaupun itu sunnah mursal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-

Sya’rani bahwa Abu Hanifah membantah tuduhan bahwa ia lebih

mendahulukan qiyas dari pada nash. Abu Hanifah berkata: “Kami tidak

menggunakan qiyas kecuali ketika dalam keadaan sangat dharurat. Kami

terlebih dahulu mencari dalil dari al-Qur’an dan hadis atau keputusan sahabat.

Kalau kami tidak mendapatkan dalilnya kami mengiyaskan dengan ketentuan

yang sudah ada.18

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi ijma’

setelah masa para sahabat.19 Dapat diambil kesimpulan, bahwa ijma’ yang

dimaksud oleh Imam Ahmad sebagai dasar hukum adalah ijma’ sahabat.

Abu Zahrah dalam bukunya Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah,

menjelaskan panjang lebar mengenai hierarki sumber hukum Islam20 yang

digunakan oleh Imam Abu Hanifah , yang penulis simpulkan sebagai berikut;

(1) al-Qur’an, (2) al-hadis, (3) qaul al-shahabi (pendapat sahabat), (4) qiyas,

(5) istihsan (6) ijma’, dan (7) ’urf. 21

18 Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, Abu Hanifah al-Nu’man; Imam al-A’immah al-
Fuqaha’, (Beirut: Dar al-Qalam, 1393 H/ 1973 M ), hal. 132-133.

19 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-
Fiqihiyyah, Op. Cit, hal. 163.

20 Kata “Sumber Hukum Islam” terdiri dari tiga kata yaitu sumber, hukum, dan Islam.
Adapun kata “sumber” yang dalam bahasa arabnya مصادر-مصدر yang berasal dari akar kata “ - صدر
berarti tempat terbit sesuatu atau asal sesuatu. Yang dimaksud dengan sumber disini ialah “یصدر
apa-apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan pendapat-pendapat
hukumnya (fiqih). Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”..
Bila kata “hukum” dalam pengertian diatas dihubungkan dengan kata “Islam” atau “syara’”, maka
“hukum Islam” akan berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan atau
sunnah Rasulullah Saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat
untuk semua yang beragama Islam”.

21 Ibid, hal. 130-163.
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Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa Abu Hanifah menempatkan

al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama dan utama, kemudian hadis sebagai

sumber hukum kedua, disusul dengan ijma’ shahabat sebagai sumber hukum

ketiga. Setelah itu ijtihad dipergunakan sebagai metode untuk menetapkan

hukum. Adapun yang tergolong dalam ijtihadnya Abu Hanifah adalah qiyas,

istihsan, dan ‘urf. Sedangkan hadis yang digunakan sebagai hujjah oleh Abu

Hanifah adalah hadis mutawatir, masyhur, ahad, dan mursal selama

diriwayatkan oleh periwayat tsiqah (yang dipentingkan adalah periwayatnya).22

Sedangkan persyaratan lain untuk hadis ahad adalah periwayat hadis ahad

tersebut harus mengamalkan isi hadis yang diriwayatkan, apabila tidak

mengamalkan, maka perbuatan periwayat yang dibuat pegangan, dan hadist

ahad tersebut tidak bertentangan dengan hadis masyhur.23

Mengenai keterangan sahabat (qaul al-shahabah) menurut Abu Hanifah

ada dua bentuk, yaitu ketetapan yang berbentuk ijma’ dan dalam bentuk fatwa.

Ketentuan hukum dalam bentuk ijtima’ mengikat dan dalam bentuk fatwa tidak

mengikat. Ijma’ masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk

persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama

bisa menyatakan pendapatnya secara bersama, walaupun dengan cara cara

ijma’ sukuti.24

Sedangkan tentang ‘urf atau tradisi masyarakat, selama tidak

bertentangan dengan nash, dan sejalan dengan semangat syari’at dapat diangkat

22 Muhammad Musa, al-Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi Hadza al-‘Ashr , (Kairo: Dar al-
Kutub al-Haditsah, t.t), hal. 63.

23 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-
Fiqihiyyah, juz. 2, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t),  hal. 109.

24 Ibid, hal. 111.
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sebagai ketentuan hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa Abu Hanifah adalah

imam mazhab yang selalu mempertimbangkan maslahah dengan fokus

kehidupan masyarakat dan merefleksi kebutuhan sosiologis dengan metode

andalannya, yakni istihsan.25 Secara sederhana istihsan yang dimaksud Abu

Hanifah adalah “memandang lebih baik sesuai dengan tujuan syari’at, untuk

meninggalkan ketentuan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum.26

Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-

kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan

kaidah istihsan. Alasannya, kaidah umum (qiyas) tidak bisa diterapkan dalam

menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu

hadis mereka nilai sebagai hadis ahad.

Yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam (fiqih) di

kalangan Mazhab Hanafi, dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah pernah

berkata:

“Saya selalu mengacu kepada kitab Allah, apabila memang saya temukan
di sana. Kalau ternyata saya tidak menemukannya di sana, maka saya
akan mengambil dari sunnah Rasulullah dan dari atsar yang memiliki
tingkat keshahihan dan tersebar luas di kalangan perawi terpercaya. Jika
saya tidak juga menemukan dari kedua sumber tersebut, maka saya akan
mengambil pendapat para sahabat Rasulullah yang saya kehendaki, dan
saya tinggalkan yang tidak saya kehendaki. Kemudian saya tidak akan
menyimpang dari pendapat mereka kepada pendapat yang lain. Bila suatu
kasus sampai kepada Ibrahim, Sya’bi, al-Hasan, Ibnu Sirin, Sa’id ibn
Musayyab, dan seterusnya…bila mereka mampu berijtihad, maka saya
pun berhak melakukan ijtihad seperti mereka.”27

25 Ibid, hal. 111-112.
26 Ibid, hal. 113.
27 Muhammad ‘Ali, al-Sayis, Nasy’ah al-Fiqih al-Ijtihad wa Athwaruh, (Kairo: Silsilah

Buhuts al-Islamiyyah, 1390 H/ 1970 M), hal. 99-100.
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Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan sunnah dibanding qiyas

walaupun itu sunnah mursal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-

Sya’rani bahwa Abu Hanifah membantah tuduhan bahwa ia lebih

mendahulukan qiyas dari pada nash. Abu Hanifah berkata: “Kami tidak

menggunakan qiyas kecuali ketika dalam keadaan sangat darurat. Kami

terlebih dahulu mencari dalil dari al-Qur’an dan hadis atau keputusan sahabat.

Kalau kami tidak mendapatkan dalilnya kami mengiyaskan dengan ketentuan

yang sudah ada.28

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi ijma’

setelah masa para sahabat.29 Dapat diambil kesimpulan, bahwa ijma’ yang

dimaksud oleh Imam Ahmad sebagai dasar hukum adalah ijma’ sahabat.

Metode ijtihad Abu Hanifah yang bersifat tambahan di antaranya adalah;

[1] Dilalah lafadz ‘am adalah qath’i, seperti lafadz khash. [2] Pendapat sahabat

yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus. [3]

Banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (rajih). [4] Adanya

penolakan terhadap mafhum (makna tersirat) syarat, dan sifat. [5] Apabila

perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah

perbuatannya, bukan riwayatnya. [6] Mendahulukan qiyas jali atas khabar

ahad yang dipertentangkan. [7] Menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas

apabila diperlukan.

28 Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, Abu Hanifah al-Nu’man; Imam al-Aimmah al-
Fuqaha', (Beirut: Dar al-Qalam, 1393 H/ 1973 M ), hal. 132-133.

29 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-
Fiqihiyyah, juz. 2, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t ), hal. 163.
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Contoh pendapat Abu Hanifah , di antaranya tentang benda wakaf masih

tetap milik wakif. Kedudukan wakaf dipandang sama dengan ’ariyah (pinjam

meminjam). Karena masih tetap milik wakif, maka benda wakaf dapat dijual,

diwariskan dan dihibahkan oleh wakif kepada yang lain, kecuali wakaf untuk

masjid, wakaf yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim, wakaf wasiat,

dan wakaf yang diikrarkan secara tegas bahwa wakaf itu terus dilanjutkan

meskipun wakif telah meninggal dunia. Contoh lain, perempuan boleh menjadi

hakim di pengadilan yang tugasnya khusus menangani perkara perdata, bukan

perkata pidana. Alasannya, karena perempuan tidak dibolehkan menjadi saksi

pidana, perempuan hanya dibenarkan menjadi sanski perkara perdata. Karena

itu menurutnya perempuan hanya boleh jadi hakim yang menangani perkara

perdata. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakannya adalah qiyas

dengan menjadikan kesaksian sebagai ashl dan menjadikan hakim sebagai

far’.30

Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar

45%), penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India,

Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, separuh Irak,

Syria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi’i dan Hanafi), Kaukasia

(Chechnya, Dagestan). Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kuffah, kemudian

tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur Dan sekarang ini mazhab Hanafi

merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon. Mazhab ini

30 Abu al-Fadl Muhammad bin Muhammad ibn Ahmad al-Maruzi, al-Kafi, juz. 2, (Beirut:
Dar al-Fikr, t.t), hal. 229.
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dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin

India dan Tiongkok.

B. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. KHI; Sebuah Sistem Fiqh Islam Indonesia

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis

yang diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.

Sedangkan kompilasi hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat

hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih

yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk

dioleh dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.31

Ijtihâd merupakan suatu keniscayaan dalam pengembangan materi

hukum Islam sesuai dengan tuntutan sosio-kultural dan kehendak sejarah yang

senantiasa berubah. Karenanya, ijtihâd perlu dibuka lebar-lebar bagi kaum

Muslim yang memiliki kemampuan untuk menciptakan produk fiqih yang

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penutupan pintu ijtihâd berarti

menempatkan kaum Muslim seluruhnya dalam kebekuan dan eksklusifitas

terhadap berlakunya hukum-hukum perkembangan.

Dalam kerangka ijtihâd inilah, Indonesia berhasil menyusun Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang terealisasi berdasarkan SKB Ketua MA RI dan

Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan

31 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
1995), 11-14
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Hukum Islam melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985

tanggal 21 Maret 1985.

Tema utama KHI adalah memositifkan hukum Islam di Indonesia,32

karena substansi KHI adalah hukum Islam atau fiqih.33 Ini bisa dilihat pada

tataran legal-formal yakni Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri

Agama No. 154 Tahun 1991 yang meletakkan label ‘hukum Islam’ pada buku

kompilasi. Karenanya, tidak keliru apabila Bustanul Arifin menyebut KHI

sebagai “fiqih dalam bahasa Undang-undang”.

Sebagai sebuah fiqih, KHI merupakan produk yang berazaskan Islam

dengan berbagai akulturasi dan sinkretisasinya dengan hukum adat dan kondisi

sosio-kultural lokal. Ini bisa dilihat dari banyaknya pasal-pasal dalam KHI

yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan sunnah, di samping juga terdapat

beberapa pasal dalam KHI yang diserap dari norma-norma hukum adat yang

telah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia.

Upaya perumusan fiqih yang bernuansa khas Indonesia sesungguhnya

telah dilakukan oleh Hasbi Ash-Shiddieqi dan Hazairin. Melalui proyek yang

digagasnya, yakni fiqih Indonesia, Hasbi berharap dapat memecahkan berbagai

32 Walaupun sudah ada UU No. 1 tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 yang mengandung
hukum material di bidang perkawinan, tetapi hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan
pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang
diatur dalam Islam, yang menyebabkan para hakim merujuk kepada doktrin fiqh. Apalagi
mengenai bidang hibah, wakaf, dan kewarisan, sampai saat KHI disusun, belum diatur dan
dirumuskan hukumnya secara positif dan unikatif. Lihat M. Yahya Harahap, “Informasi Materi
Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam Cik Hasan Bisri (ed.),
Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.
31.

33 Tentang persamaan pengertian hukum Islam dan fiqih, lihat Muhammad Hasbi Ash-
Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 44. Ia mengatakan bahwa
hukum Islam atau fiqh adalah koleksi daya upaya fuqaha’ dalam menerapkan syariat Islam sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam
(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 44.
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persoalan hukum yang timbul di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga

fiqih tidak lagi dianggap oleh sebagian orang Indonesia sebagai barang antik

yang layak dipajang di museum. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh keinginan

kaum Muslim Indonesia untuk memiliki sebuah fiqih yang berkepribadian

Indonesia dengan melepaskan diri dari kebiasaankebiasaan Timur Tengah.34

Sedangkan Hazairin melontarkan idenya tentang madzhab nasional, yakni

madzhab yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.35 Untuk merealisasikan

gagasannya, ia selalu menyebarkan dan mengembangkan semangat ijtihâd di

kalangan umat Islam Indonesia dan memberantas sikap taqlid yang

menyebabkan stagnasi berfikir.

Akulturasi ajaran Islam dengan kondisi sosio-kultural lokal dalam sebuah

produk fiqih memang tidak bisa dielakkan, karena merupakan suatu

keniscayaan dalam fiqih untuk memberikan ruang gerak dinamis bagi

perkembangan, pembaruan dan kehidupannya dari suatu masa ke masa yang

lain dan dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Karenanya, fiqih merupakan

suatu produk yang senantiasa hidup dan berkembang dan mampu bergumul

dengan persoalan-persoalan kontemporer yang senantiasa meminta etik dan

paradigm baru. Keluasan tsarwah fiqhiyah adalah suatu bukti dari adanya

ruang gerak dinamis fiqih. Ia merupakan implementasi obyektif dari doktrin

Islam yang meskipun berdiri di atas kebenaran yang kokoh dan mutlak, juga

34 Nucholis Madjid, “Akar Islam: Beberapa Segi Budaya Indonesia dan Kemungkinan
Pengembangannya bagi Masa Depan Indonesia” dalam Nurcholis Madjid, Islam, Kemodernan
dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 67.

35 Istilah ini kemudian diganti sendiri olehnya dengan istilah yang lebih tepat, yakni
madzhab Indonesia. Lihat Hazirin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
hal. 145. Lihat juga Bismar Siregar, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memorium Prof.
Dr. Hazairin, (Jakarta: IU Press, t.t), hal. 4.
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memiliki ruang gerak dinamis bagi perkembangan, pembaruan dan kehidupan

yang sesuai dengan fleksibilitas ruang dan waktu.

Munculnya dua aliran dalam fiqih, yakni ahl al-hadîts dan ahl al-ra’y

pada masa sighar sahabat dan tabi’in, yang berlangsung hingga awal abad ke-2

H, ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiokultural yang membentuk

karakteristik, teori dan rumusan yang berbeda-beda, meskipun tetap berpegang

kepada al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber utama. Ahl ra’y dianut oleh para

fuqaha’ Irak, yang secara kultural adalah daerah yang jauh dari bumi kenabian

dan bumi hadits serta merupakan daerah terbuka yang banyak mendapat

pengaruh peradaban dan kebudayaan lain. Fuqaha’ daerah ini sering

dihadapkan kepada persoalan-persoalan baru dan untuk mengatasinya mereka

terpaksa menggunakan rasio atau ijtihâd. Berbeda dengan Hijaz, tempat

lahirnya ahl al-hadîts, yang masyarakatnya masih diliputi oleh suasana

kehidupan sederhana seperti keadaan pada masa Nabi saw. Untuk mengatasi

berbagai masalah yang muncul fuqaha’ merasa cukup dengan hanya

mengandalkan pemahaman literal terhadap al-Qur’an al-sunnah, dan ijma’

sahabat.36 Dengan demikian, lahirnya dua aliran dalam fiqih tersebut lebih

disebabkan oleh desakan-desakan kultural. Demikian pula, apabila mencermati

proses lahirnya madzhab-madzhab fiqih yang berkembang hingga saat ini,

Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’yah, dan Hanabilah, dapat dikatakan bahwa

karakteristik, metode berfikir, teori, dan formula para imam madzhab tersebut

merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi masyarakat di mana hukum

36 Abdul Fattah, Târîkh al-Fiqh al-Islâmî, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1401 H/ 1981 M), hal.
220-227.
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itu tumbuh. Abu Hanifah dilahirkan dan dibesarkan di Kufah di mana

masyarakatnya sudah banyak mengenal peradaban dan kebudayaan, sehingga

dalam memecahkan persoalan hukum ia menggunakan akal. Berbeda dengan

Imam Malik yang hidup di Madinah, sebuah daerah yang kehidupan

masyarakatnya masih sangat sederhana dan lebih bernuansa kampung dan

merupakan daerah hadits, sehingga fuqaha’ di sini tidak perlu lagi memakai

rasio dalam penyelesaian persoalan yang muncul. Al-Syafi’i berfikiran moderat

karena ia mengalami berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda, mulai

dari Madinah, Irak dan Mesir. Terakhir, Imam Ahmad ibn Hanbal berfikiran

fundamentalis guna menghadapi penyelewengan agama yang dilakukan oleh

kaum rasionalis seperti Mu’tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan Murji’ah pada

periode pertengahan Dinasti Abbasiyah, ketika unsur Persia mendominasi

unsur Arab.

2. Fiqih Lintas Mazhab: Analisis atas Kitab-kitab Rujukan KHI

KHI, sebagaimana dijelaskan di atas, selain substansinya diharapkan

sesuai dengan ajaran Islam juga diharapkan mampu menampung nilai-nilai dan

norma-norma hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat

Indonesia. Untuk memenuhi harapan tersebut, proses pembentukan KHI

ditempuh melalui pengkajian kitab-kitab fiqih, penelitian yurisprudensi
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Peradilan Agama,37 wawancara, studi perbandingan, Bahts al-MasA’il,

Seminar dan lokakarya.

Kitab-kitab fiqih yang dikaji dalam perumusan KHI yang seluruhnya

berjumlah 38 kitab, yaitu al-Bâjûriy, Fath al-Mu’în, Syarqâwi ‘alâ al-Tahrîr,

Mughnî al- Muhtâj, Nihâyat al-Muhtâj, al-Syarqâwî, I’ânat al-Tâlibîn, Tuhfah,

Targîb al-Musytâq, Bulghah al-Sâlik, Syamsurî fî al-Farâ’id, al-Mudâwanah,

Qalyûbî/Mahallî, Fath al-Wahab dengan Syarh-nya, al-Umm, Bughyat al-

Mustarsyidîn, Bidâyat al-.Mujtahid, ‘Aqîdah wa al-Syarî’ah, al-Muhalla, al-

Wajîz, Fath al-Qadîr, al-Fiqh ‘alâ Madhâhib al-Arba’ah, Fiqh al-Sunnah,

Syamsuddîn Muhammad ‘Irfân Dasûqî, Badâ’i al-Sanâ’î, Tabyîn al-Haqâ’iq,

al-Fatâwâ al-Hindiyyah, Fath al-Qadîr, dan Nihâyah.38

Dari 38 kitab di atas, 13 kitab, yakni al-Bajûrî, Fath al-Mu’în,Syarqâwî

‘alâ al-Tahrîr, Qalyûbî/ Mahallî, Qawânîn al-Syar’iyyah Lî al-Sayyid Uthmân

bin Yahya, Qawânîn al-Syar’iyyah Lî al-Sayyid Sudâqah Dahlân, Tuhfah,

Targîb al-Musytaq, Syamsûrî fî al-Farâ’id, Bughyat al-Mustarsyidîn, Fath al-

Wahab dengan Syarh-nya, Mughnî al-Muhtâj, dan al-Fiqih ‘Alâ Madhâhib al-

Arba’ah, telah dijadikan kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama dalam

37 Penelitian terhadap Yurisprudensi Peradilan Agama ini dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI terhadap 16 buku himpunan yurisprudensi,
yakni (1) Empat buah buku himpunan Putusan PA/PTA terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978,
1978/1979, dan 1980/1981, (2) Tiga buah buku Himpunan Fatwa terbitan tahun 1978/1979,
1979/1980, dan 1980/1981, (3) Lima buah Yurisprudensi PA terbitan tahun 1977/1978,
1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984, dan (4) Empat buah buku Law Report terbitan
1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984. Lihat Ditbinbapera, Kompilasi Hukum Islam
(Jakarta: Ditbinbapera, 1992), hal. 152.

38 Selain kitab-kitan fiqih tersebut, penyusunan KHI juga merujuk pada fatwa yang
berkembang di Indonesia melalui lembaga fatwa MUI, Bahtsul Masa’il NU, dan Majelis Tarjih
Muhammadiyah. Lihat Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 162-163 dan Abdurrahman,
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hal. 39-41.
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memeriksa dan memutuskan perkara yang dibakukan melalui Surat Edaran

Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak

lanjut PP. No. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/

Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura. Dari ketiga belas kitab

tersebut kesemuanya berbahasa Arab, kecuali Qawânîn al-Syar’iyyah Lî al-

Sayyid Utsman bin Yahya yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu dan

kesemuanya merupakan kitab-kitab klasik dalam madzhab Syafi’î, kecuali al-

Fiqh ‘Ala Madzâhib al-Arba’ah yang merupakan kitab komparatif (muqâranah

al-madzâhib fî al-fiqh).

Dominannnya kitab-kitab fiqih madzhab Syâfi’î tersebut memang tidak

bisa dielakkan mengingat mayoritas umat Muslim di Indonesia bermadzhab

Syâfi’î. Ini memiliki garis linear dengan awal kedatangan Islam ke Indonesia

yang dibawa oleh orang-orang Arab yang bermadzhab Syâfi’î. Keyzer,

misalnya, berpandangan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad I H/VII M

dibawa oleh orangorang Mesir yang bermadzhab Syafi’i. Pengikut madzhab

Syafi’i sebagai pembawa Islam ke Indonesia juga didukung oleh Nieman dan

De Holander, walaupun keduanya menyebut Hadramaut (bukan Mesir) sebagai

sumber datangnya Islam. Para sarjana Belanda pun seperti Pijnappel dan

G.J.W. Drewes ‘berhujjah’ tentang pembawa Islam ke Indonesia. Menurutnya,

Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang bermadzhab Syâfi’î yang

berimigrasi dan menetap di wilayah India.39

39 Lihat Azyumardi Azra, “Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran” dalam
Azyumardi Azra (ed.), Perspektif Islam Asia Tenggara, (Jakarta: YOI, 1989), hal. xi-xiii. Tentang
bukti sejarah argumentasi para sarjana di atas, lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur
Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 24-35.
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Selanjutnya, mengenai tambahan dari 13 kitab menjadi 38 kitab rujukan

KHI sebagaimana disebut di atas, penulis melihat bahwa kitab-kitab tersebut

tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqih Syafi’i saja, tetapi ada juga kitab-

kitab yang berasal dari madzhab-madzhab Hanafi (al-Hidâyah dan Fath al-

Qadîr), Maliki (al-Muwatta’ dan al-Mudâwanah), dan Hanbali (al-Mughnî dan

al-Fatâwâ al-Hindiyah), bahkan ada yang berasal dari madzhab zhahiri (al-

Muhalla) dan Syi’ah (Fath al-Qadîr oleh al-Syaukan) serta ada yang

merupakan kitab perbandingan madzhab (al-Fiqh ‘Alâ Madhâhib al-Arba’ah)

dan tanpa madzhab (I’lâm al-Muqi’în).

Hal tersebut menunjukkan bahwa KHI merupakan implementasi berbagai

pendapat madzhab fiqih untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang ada

di Indonesia. Artinya, materi hukum Islam yang tertuang di dalam KHI tidak

terikat pada salah satu madzhab. Ini sesuai dengan tujuan penyusunan KHI itu

sendiri yang ingin mempercepat proses taqrîb bain al-ummah, sehingga

pertentangan antar madzhab dapat dihindari dan diarahkan kepada perpaduan

dan kesatuan kaidah dan nilai. Kemajemukan kitab rujukan KHI dari berbagai

madzhab tersebut juga menunjukkan adanya pemanfaatan talfiq40 dan

takhayyur41 dalam formulasi hukumnya. Kedua metode ini dilakukan karena

40 Talfiq dilakukan dengan cara meramu beberapa hasil ijtihad dalam masalah tertentu
menjadi suatu bentuk yang baru. Lihat Norman Anderson, Law Reform in the Muslim World,
(Syracuse: University of London Press, 1982), hal. 55. Tentang perdebatan para ulama mengenai
boleh tidaknya ber-talfiq baca Amir Badsyah, Tafsîr al-Tahrîr, (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah,
t.t.), juz. 4, hal. 254. Lihat juga Ibrahim Hosen, “Bermadzhab dan Bertalfiq”, dalam Jamal D.
Rahman (ed.), Wacana Baru Fiqh Sosial, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 128-129.
41 Takhayyur merupakan metode yurisprudensi di mana seorang Muslim dalam suatu situasi
spesifik diizinkan keluar dari interpretasi madzhab hukumnya sendiri untuk mengikuti salah satu
dari tigas madzhab Sunni lainnya. Eksploitasi metode ini pada periode moderen Islam terlihat
dengan diperluas cakupannya untuk memilih pendapat di luar madzhab Sunni atau pendapat
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apabila menggunakan satu dari berbagai pemikiran yang ada, terlihat titik-titik

kelemahan yang menyebabkan fiqih kehilangan aktualitasnya. Cara ini

dipandang cukup efektif untuk merealisasikan kemaslahatan. Pembentukan

fiqih lintas madzhab melalui KHI ini bisa dipahami dari sisi sosio-kultural

masyarakat Indonesia. Walaupun pada mulanya umat Muslim Indonesia terikat

secara menyeluruh pada pemikiran madzhab Syafi’i, tetapi dalam

perkembangan selanjutnya terjadi berbagai bentuk perubahan. Secara umum

dapat dikatakan bahwa semua ulama setelah mengenyam pendidikannya di

Timur Tengah dan kembali ke tanah air semakin kaya pengetahuan dan

pengalamannya dengan berbagai madzhab fiqih yang ada, sehingga mereka

lebih terbuka (open minded) pada pemikiran fiqih di luar paham Syafi’i.42

Perubahan ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap

perkembangan keilmuan-keislaman di perguruan tinggi Islam. Hal ini bisa

dilacak melalui buku wajib dan anjuran dalam silabius IAIN/UIN, terutama

Fakultas Syari’ah, yang tidak hanya buku-buku/ kitab-kitab dalam paham

Syafi’i, tetapi juga kitab-kitab non-Syafi’i, seperti Irsyâd al-Fuhûl oleh al-

Syaukani (Syi’ah Zaidiyah), al-Muwâfaqât oleh al-Syathibi (Malikiyah), al-

‘Uddah oleh Abi Ya’la (Hanbaliyah).43 Tentu saja, perubahan ini berimplikasi

pada pergeseran paradigma (shifting paradigm) pemikiran hukum Islam kaum

Muslim Indonesia, terutama alumni PTAI, yang semula sebagai penjaga

fuqaha’ sebelum terkristalnya madzhab atau pendapat fuqah’ belakangan. Lihat Anderson, Law
Reform in the Muslim World, Op. Cit, hal. 51.

42 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja
GrafindoPersada, 1999), hal. 127.

43 Lihat Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Topik Inti Kurikulum
Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas Syari’ah, (Jakarta: Proyek Pengembangan
Pendidikan Tinggi Agama Islam, 1998), hal. 34.
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ortodoksi Syafi’iyah menuju pada penggunaan metodologi hukum yang lebih

kaya dengan pemikiran berbagai madzhab.

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa sesungguhnya KHI

merupakan produk fiqih yang berciri khas Indonesia dan terlepas dari bingkai

pemikiran salah satu madzhab. Ia mencoba mengakomodasi seluruh khazanah

pemikiran para fuqaha baik yang terdoktrin dalam sebuah madzhab maupun

yang tidak bermadzhab. Ciri khas Indonesia dari KHI dapat dilihat dari materi

hukum di dalamnya yang banyak menyerap norma-norma hukum adat yang

berkembang dan diterima oleh kaum Muslim Indonesia. Sedangkan model

fiqih lintas madzhab yang dilekatkan kepadanya dapat ditelurusuri melalui

kitab-kitab rujukannya yang tidak terikat pada salah satu madzhab fiqih yang

ada.

3. Kedudukan KHI dalam Hukum Nasional

Dalam sejarah politik hukum Indonesia-merdeka, tonggak pembaruan

hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum

perkawinan, UU Nomor 1 Tahun1974 pada paruh awal rezim Orde Baru.

Tujuh belas tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam melalui

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut KHI Inpres sebagai

hukum materiil Peradilan Agama.

KHI-Inpres adalah materi hukum Islam yang memuat ketentuan hukum

perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Meski bersifat

fakultatif (tidak imperatif),tetapi kenyataan di lapangan KHI-Inpres hampir
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100% digunakan para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara,

juga dijadikan rujukan para pejabat Kantor Urusan Agama dan sebagian

anggota masyarakat. Selain dari aspek bahasa mudah dipahami, karena

berbahasa Indonesia, KHI-Inpres juga memberikan kepastian hukum karena

tidak menawarkan pilihan hukum sebagaimana tradisi fiqih.

Hukum pekawinan nasional Indonesia telah diatur dalam Undang-undang

No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan khusus

untuk masyarakat Islam Indonesia hukum perkawinan itu dijabarkan dan

dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI muncul karena adanya

kebutuhan untuk menyeragamkan atau unifikasi hukum. Sebelum adanya KHI,

para hakim agama mempunyai independensi dalam menetapkan keputusan atas

kasus-kasus yang mereka jumpai, berdasarkan ijtihad mereka masing-masing.

Biasanya ijtihad itu bersumber dari bacaan mereka atas kitab-kitab (khususnya

fikih) yang dapat mereka akses. Dengan begitu, tak ayal lagi, lahirlah produk

hukum yang berbeda-beda, meski kasusnya kadang sama.

Pada pokoknya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI bidang

Hukum Perkawinan adalah penegasan ulang tentang tentang hal-hal yang telah

diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 diikuti dengan penjabaran lanjut terhadap

ketentuan-ketentuan UU itu dan PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan pokok yang

bersifat umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dirumuskan dan dijabarkan yang

akan dijadikan ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan Hukum Islam

yang akan diberlakukan bagi mereka yang beragama Islam. Dengan kata lain

buku I KHI bidang perkawinan merupakan aturan dan hukum khusus yang
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akan diberlakukan danditerapkan secara khusus bagi masyarakat Indonesia

yang beragama Islam.

Ada dua hal yang ingin dicapai dalam menguraikan rukun dan syarat

perkawinan menurut Islam. Pertama, untuk mengatur secara Islami ketentuan

syarat perkawinan yang diatur pada Bab II Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.

Aturan dalam pasal tersebut bersifat umum, tidak mengatur secara khusus

rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam. Maksud Pasal 7 UU No. 1

Tahun 1974 itu diatur secara jelas dan limitative oleh KHI dan Bab IV Pasal

14–29. Kedua, yang ingin dicapai ialah menghilangkan masalah ikhtilaf dalam

rukun dan syarat perkawinan. Misalnya mengenai apakah saksi termasuk rukun

atau tidak? Pasal 14 KHI menetapkan secara tegas adanya dua orang saksi

dalam pernikahan sebagai rukun. Di samping itu mengaktualkan beberapa

nilai;

a. Patokan nilai usia mempelai ( Pasal 15 KHI ), tidak lagi berdasarkan

syariat yang mengambang pada ukuran akil balig, tetapi ditentukan

secara definitif secara positif yakni 16 dan 17 tahun.

b. Tidak diperbolehkan kawin paksa (Pasal 16 dan 17), calon mempelai

perempuan diberi peluang untuk melakukan penolakan.

c. Tidak diperkenankan mempermudah kewenangan “wali hakim”, tetapi

harus lebih dahulu ada putusan Pengadilan Agama.

d. Mengenai pelaksanaan ijab Kabul KHI menjatuhkan pilihan: (1) Tetap

bersifat “majelis” berhadapan langsung. (2) Apabila berhalangan dapat

dikuasakan berdasarkan surat kuasa tanpa mengurangi hak wanita untuk
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menolak. Pasal 29 KHI tidak membenarkan pelaksanaan ijab dan qabul

“jarak jauh” melalui sarana komunikasi. Dalam hal calon mempelai

berhalangan memilih alternatif dengan seorang “kuasa”.

Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam UU No. 1 Tahun 1974

dirumuskan dan dijabarkan yang akan dijadikan ketentuan yang bersifat khusus

sebagai aturan Hukum Islam yang akan diberlakukan bagi mereka yang

beragama Islam. Dengan kata lain buku I KHI bidang perkawinan merupakan

aturan dan hukum khusus yang akan diberlakukan danditerapkan secara khusus

bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

KHI dibakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. I tahun 1991.

Lalu KHI ini disosialisasikan sebagai pedoman hukum bagi para hakim di

berbagai peradilan agama di seluruh Indonesia. KHI muncul karena adanya

kebutuhan untuk menyeragamkan atau unifikasi hukum. Sebelum adanya KHI,

para hakim agama mempunyai independensi dalam menetapkan keputusan atas

kasus-kasus yang mereka jumpai, berdasarkan ijtihad mereka masing-masing.

Biasanya ijtihad itu bersumber dari bacaan mereka atas kitab-kitab (khususnya

fiqih) yang dapat mereka akses. Dengan begitu, lahirlah produk hukum yang

berbeda-beda, meski kasusnya kadang sama.

Dalam KHI ketentuan ketentusn yang mengatur tenteng perkawinan

diatur dalam buku ke I, dalam KHI terdapat perluasan mengenai arti arti baik

landasan filosofis, landasan idil, dll. Bahkan KHI menambah ketentuan yang

tidak diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 salah satunya tentang mahar.


