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BAB II

KALAEDOSKOP MAZHAB SYAFI’I DAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Profil Mazhab Syafi’i

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Mazhab Syafi’i

Mazhab1 Syafi’i adalah diambil dari nama pendirinya, yaitu Imam Syafi’i

yang dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal

pada tahun 204 H/820 M di Fustat, Mesir, bertepatan dengan tahun wafatnya

Abu Hanifah, seakan keduanya diciptakan untuk saling menggantikan maqam

keimaman dalam ranah fiqih. Nama lengkapnya adalah nama lengkapnya

adalah Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin ‘Utsman bin

Syafi’i bin As-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abdu Yazid bin Hisyam bin al-Muthallib

bin ‘Abdu Manaf. Beliau tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam

Bani Muthalib, yaitu keturunan dari al-Muthallib bin ‘Abdu Manaf, yang

merupakan kakek Nabi Muhammad Saw. Sedangkan ibunya bernama Fatimah

binti Azdiyah, wanita yang berasal dari suku Yaman.2 Ia merupakan seorang

mujtahid besar, ahli hadits, ahli Bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fiqih. Di

bidang hadits dikenal dengan Nashir al-Sunnah, dalam bidang Ushul Fiqih dan

1 Mazhab (Bahasa Arab: adalah istilah dari Bahasa Arab, yang berarti “jalan yang (مذھب
dilalui dan dilewati,” “Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkrit maupun abstrak.
Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya.
Menurut istilah mazhab menurut fiqih adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang hukum
sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash. Jika kata “mazhab” dikaitkan dengan Syafi’i,
maka maksudnya adalah adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris al-
Syafi’i. Lihat Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti,
1995), hal. 19-20.

2 Kahar Masyhur, Pemikiran dan Modernisme dalam Islam, (Jakarta: Kalam Mulia,1999),
hal. 51.
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fiqih dikenal sebagai penyusun pertama kitab Ushul Fiqih pendiri mazhab

Syafi’i.3 Sejak kanak-kanak beliau telah menunjukan kecerdasannya, fasih

dalam sastra Bahasa Arab dan masalah-masalah hukum, tamat menghapal al-

Qur’an pada usia menjelang 7 tahun, dan hapal isi kitab al-Muwaththa’ di usia

15 tahun.4 Untuk menambah ilmunya dalam menguasai sastra Arab, ia keluar

masuk perkampungan suku Badawi, sehingga dapat memahami teks al-Qur’an

dan al-Hadits dengan baik. Di bidang hadits ini beliau berguru di Mekkah

kepada Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid.5

Salah seorang guru Imam Syafi’i adalah Imam Malik, dan pada usia 20

tahun sering memintanya untuk membacakan kitab al-Muwaththa’ di depan

murid-murid madrasahnya. Kemudian beliau pergi ke Baghdad untuk menemui

seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf

dan Imam Muhammad ibn Hasan al-Sya’bani, dan kemudian menjadi murid

keduanya untuk mempelajari fiqih Ahl al-Bait dan mengkaji hukum syara’

yang pernah diambil oleh Ali ibn Abi Thalib. Beliau juga berguru di Madinah,

Yaman, Irak, dan juga pada ulama aliran Mu’tazilah dan Syi’ah, sehingga

dirinya bertemu dua aliran Hijazi (ahl al-hadits)6 dan Iraqi (ahl al-ra’yi).7

3 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, juz. 1, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van
Hoeve,1997), hal. 12.

4 Utsman bin Sulaiman al-Suwaifi, Hasyiyah al-Bujairimi ‘Ala al-Khatib, juz. 1, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1431 H/ 2001 M), hal. 160.

5 Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: Ciputat Press, 2009),
hal. 112.

6 Asal usul lahirnya mazhab ini pada masa tabi’in adalah karena keberadaan para pembesar
sahabat yang lebih memilih tinggal di Kota Madinah, di antaranya Zaid bin Tsabit, Aisyah,
Abdullah bin Umar bin Khattab, mereka terkenal sebagai orang-orang yang tidak condong kepada
ra’yi dan tetap berpegang dengan sunnah di samping hafalan yang banyak, sehingga penduduk
madinah lebih memilih hadits dari pada logika (ra’yi). Mazhab ahli hadits ini mendapat
popularitas yang tinggi dan kedudukan ilmiah yang agung, terdengar di seluruh pelosok negeri
Islam. Oleh karena itu, para ulama dari segenap penjuru berdatangan ingin mempelajarinya untuk
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menimba air yang jernih, menimba ilmu. Datang dari Syam menuju Madinah, yaitu Ibnu Syihab
al-Zuhri, dari Makkah ‘Atha bin Abi Rabah, dari Iraq al-Sya’bi, dari Mesir Yazid bin Habib.
Komitmen para ulama Madinah terhadap sunnah dan tidak mengambil logika (ra’yu) yang
kemudian melahirkan mazhab ahli hadits disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai
berikut: pertama, banyaknya sahabat yang menghafal hadits Rasullulah Saw di Madinah karena
yang menetap di kota mulia ini ternyata lebih banyak dari pada yang berhijrah ke negeri lain.
Dengan demikian, sangat mudah untuk mendapatkan hadits Nabi Saw di negeri Hijaz. Selain itu,
di sana juga menetapkan tiga khalifah yang menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan,
fatwa, dan qadha’. Mereka juga bebas dari fitnah Khawarij dan Syi’ah, serta kelompok radikal.
Oleh sebab itu, tidak ada pemalsuan hadits di Kota Madinah yang kemudian dinisbatkan kepada
Rasulullah Saw. Semua ini memudahkan bagi mereka untuk menguasai hadits, sehingga tidak
perlu mengambil pendapat pribadi. Kedua, sedikitnya problematika yang muncul, karena syari’at
muncul di negeri ini selama dua puluh tiga tahun, sehingga semua bisa diberikan corak Islam yang
murni. Munculnya masalah baru yang tidak ada nash-nya sangat sedikit sekali, terutama dalam
masyarakat yang pada saat itu (zaman tabi’in) mereka hidup dalam suasana perkampungan dan
tidak perlu menggunakan pendapat pribadi. Ketiga, para tabi’in yang ikut dengan gaya gurunya
dari kalangan sahabat seperti Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, dan ‘Aisyah. Mereka ini sangat
terkenal berkomitmen tinggi dengan sunnah dan tidak memakai pendapat pribadi. Corak fiqih pada
mazhab ahli hadits dibangun atas prinsip sebagai berikut: pertama, para fuqaha’ lebih
mendahulukan sunnah dari pada pendapat pribadi, dan tidak menggunakan ra’yu kecuali dalam
masalah yang tidak ada nash-nya, baik dalam al-Qur’an, sunnah, ijma’, ataupun pendapat sahabat.
Mereka mau menggunakan hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi jika hafalan,
agama, dan amanahnya dapat dipercaya. Kedua, para pengikut aliran ini sangat komitmen dalam
menjalankan nash-nash zhahir dan tidak melihat ‘illat sebuah hukum atau hikmah
pensyari’atannya. Akibatnya, mereka tidak akan meninggalkan pengamalan terhadap zhahirnya
nash, walaupun hikmahnya tidak tampak. Ketiga, mereka tidak menggunakan pendapat pribadi,
kecuali jika terpaksa dan membatasinya dalam masalah realitas hidup yang memang perlu segera
mendapat jawaban. Adapun masalah yang bersifat pengandaian, mereka tidak menggunakanya dan
merasa cukup dengan hukum aplikatif ketika menghadapi masalah atau kejadian. Lihat Wael B.
Hallaq, A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Ushul Fiqh, (Cambridge:
Cambridge University Press, 1997), hal. 993-996.

7 Ismail Thalib, Imam Syafi’i Mujtahid Tradisional yang Dinamais, (Jakarta: Kalam Mulia,
1999), hal. 6. Kata “al-ra’yu” berasal dari Bahasa Arab yang akar katanya adalah “ra’a” yang
berarti “melihat.” Oleh karena itu, al-ra’yu berarti “penglihatan.” “Penglihatan” di sini adalah
penglihatan akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat
bantu terbentuknya penglihatan akal, sebagaimana halnya pendengaran, perabaan, perasaan, dan
sebagainya. Mazhab ra’yu atau mazhab Kufah adalah sekelompok ulama yang tinggal di Kufah
(Iraq) yang lebih banyak menggunakan ra’yu (akal) dibandingkan dengan mazhab Madinah, yang
lebih banyak menggunakan hadits. Ada beberapa sebab yang mendorong lahirnya manhaj al-ra’yi
ini, terutama di Kufah di antaranya: pertama, menetapnya Abdullah bin Mas’ud di Kufah dalam
tempo yang cukup lama sejak zaman Khalifah Umar menjadi guru, hakim, dan mufti, dan sering
berhubungan dengan penduduk negeri ini sebagai guru bagi mereka. Beliau mempunyai murid
yang banyak. Kedua, perbedaan geografis antara Kota Iraq dan Hijaz, karena faktor peradaban
yang ada di Iraq dan kesederhanaan yang ada di Kota Madinah. Hal ini memberi pengaruh besar
terhadap munculnya beberapa problematika yang tidak ada di negeri Hijaz, sangat beragam dan
perlu ditetapkan hukum syar’i-nya. Terkadang terdapat hal yang belum ditetapkan hukumnya dan
memerlukan ijtihad serta ra’yi. Hal ini semakin memperluas penerapan ra’yi di negeri Iraq yang
sangat berbeda dengan Hijaz. Ketiga, sedikitnya hadits yang sampai kepada penduduk Iraq
berbeda dengan negeri Hijaz. Walaupun Iraq banyak dikunjungi para sahabat dibandingkan negeri-
negeri taklukan yang lain, namun jumlah mereka belum sebanding dengan yang masih menetap di
Madinah dan Makkah, apalagi terdapat pemalsuan hadits di Iraq setelah lahirnya beberapa
golongan yang saling bertikai. Hal ini membuat para fuqaha’ Iraq sangat ketat dalam menyeleksi
hadits, menentukan syarat yang berat untuk mengamalkan hadits ahad yang menjadi bahan
perdebatan di antara ulama Madinah dan negeri lain. Akhirnya, kondisi ini yang membuat para
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Selama 3 kali pergi ke Irak, beliau bertemu sahabat-sahabat Abu Hanifah,

terutama banyak berdiskusi dengan Muhammad ibn Hasan murid Imam Abu

Hanifah. Kemudian beliau menyebarkan mazhabnya yang disebut qaul qadim.

Selanjutnya beliau pergi ke Mesir pada tahun 198 H, dan menetap di Fushtath

di mana terdapat Universitas Amr bin Ash. Beliaupun menyebarkan ilmunya di

tengah-tengah penduduk Mesir dengan pendapatnya yang baru, disebut qaul

jadid. Untuk mengajarkannya, beliau mendiktekannya kepada murid-muridnya,

menyampaikan ilmu serta pikirannya kepada mereka hingga wafatnya.8

Salah satu jasa Imam Syafi’i dilapangan hukum Islam ialah telah berhasil

menyusun dan mengkodifikasi rumusan Ushul Fiqih menjadi sebuah disipilin

ilmu, sebagaimana yang dibukukan dalam bukunya yang berjudul al-Risalah.

Dengan adanya ilmu tersebut, maka cara-cara melakukan ijthad dan

pengambilan alasan hukum Islam sudah ditentukan metodologinya untuk

ulama Iraq lebih condong kepada logika (ra’yi). Adapun corak fiqih pada mazhab ahli ra’yi adalah
sebagai berikut: pertama, memberikan perhatian khusus terhadap pencarian ‘illat hukum dan
hikmah pensyari’atan, baik ada atau tidaknya. Ini karena mereka menganggap bahwa syari’at
Islam dapat dicerna maknanya, ia datang untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sehingga perlu
dicari rahasia apa yang tersimpan dibalik zhahirnya nash berupa ‘illat ditetapkanya syari’at.
Kedua, sangat selektif dalam menerima hadits ahad. Hal ini dilakukan karena mereka sangat
berhati-hati dalam meriwayatkan hadits Nabi Saw dan tidak takut berbicara dengan pendapat
pribadi karena menguasainya, apalagi Iraq menjadi negeri yang penuh dengan hadits palsu yang
mengharuskan para ulama untuk lebih selektif dalam menyaring sunnah. Akibat sikap keras ini
mereka lebih mendahulukan qiyas dari pada hadits ahad yang sudah shahih menurut ulama yang
lain. Ketiga, penggunaan ra’yi tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang sudah terjadi, akan
tetapi juga terhadap berbagai permasalahan iftiradhiyyah (pengandaian) yang belum terjadi dan
mereka sudah menuangkan logika ra’yi di dalamnya. Ulama Kufah termasuk dari golongan yang
banyak memberikan perincian masalah fiqih yang dilandas fiqih iftiradhi, bahkan sampai kepada
mengandaikan suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Lihat Wael B. Hallaq, A History of
Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Ushul Fiqh, Op. Cit, hal. 996-998.

8 Abdul Wahhab Khallaf, Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam), Terj. A.
Sjinqithy Djamaluddin, (Surabaya: al-Ikhlas, 1994),  hal. 116.
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menghindari kekacauan dan kesimpangsiuran. Karya Imam al-Syafi’i di bidang

fiqih adalah al-Umm, yang menjadi pegangan utama dalam mazhab Syafi’i.9

Di antara kitab yang diajarkannya adalah al-Umm, yang merupakan asas

dari Mazhab Syafi’i yang mengubah ijtihadnya di Mesir. Hal ini karena beliau

mendengar pendapat ulama hadits dan fiqih serta menyaksikan adat istiadat,

situasi sosial yang berbeda dengan yang beliau saksikan di Hijaz dan Irak. Jadi

memungkinkan bisa mengubah arah ijtihadnya dalam sebagian masalah yang

dikenal dengan mazhab al-jadid. Dengan demikian, beliau tidak fanatik

terhadap salah satu mazhab, bahkan berusaha menempatkan diri sebagai

penengah antara kedua metode berpikir yang ekstrem. Ia berpendapat bahwa

qiyas merupakan metode yang tepat menjawab masalah yang tidak manshush.

Begitu pula ia berpendapat bahwa hadits ahad shahih didahulukan atas qiyas.10

2. Dasar-dasar Hukum dan Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi’i

Imam Syafi’i dalam berijtihad adalah seperti yang dikatakannya dalam

al-Umm: “Pertama-tama adalah al-Qur’an dan al-sunnah. Apabila tidak ada,

maka qiyas (analogi) terhadap keduanya, dan bila berkaitan dengan hadits dari

Rasulullah dan sanadnya shahih, maka itulah tujuan akhir”.11 Namun sumber

dasar dalam mazhabnya adalah al-Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas.12 Uraian

detilnya sebagai berikut:

9 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1, (Jakarta: Logis Acara Ilmu, 1997), hal. 214.
10 Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah Op. Cit, hal. 113.
11 Muhammad Ali Sayis, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta:

Gema Insani Press, 2001),  hal. 158.
12 Ismail Thalib, Imam Syafi’i Mujtahid Tradisional yang Dinamais, (Jakarta: Kalam Mulia,

1999), hal. 26.
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a. Al-Qur’an

Dalam menggali hukum dari al-Qur’an, Imam Syafi’i lebih

menekankan kepada keilmuan kebahasaan sebagaimana yang telah beliau

utarakan bahwa al-Qur’an diturunkan dengan Bahasa Arab dengan tujuan

agar mudah dipelajari dan dipahami, maka tidak mungkin terdapat lafaz-

lafaz ‘ajam. Imam Syafi’i selalu mencantumkan ayat-ayat al-Qur’an setiap

kali beliau berfatwa, namun Syafi’i menganggap bahwa al-Qur’an tidak bisa

dilepaskan dari sunnah (hadits), karena kaitan antara keduanya sangat erat.13

b. Al-Hadits (sunnah)

Arti “sunnah” yang biasanya disebut dalam al-Risalah adalah

“khabar,” dalam arti istilah ilmu hadits adalah berita, dalam artian yang

keseluruhannya datang dari Nabi atau selainnya. Penggunaan khabar lebih

luas dari pada hadits. Pemahaman Syafi’i tentang hadits adalah sebagai

bentuk: (a) Aqwal al-Nabi, (b) Af’al al-Nabi, (c) Taqrir al-Nabi ‘ala

amrin.14

Imam al-Syafi’i menempatkan al-Qur’an dan sunnah sebagai satu

kesatuan yang tidak dapat dibedakan, karena al-Qur’an memerlukan

penjelasan sunnah.15 Namun tidak berarti beliau mengingkari terjadinya

perbedaan antara al-Qur’an yang seluruhnya mutawattir dengan sunnah

lebih banyak yang ahad. Beliau memandang al-sunnah yang shahih

13 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1431 H/ 2001 M),
hal. 420.

14 Ismail Thalib, Imam Syafi’i Mujtahid Tradisional yang Dinamais, Op. Cit, hal. 26.
15 Ibid, hal. 27.
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sebagaimana memandang kepada al-Qur’an, di mana masing-masing dari

keduanya wajib untuk diikuti.16

Untuk hadits Nabi, Imam Syafi’i hanya menggunakan hadits shahih

yang bersifat mutawatir dan ahad, sedangkan untuk hadits dhaif hanya

digunakan untuk li afdhal al-a’mal. Dalam menerima hadits ahad, mazhab

Syafi’i mensyaratkan: (1) Perawinya tsiqah dan terkenal shiddiq, (2)

Perawinya dhabith dan memahami hadits yang diriwayatkannya, (3)

Perawinya dengan riwayat bi al-lafzhi, bukan dengan riwayat bi al-ma’na,

(4) Perawinya tidak menyalahi ahl al-‘ilmi. Faktor yang melatar belakangi

Syafi’i lebih teliti dalam menerima hadits karena sesudah Nabi wafat

banyak dari kelangan aliran politik yang membuat hadits-hadits palsu untuk

menguatkan posisinya sebagai pemimpin, dan hadits pun bisa diatur dan

diubah sesuai keinginan pemimpin.17

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Imam Syafi’i mempertahankan

untuk mengamalkan khabar ahad yang shahih. Namun tidak behujjah

dengan hadits mursal Ibnu Musayyab yang disepakati ke-shahih-annya.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi’i menempuh cara bahwa apabila di

dalam al-Qur’an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, maka beliau

menggunakan hadits mutawattir. Jika tetap tidak ditemukan dalam hadits

mutawatir, ia menggunakan khabar ahad, jika tidak ditemukan dalil yang

dicari dalam semuanya, barulah dicoba untuk menetapkan hukum

berdasarkan zhahir al-Qur’an dan al-sunnah secara berturut-turut. Dengan

16 Ibid, hal. 28.
17 Manna’ al-Qaththan, Mabahits fi ‘Ulum al-al-Hadits, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989

M), hal. 45.
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teliti beliau mencoba menemukan mukhashshish dari al-Qur’an dan al-

sunnah. Kemudian mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw. Atas

keputusannya, kemudian dicari bagaimana pendapat dari para sahabat.18

c. Ijma’

Ijma’ yang dimaksud oleh Imam al-Syafi’i adalah ijma’nya para

sahabat, dalam arti perkara yang diputuskan oleh para sahabat dan

disepakati. Ijma’ menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada di dalam

nash, baik al-Qur’an maupun hadits. Contoh ijma’ yaitu shalat tarawih 20

rakaat. Jika terjadi perbedaan di antara para sahabat, maka Imam Syafi’i

memilih pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur’an dan sunnah. Konsep

ijma’ yang ditawarkan oleh Imam al-Syafi’i mengharuskan merujuk kepada

dalil yang ada, yaitu al-Qur’an dan sunnah yang memiliki hubungan kepada

qiyas. Alasan yang diutarakan Imam Syafi’i terkait mengapa ijma’ harus

disandarkan kepada nash, yaitu: pertama, bila ijma’ tidak dikaitkan kepada

dalil, maka ijma’ tersebut tidak akan sampai kepada kebenarannya. Kedua,

bahwa para sahabat tidak lebih benar dari pada Nabi, sementara Nabi tidak

pernah menetapkan hukum tanpa mengkaitkan dengan dalil-dalil al-Qur’an.

Ketiga, pendapat agama tanpa dikaitkan kepada dalil, maka itu adalah salah

besar. Keempat, pendapat yang tidak dikaitkan dengan dalil, maka tidak

diketahui hukum syara’nya.19

18 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Ciputat Press,
2003), hal. 128.

19 Roibin, Sosiologi Hukum Islam; Telaah Sosio-Historis Pemikiran Syafi’i, (Malang: UIN
Malang Press, 2008), hal. 105.
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Beliau menolak dengan tegas apa yang disebut istihsan, dan apa yang

fuqaha’ Maliki sebut istishlah, tetapi beliau mengamalkan sesuatu yang

mendekatkan yaitu istidlal.20 Mengenai ijma’, mazhab Syafi’i

memandangnya sebagai hujjah dalam agama, dan urutan ketiga setelah al-

Qur’an dan al-sunnah. Mazhab ini tidak mengakui ijma’ yang bertentangan

dengan nash dan tidak memakai ijma’ ulama Madinah sebagai hujjah.

Mazhab Syafi’i juga menolak ijma’ sukuti, yaitu persetujuan secara diam-

diam atau tidak membantah terus terang.21

d. Qiyas

Mengenai qiyas,22 Imam Syafi’i tidak mendefinisikannya. Definisi

yang dibuat ahli Ushul Fiqih dan tokoh ulama mazhab Syafi’i yang

disesuaikan dengan yang dimaksud Imam Syafi’i, yaitu menghubungkan

20 Khudari Beik, Tarikh Tasyri’ al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal.142.
21 Ismail Thalibi, Imam Syafi’i Mujtahid Tradisional yang Dinamais, Op. Cit. hal. 30.
22 Secara kronologis historis, qiyas dipetakan menjadi dua fase, yaitu; pertama, qiys

sebelum masa al-Syafi‘i, yaitu formulasi qiyas yang belum baku. Qiyas masih dalam bentuknya
yang bebas sebagai suatu penalaran liberal dalam menentukan suatu hukum (reasoning). Qiyas ini
tidak terpaku pada syarat-syarat yang ketat yang membatasinya dari berpikir liberal, spekulatif,
dan dinamis dalam menentukan masalah. Qiyas sebagai penalaran hukum (legal reasoning) ini
lazim disebut juga dengan istilah penalaran (ra’y). Ini berlaku mulai pada masa Rasulullah sebagai
embrionya dan semakin matang pada masa Abu Hanifah sebagai panglima aliran ra’y. Kedua,
qiyas pada masa al-Syafi‘i dan setelahnya, yaitu qiyas yang sudah terkodifikasi dan
terformulasikan dengan baku dalam al-Risalah. Qiyas model ini mempunyai syarat-syarat yang
ketat, baku, dan kaku, sehingga sudah tidak menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual,
melainkan ‘tunduk’ di bawah bayang-bayang teks-teks agama, yakni al-Qur’an, hadits, dan ijma‘.
Qiyas model ini dimulai pada masa al-Syafi‘i yang diformulasikan pertama kali dalam al-Risalah
hingga ulama ushul sekarang. Lihat Muhammad Roy, Ushul Fiqih Mazhab Aristoteles;
Percakapan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004),
hal. 35. Ibn Qayyim mengatakan bahwa qiyas pada masa awal (ra’y) adalah suatu keputusan yang
dicapai oleh seorang mujtahid setelah melakukan pemikiran, perenungan, dan pencarian sungguh-
sungguh akan kebenaran dalam kasus di mana petunjuk-petunjuk yang diperoleh saling
bertentangan. Dengan kata lain, ra’y berarti keputusan yang diyakini pasti diambil dari wahyu
seandainya wahyu tersebut masih turun, atau oleh Rasulullah seandainya beliau masih ada. Lihat
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, A‘lam al-Muwaqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, juz. 1, (Berut: Dar al-Jail,
1408 H/ 1988 M), hal. 23.
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peristiwa yang tidak ada nash, karena adanya persamaan ‘illat antara kedua

peristiwa tersebut.23

Qiyas menurut para ahli hukum Islam berarti penalaran analogis, yaitu

pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu, dan perbandingan hukum

permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama. Imam

Syafi’i sangat membatasi pemikiran analogis ini. Qiyas yang dilakukan oleh

Imam Syafi’i tidak bisa independen, karena semua yang diutarakan oleh

Imam Syafi’i dikaitkan dengan nash al-Qur’an dan sunnah.24

Dalam menetapkan suatu perkara, dalam Mazhab Syafi’i terdapat

beberapa kategori istilah hukum Islam, seperti berikut: (a) Ijab, yaitu berupa

tuntunan secara pasti dari syara’ untuk dilaksanakan dan dilarang ditinggalkan,

karena yang eninggalkannya akan dikenai hukumannya. (b) nadb, yaitu

tuntunan untuk melaksanakan suatu perbuatan tetapi tidak pasti, karenanya

orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukumannya, yang dituntut untuk

dikerjakan itu disebut mandub, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut nadb,

(c) Ibahah, yaitu khitab Allah yang mengandung pilihan antara berbuat atau

tidak berbuat, akibat dari khitab Allah ini disebut juga ibahah, dan perbuatan

yang boleh itu disebut mubah. (d) Karahah, yaitu berupa tuntutan Allah untuk

meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan yang diungkapkan melalui

redaksi yang tidak pasti, sehingga seseorang yang mengerjakan perbuatan yang

dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan

23 Abdul Wahhab Khallaf, Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam), Terj. A.
Sjinqithy Djamaluddin, (Surabaya: al-Ikhlas, 1994),  hal. 105.

24 Ibid, hal. 106.
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seperti itu juga disebut karahah, dan perbuatannya yang dituntut untuk

ditinggalkan itu disebut dengan makruh. (e) Tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak

mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Akibat dari tuntutan

itu disebut hurmah, dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram.

3. Sumber-Sumber Rujukan Fiqih Syafi’iyyah

Sebagaimana kita ketahui masing masing mazhab memiliki kitab-kitab

khusus yang dikarang oleh ulama-ulama dari mazhab tersebut, bahkan ada

beberapa kitab yang dijadikan pedoman utama dalam mazhab tersebut.

Dianggap belum memahami suatu mazhab jika kitab-kitab pokok belum

dikuasai. Di antara kitab kitab fiqih yang menjadi rujukan utama dalam mazhab

Syafi’i adalah:

a. Al-Umm

Secara bahasa, al-Umm berarti Ibu. Memang sang imam bermaksud

menulis maha karya keduanya ini sebagai kitab induk yang menjelaskan

secara terperinci tentang ilmu fiqih. Ini adalah sebuah tulisan yang lebih

mengedepankan praktik hukum Islam ketimbang teori hukum Islam. Dalam

kitab ini, Imam Syafi’i kembali meneguhkan metode pembentukan

hukumnya sebagaimana dinyatakan dalam kitab terdahulu dalam al-Risalah.

Seseorang tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur’an, sunnah dan

beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber itu.
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Ilmu diambil dari tingkatan yang lebih di atas dari tingkatan-tingkatan

tersebut.25

Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi’i menyusun metode untuk

menerapkan kaedah-kaedah ushul, kemudian menetapkan hukum sebuah

masalah (furu’) sesuai dengan dasar-dasarnya secara lengkap, sehingga

nampak jelas hubungan antara fiqih dengan ushul, dan nampak jelas secara

ilmiah metode penetapan hukum syar’i dari dalil-dalilnya yang terperinci

dengan uslub yang sistematis dan penjelasan yang jelas.26

Dalam al-Umm, Imam Syafi’i lebih banyak memuat fatwa-fatwa baru

(Qaul Jadid)-nya yang di susun sewaktu dia mengembara ke Mesir. Kitab

ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari kitab al-Hujjah yang

dikarangnya sewaktu berada di Baghdad. Kitab yang lebih menekankan

hadits-hadits fiqih ini di tulis melalui pendiktean kepada murid-muridnya.

Mereka adalah, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Ali Ibrahim Ismail bin Yahya

al-Muzani, dan Imran al-Rabi’ bin Sulaiman al-Marawi. Mereka bertigalah

yang telah berperan dalam mengumpulkan dan meriwayatkan qaul jadid

Imam Syafi’i tersebut, sehingga jika ada perbedaan nukilan dari Syafi’i,

maka riwayat dari salah seorang dari ketiganyalah yang dianggap lebih

dapat dipercaya.27

Bagi Imam Syafi’i, qaul jadid yang terangkum dalam al-Umm ini

merupakan puncak ijtihadnya sebagai pemikir Muslim. Ia menganggap al-

25 Ahmad Nahrawi Abdussalam al-Indunisi, Ensiklopedia Imam Syafi’i, (Jakarta: Hikmah,
2008), hal. 82.

26 Ibid, hal. 83.
27 Ibid, hal. 83-84
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Umm adalah hasil akhir penelitiannya selama mengembara ke berbagai

tempat. Harapan Imam Syafi’i pun terkabul. Tidak tanggung-tanggung,

kitab sebanyak lima jilid ini - sampai sekarang - telah menjadi sumber

otentik mazhab Syafi’i yang utama. Bahkan salah satu muridnya, al-Muzani

meringkas sebuah kitab khusus yang diambil berdasarkan kitab al-Umm

Imam Syafi’i, yaitu Mukhtashar al-Muzani.28

Komposisi pasal atau bab-bab dalam kitab al-Umm itu agak mirip

dengan kitab-kitab fiqih lainnya, mulai dari bab thaharah (bersuci),

persyaratan air dalam berwudu’, tata cara berwudu’, hal-hal yang

membatalkannya, tata cara mandi junub, tayamum, masalah bagi wanita

haid, dan seterusnya hingga bab-bab lainnya. Sebanyak 128 masalah hukum

dibahas dalam al-Umm. Ia banyak mengupas masalah-masalah hadits fiqih

yang kemudian diikuti dengan pendapatnya sendiri atau justru sebaliknya.

Selain itu dalam al-Umm, Imam Syafi’i juga menyajikan berbagai pendapat

di dalam mazhab-mazhab. Sebagai contoh, kitab ini berisi topik-topik

seperti perbedaan antara Ali dan Ibnu Mas’ud, ketidak sesuaian antara Imam

Syafi’i dan Imam Malik, penolakan al-Syaibani terhadap sejumlah doktrin

mazhab Madinah, perselisihan di antara Abu Yusuf dan Ibnu Abi Laila.

Selain itu, al-Umm menggarap topik kegemaran Imam Syafi’i, yakni

membalas serangan terhadap mereka yang menolak keseluruhan batang

tubuh tradisi dalam perumusan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan

28 Ibid, hal. 86.
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ketidakbersediaan beliau menerima istihsan (preferensi) sebagai sumber

hukum.29

b. Mukhtashar al-Muzani

Nama lengkap penyusunnya adalah Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya

al-Muzani (w. 264 H), yang terkenal dengan sebutan Imam al-Muzani.

Beliau merupakan murid dan sahabat utama kepada Imam al-Syafi’i ketika

di Mesir. Beliau terkenal sebagai seorang yang wara’, zuhud, menjauhi

keduniaan dan seorang yang mustajab doanya. Beliau diberi gelar “Nashir

al-Mazhab” (Penolong Mazhab) dan “Badr al-Mazhab” (Bulan Purnama

Mazhab). Gelaran beliau itu berdasarkan pengakuan Imam al-Syafi‘i yang

berkata: “ -اْلُمَزنِى نَاِصُر َمْذَھبِى al-Muzani adalah penolong mazhabku ”. Beliau

salah seorang murid Imam al-Syafi‘i  yang disebut sebagai gunung ilmu,

banyak menulis, menyebarkan ilmu di bumi Mesir dan tidak pernah pergi ke

mana-mana tempat lain sampai meninggal. Ini bertepatan dengan kata-kata

Imam al-Syafi’i kepada al-Muzani semasa hidupnya; “Adapun engkau

wahai Muzani akan tetap tinggal di Mesir ini.” Sesuai dengan gelaran

Penolong Mazhab Syafi’i, al-Muzani mewariskan banyak kitab mazhab ini.

Antara lain al-Jami’ al-Kabir, al-Jami’ al-Shaghir, al-Mukhtashar, al-

Mantsur, al-Masa’il al-Mu‘tabarah, al-Targhib fi al-‘Ilm, Kitab al-

Watsa’iq, Kitab al-‘Aqarib, dan Kitab Nihayah al-Ikhtishar.30

Biasanya kitab ini dicetak dalam hamisy (catatan kaki) kitab al-Umm.

Dalam muqadimahnya Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya al-Muzani

29 Ibid, hal. 86-87.
30 Abdul Mughits, dkk, Kritik Nalar Fiqih Pesantren, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 42-43.
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mengatakan: “Aku meringkas kitab ini dengan ilmu-ilmu dari Imam al-

Syafi’i, dan dari makna perkataannya yang paling sesuai dengan yang

dimaksud olehnya, bersamaan dengan pemberitahuan untuk larangan

mentaklidnya atau mentaklid yang lain agar tetap mengkaji agama ini, dan

berhati-hati untuk dirinya sendiri, semoga Allah memberi petunjukNya”.31

Isi kitab ini adalah kumpulan isi pengajaran yang disampaikan Imam

al-Syafi’i dalam sesi pengajaran beliau ketika di Mesir. Ucapan dan kata–

kata al-Syafi’i tersebut dicatat dan diolah kembali oleh Imam al-Muzani

menjadi sebuah kitab yang sangat besar manfaatnya kepada generasi

selepasnya. Al-Muzani menyelesaikan penyusunan kitab ini selama dua

puluh tahun. Setiap kali hendak menyusunnya beliau berpuasa terlebih

dahulu tiga hari dan sembahyang sunat beberapa rakaat.32

c. Al-Muhazzab

Penulis kitab ini adalah Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali atau lebih dikenal

dengan nama al-Syairazi, (w. 476 H). Ini adalah salah satu kitab yang paling

banyak dijadikan rujukan oleh penganut mazhab al-Syafi’i, sehingga mereka

banyak menulis kitab-kitab yang bersumber dari kitab al-Muhazzab ini.

Bahkan kitab ini paling banyak dijadikan rujukan dalam penulisan kitab-

kitab fiqih dalam mazhab al-Syafi’i oleh ulama-ulama modern. Imam al-

Syairazi berkata “Dalam kitab al-Muhazzab ini insya Allah akan saya

sebutkan ushul-ushul mazhab al-Syafi’i beserta dalil-dalilnya dan masalah-

31 Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya al-Muzani, Mukhtashar al-Muzani fi Furu’ al-
Syafi’iyyah,  (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M), hal. 17.

32 Abdul Mughits, dkk, Kritik Nalar Fiqih Pesantren, Op. Cit, hal. 45.



47

masalah cabang dari masing-masing ushul tersebut beserta dengan

alasannya (‘illat)”.33

Karena penulis selalu menyebutkan ushul-ushul mazhab dan masalah-

masalah cabangnya, inilah yang menjadi sebab kitab al-Muhazzab ini sangat

diterima oleh kalangan ulama al-Syafi’iyah. Imam al-Nawawi berkata dalam

muqadimah kitabnya al-Majmu’: “Sahabat-sahabat kita para penulis kitab –

semoga Allah meridoi mereka– dan semua ulama Islam, mereka banyak

menulis kitab-kitab dan sangat bermacam-macam yang terkenal untuk

pedoman pembelajaran dan penelitian adalah kitab al-Muhazzab dan al-

Wasith. Kedua kitab ini sangat istimewa yang ditulis oleh dua orang Imam

besar.34

Dalam khazanah fiqih Syafi’i, kitab al-Muhadzzab merupakan salah

satu di antara sekian banyak kitab-kitab Safi’iyyah yang menjadi induk

setelah kitab yang ditulis oleh para perawi Imam Syafi’i ( Imam Rabi’,

Imam Muzani, Imam Buwaithi dan Imam Harmalah). Kitab ini

menyampaikan qaul-qaul Imam Syafi’i yang diriwayatkan keempat murid

beliau, sehingga dapat dijumpai beberapa versi qaul Syafi’i yang berbeda

sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh keempat imam. Misalnya

dalam bab thaharah tentang barang suci yang bisa merusak kemutlakan air

dan yang tidak. Imam Buwaithi mengatakan bahwa air tersebut tidak dapat

digunakan untuk berwudhu’, seperti air yang tercampur minyak za’faroan,

33 Zul Asyri L. A., Nahdhatul Ulama; Studi tentang Paham Keagamaan dan
Pelestariannya Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren, (Pekanbaru: Susqa Press, 1993), hal. 192.

34 Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, juz. 1,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal. 3.



48

sementara Imam Muzani memperbolehkan wudhu’ dengan air itu, karena

perubahan air itu sebab berdampingan saja (tidak bercampur). Beliau meng-

ilhaq-kannya dengan air yang berubah sebab berdekatan dengan bangkai.

Dalam bagian lain, juga akan dijumpai periwayatan yang bertentangan

dengan kaidah-kaidah madzhab dan ushul. Dalam kasus ini biasanya oleh

mushannif (penyusun)  dijelaskan bahwa qaul ini adalah khatha’, ghalath,

naql sayyi’, laisa bi syai’, atau syadz wa dhaif. Perbedaan-perbadaan

semacam ini bukanlah hal yang mengherankan, sebagaimana para shahabat

berbeda pula dalam menyampaikan dari Rasulullah.35

d. Al-Tanbih

Kitab ini juga ditulis oleh Imam al-Syairazi dan menjadi buku

pegangan atau rujukan para ulama dalam mazhab Syafi’i. Banyak ulama

menulis seputar kitab ini, misalnya berupa penjabaran (syarh), ringkasan

(ikhtishar), takhrij hadits-haditsnya atau yang lainnya. Misalnya Imam al-

Nawawi menulis syarh untuk kitab al-Tanbih dengan judul al-Tahrir, dan

syarh Ibnu Yunus oleh Abu Fadhli Ahmad bin Kamaluddin (w. 622H).36

Kitab al-Tanbih disusun sebagai ringkasan kitab al-Ta’liqat karya al-

Qadhi Abu Hamid al-Isfirayini (344–406 H), di mana kitab al-Ta’liqat pula

merupakan uraian bagi kitab al-Mukhtashar karya al-Imam al-Muzani (w.

246 H). Di samping kitab al-Tanbih, beliau juga mempunyai sebuah kitab

35 Zul Asyri L.A, Nahdhatul Ulama; Studi tentang Paham Keagamaan dan Pelestariannya
Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren, Op. Cit, hal. 194.

36 Mujamil Qomar, Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi
Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 53.
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lagi yang masyhur menjadi rujukan utama dalam mazhab al-Syafi’i, yaitu

kitab al-Muhazzab.37

Imam al-Nawawi telah mengkategorikan kitab al-Tanbih dalam lima

kitab rujukan utama mazhab al-Syafi’i, yaitu; (1) Mukhtashar al-Muzani,

karya Abu Ibrahim al-Muzani, (2) Al-Muhazzab,  karya Abu Ishaq al-

Syairazi, (3) Al-Tanbih, karya Abu Ishaq al-Syairazi, (4) Al-Wasith, karya

Abu Hamid al-Ghazali, (5) al-Wajiz, karya Abu Hamid al-Ghazali.38

Kandungan al-Tanbih disusun dalam bentuk ringkasan terhadap

beberapa masalah utama dalam bab fiqh. Beliau telah menerangkan metode

penyusunan al-Tanbih dalam muqaddimahnya: “Kitab ini merupakan

sebuah ringkasan (mukhtashar) dalam ushul mazhab Syafi’i.” Setiap

pembahasan, kandungan al-Tanbih tidak disertakan dengan dalil. Ini

merupakan kaedah biasa bagi setiap kitab yang disusun dalam bentuk matan

ringkas. Selain itu, juga tidak disebutkan pengertian setiap bab dengan

pengertian dari sudut istilahnya. Dalam beberapa masalah yang

dibincangkan, penyusun kadangkala menyebutkan beberapa pendapat

ulama, namun beliau tidak menyebutkan nama ulama tersebut. Penyusun

ada men-shahih-kan beberapa pendapat ulama dalam beberapa masalah,

namun ia sangat sedikit saja.39

37 Ibid, hal. 53-54.
38 Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, juz. 1, Op.

Cit, hal. 4.
39 Mujamil Qomar, Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi

Institusi, Op. Cit, hal. 54-55.
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e. Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab

Penulisnya adalah Ruknuddin Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin

Abdullah al-Juwaini (419-478 H), lebih dikenal dengan Imam Haramain.

Ibnu Katsir mengomentari kitab ini dalam kitabnya al-Bidayah: “Kitab ini

memiliki akhir (penutup) yang tidak ada karangan yang menyerupainya”.

Kemudian kitab ini oleh penulisnya diringkas dalam kitab Mukhtasar al-

Nihayah.40

Dalam kitab-kitab fiqih mazhab Syafi’i, jika disebutkan julukan “al-

Imam” tanpa nama atau gelaran yang lain, maka ia merujuk kepada Imam

al-Haramain ini. Kitab Nihayah al-Mathlab ini dianggap sebagai sebuah

ensiklopedia fiqih mazhab Syafi’i yang menjadi sumber kepada penyusunan

kitab-kitab fiqh Syafi’iyyah yang muncul setelahnya. Kitab ini juga dikenal

sebagai “al-Mazhab al-Kabir”. Ketebalan kitab ini dirangkumi dalam 21

jilid. Kitab Nihayah al-Mathlab ini dikatakan sebagai ringkasan bagi 4 buah

kitab utama mazhab Syafi’i, yaitu al-Umm, al-Imla’, Mukhtashar al-

Buwaithi, dan Mukhtashar al-Muzani. Namun demikian, menurut Ibn Hajar

al-Haitami, kitab Nihayah al-Mathlab hanyalah merupakan syarh dari kitab

Mukhtashar al-Muzani.41

Dalam kitab ini, Imam Haramain telah berusaha memilih dan

mengumpul pendapat-pendapat Imam al-Syafi’i, para Ashabul Wujuh, serta

pendapat para mujtahid mazhab yang lain. Imam Haramain al-Juwaini

40 Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, juz. 12, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi,1408 H/
1988 M), hal. 157.

41 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di
Indonesia, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hal. 48.
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dianggap sebagai ulama fiqih pertama yang menjadi pen-tarjih dan pen-

tahrir pendapat-pendapat para ulama mazhab al-Syafi’I yang muncul

sebelumnya. Dalam kitab al-Nihayah ini, Imam Haramain menjelaskan

pendapat Imam Syafi’i yang kuat dan lemah, yang mana pendapat ashab

(para sahabat/ murid al-Syafi’i) dan para ulama mazhab yang lain ada yang

kuat dan lemah. Jika ada pendapat fuqaha’ dalam mazhab Syafi’i yang

dianggap tidak sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh Imam

Syafi’i, beliau akan memberikan catatan khusus terhadapnya. Biasanya

beliau akan berikan komentar berupa “pendapat ini menyalahi mazhab”, lalu

kemudian beliau jelaskan pendapat yang sesuai dengan kaedah dan ushul

dalam mazhab Syafi’i.42

Selain usaha beliau di atas, beliau juga melakukan beberapa tajdid

dalam mazhab Syafi’i melalui kitab ini. Tajdid beliau tersebut berupa

ijtihad-ijtihad peribadi yang terkadang menyelisihi pendapat mazhab.

Selain itu, beliau juga menetapkan beberapa kaedah yang beliau tuliskan

jika tidak ditemukan pendapat yang disepakati oleh mazhab dalam suatu

masalah, di mana kaedah tersebut menjadi asas dan panduan kepada fuqaha’

untuk menentukan sendiri hukum yang tepat sesuai koridor mazhab

Syafi’i.43

f. Al-Basith, al-Wasith, al-Wajiz

Ketiga kitab ini ditulis oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad

al-Ghazali, (w. 505 H). Kitab al-Basith adalah rangkuman dari kitab

42 Ibid, hal. 49-50.
43 Ibid, hal. 51.
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Nihayah al-Mathlab karya al-Juwaini, sedangkan kitab al-Wasith adalah

ringkasan untuk kitab al-Basith, dan kitab al-Wajiz adalah ringkasan dari

kitab al-Wasith. Kitab al-Wajiz adalah karya di bidang fiqih yang ringkas

dan padat yang menghimpunkan rumusan al-Ghazali terhadap pendapat-

pendapat tokoh fuqaha’ mazhab Syafi’i sebelumnya mengenai beberapa

permasalahan fiqih. Di samping pendapat-pendapat Imam Syafi’i dan tokoh-

tokoh mazhabnya, disebutkan juga beberapa pendapat lain seperti pendapat

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sebagai perbandingan.44

Imam an-Nawawi menyamakan antara kitab Mukhtasar al-Muzani, al-

Wasith, dan al-Tanbih dengan kitab al-Muhazzab. Beliau berkata:

“Kebutuhan kita terhadap kitab-kitab tersebut sama halnya dengan kita

membutuhkan kitab al-Muhazzab”. Imam al-Nawawi menambahkan pada

halaman sebelumnya bahwa kitab al-Wajiz adalah buku penting sehingga

setiap penuntut ilmu harus mempelajarinya.45

g. Al-Muharrar Fi al-Fiqh al-Syafi’i

Kitab ini ditulis oleh Abu Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-

Rafi’i, (w. 623 H). Al-Maharrar merupakan panutan dan rujukan bagi ulama

Syafi’iyyah, dan merupakan kitab pokok dan mu’tamad bagi mazhab

Syafi’i. Kitab tersebut bersumber dari kitab al-Wajiz karya Imam al-

Ghazali, karena kitab ini merupakan ringkasan dari kitab al-Wajiz karangan

al-Ghazali. Beliau adalah tokoh dan imam dalam tafsir, hadits, ushul, dan

44 Lihat Laporan Penelitian oleh Nurrohman, Pesantren Salaf di Tasikmalaya; Studi
terhadap Pola Pengajaran dan Kehidupan Alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya,
Kabupaten Tasikmalaya, (Bandung: Pusat Penelitian, IAIN Sunan Gunung Djati,1998), hal. 51.

45 Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, juz. 1, Op.
Cit, hal. 4.
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fiqih, dan seorang pengarang yang sangat produktif dalam fiqih Syafi’i.

Beliau juga memiliki kitab lain yang kedudukannya sangat penting dalam

mazhab Syafi’i, yaitu Fath al-‘Aziz fi Syarh al-Wajiz yang merupakan

penjabaran (syarh) dari kitab al-Wajiz.46

Kitab al-Muharrar ini banyak di-syarh oleh ulama-ulama, di

antaranya adalah oleh al-Qadhi Syihabuddin Ahmad bin Yusuf al-Sanadi

(w. 895 H). Ia adalah salah seorang intelektual dari kalangan mazhab Syafi’i

yang banyak menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan. Salah satu

karyanya adalah kitab berjudul Kasyf al-Durar fi Syarh al-Muharrar, yaitu

sebuah kitab syarh bagi kitab al-Muharrar. Selain itu, ada juga ringkasan

kitab al-Muharrar, yang berjudul al-Minhaj atau yang lebih dikenali dengan

nama Minhaj al-Thalibin yang ditulis oleh Muhyiddin Abu Zakariyya

Yahya bin Syarf al-Nawawi (w. 676H). Dari kitab Minhâj ath-Thâlibîn

kemudiannya lahir pula kitab ‘Kanz al-Râghibîn’ yang ditulis oleh Imam

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli sebagai syarah bagi kitab al-

Minhâj. Kemudian, kitab Kanz ar-Râghibîn diberi Hâsyiyah (komentar)

oleh al-Qalyûbî, Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad (w. 1069

H)  dan ‘Amîrah (‘Umairah) Syihabuddin Ahmad al-Burullusy (w. 957 H).

Kedua-dua Hâsyiyah tersebut biasanya menjadi silibus di pondok pesantren

dan dikenali dengan nama Hâsyiyah al-Qalyûbî wa ‘Umairah.47

46 Mujamil Qomar, Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi
Institusi, Op. Cit, hal. 57.

47 Ibid, hal. 58-59.
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h. Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab

Kitab ini ditulis oleh Imam al-Nawawi. Nama lengkap beliau adalah

Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, (w. 676 H). Kitab ini adalah

penjelasan (syarh) untuk kitab al-Muhazzab karya Imam al-Syairazi. Imam

al-Nawawi berkata: “Ketahuilah bahwa kitab ini yang aku beri nama Syarh

al-Muhazzab adalah penjelasan untuk semua yang ada dalam mazhab,

bahkan untuk semua mazhab-mazhab ulama semuanya, hadits, kalimat-

kalimat dari Bahasa Arab, sejarah, dan tokoh-tokoh. Kitab ini adalah dasar

yang agung untuk mengetahui hadits shahih, hasan, dan dha’if, dan

penjelasan kecacatannya, serta memadukan antara dua hadits yang

nampaknya bertentangan, ta’wil yang tidak jelas, dan kesimpulan yang

sangat penting”.48

Semangat yang dikobarkan Imam al-Nawawi sebagai penulis kitab ini

semata-mata ikhlas karena Allah dan cinta akan kebaikan, agar dapat

bermanfaat bagi penuntut ilmu, dan menolong mazhabnya. Dengan penuh

rendah diri mengharap agar kitabnya dapat diterima. Imam al-Nawawi

memulai kitabnya dengan metode yang sangat luas dalam penjelasan,

bahkan beliau menulis tiga jilid buku yang tebal dan bab terakhir yang

dibahas adalah bab haidh. Kemudian beliau lanjutkan dengan metode

sederhana, akan tetapi beliau wafat sebelum berhasil menyelesaikannya,

maka disempurnakan kitab al-Majmu’ ini oleh ulama setelahnya seperti al-

48 Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, juz. 1, Op.
Cit, hal. 6.
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Subki, kemudian disempurnakan lagi oleh ulama masa modern ini seperti

Syeikh Najib al-Muthi’i.49

i. Al-Raudhah dan Minhaj al-Thalibin

Kedua kitab ini juga ditulis oleh Imam al-Nawawi. Adapun al-

Raudhah adalah kitab ringkasan dari kitab Fath al-‘Aziz syarh al-Wajiz

karya Imam al-Rafi’i. Sedangkan kitab al-Minhaj juga berupa ringkasan

dari kitab al-Muharrar karya al-Rafi’i. Keduanya juga menjadi kitab

pegangan utama dalam mazhab Syafi’iyyah bagi ulama masa kini.

j. Tuhfah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj

Kitab ini karya Ibnu Hajar al-Haitsami. Nama aslinya adalah Ahmad

bin  Muhammad bin ‘Ali (w. 973 H). Sesuai dengan namanya, kitab ini

adalah syarh dari kitab al-Minhaj karya Imam al-Nawawi. Kitab ini juga

menjadi pegangan oleh ulama Syafi’iyyah kontemporer dalam

mengeluarkan fatwa-fatwa.

Dr. Muhammad Ibrahim ‘Ali berkata: “Kitab Tuhfa al-Muhtaj

menjadi kitab yang paling utama dari kitab-kitab rujukan. Kitab ini juga

lebih didahulukan sebagai pedoman fatwa secara umum, baik kitab-kitab itu

karyanya Ibnu Hajar al-Haitsmi sendiri atau karya ulama lain, kecuali kitab-

kitab al-Jamal al-Ramli. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah al-Muhtaj

banyak menjabarkan dari gurunya yaitu Abdul Haq atas Syarh al-Minhaaj

karya al-Mahalli.50

49 Isma’il Salim ‘Abdul ’Asal, al-Bahtsu al-Fiqhi, (Makkah: Maktabah al-Usari, 1429 H/
2008 M), hal. 178.

50 Muhammad Ibrahim ‘Ali “al-Mazhab ‘Inda al-Syafi’iyyah, jurnal Universitas Malik
‘Abdul ‘Aziz, No. 2, Jumadil Akhir 1398 H/ 1978 M, hal. 13.
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k. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati al-Fazh al-Minhaj

Kitab ini adalah karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (w.

977 H) atau lebih dikenal dengan nama Khatib al-Syarbini. Ini juga

merupakan kitab syarh dari matan kitab Mihaj al-Thalibin yang ditulis oleh

Imam Abi Zakariyya Yahya ibn Syarf al-Nawawi. Selain kitab ini

membantu kita memahami kitabnya Imam Nawawi (Minhhaj) yang

dipelajari di seluruh pesantren dan madrasah di Indonesia, kitab ini juga

memiliki kronologi yang sungguh menakjubkan, karena Khatib alSyarbini

sendiri tidak menulis sehelai huruf pun kecuali setelah beliau pergi

berziarah ke makam Rasulullah Saw, dan shalat dua rakaat di Raudhah

dengan niat istikharah.51

Khatib Syarbini sederajat dengan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli,

hanya saja Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli keduanya ini lebih tenar dari

pada Khatib Syarbini. Ketiga-tiganya, yakni Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli,

dan Khatib Syarbini sama-sama men-syarh kitab Minhaj karya Imam

Nawawi. Imam Ibnu Hajar menulis kitab Tuhfah al-Muhtaj, Imam Ramli

menulis kitab Nihayah al-Muhtaj, dan Khatib al-Syarbini mengarang kitab

Mughi al-Muhtaj.52

l. Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj

Kitab Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj adalah sebuah karya

fiqih mazhab Syafi’i yang terkenal dan dianggap antara kitab rujukan utama

di kalangan ulama mazhab Syafi’i yang mutaakhirin. Kitab ini disusun oleh

51 Mujamil Qomar, Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi
Institusi, Op. Cit, hal. 61.

52 Ibid, hal. 61-62.
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Imam Syamsuddin Muhammad bin Abu al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin

Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Mishri al-Anshari (919-1004 H), atau

yang biasa dikenali dengan nama Imam al-Ramli. Beliau terkenal dengan

julukan “al-Syafi’i al-Shaghir” (Imam Syafi’i kecil).53

Sebagaimana judulnya, kitab Nihayah al-Muhtaj disusun oleh Imam

al-Ramli sebagai sebuah kitab syarh (uraian) bagi kitab Minhaj al-Thalibin

wa Umdah al-Muftin, yaitu sebuah kitab fiqih karya al-Imam Muhyiddin

Abu Zakariyya Yahya bin Syarf al-Nawawi (w. 676H). Kitab Nihayatul

Muhtaj adalah salah satu kitab syarh terbaik di antara sekian banyak kitab

syarh Minhaj al-Thalibin. Bahkan menurut sebagian ulama, kitab ini

menempati urutan kedua terbaik syarh al-Minhaj setelah kitab Tuhfah al-

Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 973H).54

Kitab ini mempunyai kedudukan yang penting dalam mazhab Syafi’i.

Banyak ulama Syafi’iyyah setelah masa Imam al-Ramli yang memuji

kehebatan dan keunggulan kitab ini bersama kitab al-Tuhfah, sehingga

kebanyakan ulama Syafi’iyah menjadikan kitab ini sebagai rujukan dan

pegangan utama ketika mereka berfatwa. Kitab Nihayah al-Muhtaj ini

pernah disodorkan, dibacakan, diminta kritik serta diminta betulkan oleh

pengarangnya sendiri di hadapan lebih dari 400 ulama dan setelah mereka

mengkaji secara saksama, mereka menyatakan shahih tanpa meragukan

sedikitpun terhadap keabsahannya.55

53 Ibid, hal. 63.
54 Ibid, hal. 64.
55 Ibid, hal. 64-65.
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Selain menguraikan isi kandungan kitab al-Minhaj dan menjelaskan

maknanya, Imam al-Ramli juga memperjelas permasalahannya, serta

menambahkan dalil-dalil syar’iyah dari al Qur’an, al-sunnah, dan pendapat-

pendapat para ulama mazhab Syafi’i yang mu’tabar, baik dari kalangan

tokoh ulama generasi terdahulu (mutaqqimin) atau terkemudiaan

(muta’akhirin). Sistematik penyusunan kitab ini adalah sama dengan kaedah

penyusunan kitab al-Minhaj dari segi susunan bab pembahasannya, yaitu

dimulai dengan kitab al-thaharah (bersuci) dan diakhiri dengan kitab

Ummahat al-Aulad.56

B. Profil Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian dan Sejarah Kelahirannya

Secara etimologis, “kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang

tersusun secara teratur. Term “kompilasi” diambil dari “compilation” (Inggris)

atau “compilatie” (Belanda) yang diambil dari kata “compilare,” artinya

mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan

yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan

dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan kompilasi, sebagai terjemahan

langsung.57 Dalam kamus Webster’s Word University, kompilasi (compile)

didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk

56 Ibid, hal. 65.
57 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,

2004), hal. 11.
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teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam

data”.58

Sedangkan term hukum Islam merupakan khas Indonesia yang

penggunaan kesehariaannya mengandung ambiguitas (kerancuan), yaitu

sebagai padanan syari’ah (hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang

dalam al-Qur’an dan hadits sebagai sumber orisinil Hukum Islam) di satu

sisi, dan sebagai padanan fiqih (norma-norma hukurn hasil olahan syari’ah oleh

para ulama) di pihak lain.59 Fiqih secara harfiah berarti “pemahaman”,

sedangkan syari’at adalah hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam

al-Qur’an dan hadits sebagai sumber orisinil fiqih. Adapun hukum Islam

yang dimaksudkan disini mencakup dua hal di atas, yaitu syari’at dan fiqih.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan

materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri

atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal),

Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum

Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku

untuk ketiga kelompok hukum tersebut.60

KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena

pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa. Pada

akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan

58 Lewis Mulfored Adms dkk, (ed.), Webster’s Word University Dictionary, (Washington
DC: Publisher Company Inc., 1965), hal. 213. Lihat juga Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih
Madzhab Negara, Op. Cit, hal.142.

59 Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gems Media, 2001),
hal. 13.

60 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit, hal. 12.
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perkembangan hukum dan peradilan Islam di Indonesia. 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. Kedua peristiwa itu merupakan suatu rangkaian yang saling

berhubungan dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam disusun dan

dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial, yang diberlakukan

pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan dalam

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain diatur tentang kekuasaan

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, secara

yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi

hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (tata hukum Indonesia).61

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pada dasarnya adalah perintah sosialisasi

KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang

memerlukannya. Secara tegas dalam inpres tersebut disebutkan bahwa Presiden

mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk menyeberluaskan KHI.

Dmikian pula kepetusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, ada tiga

butir penting disebutkan dalam dalam keputusan tersebut, yaitu pertama,

61 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 42-43.
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seluruh intansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di

bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan untuk digunakan oleh

intansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan

masalah di bidang hukum tersebut. Kedua, seluruh lingkungan intansi tersebut

dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum sedapat munkin menerapkan

KHI di samping peraturan perundangan lainnya. Ketiga;  Dirjen Bimbaga

Islam dan Dirjen BIUH mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan menteri ini

dalam bidang tugasnya masing-masing.62

Jika Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan Kepmenag Nomor 154 Tahun

dillaksankan dengan baik, minimal oleh seluruh intansi di lingkungan

Departemen Agama, disertai dengan penyediaan sarana prasarananya, maka

penyebarluasan dan penerapan KHI akan lebih baik dari sekarang. Sebetulnya

sosialisasi KHI dapat dilakukan oleh berbagai unit kerja dengan diintregasikan

bersama kegiatan lainnya. Sebagai contoh di lingkungan perguruan tinggi dan

madrasah, serta pesantren, KHI dapat dimasukkan sebagai salah satu mata

kuliah/mata pelajaran terkait. Dalam kegiatan sosialisasi KHI di lingkungan

peradilan agama, dari tahun ke tahun sampai sekarang, naskah KHI dan bahan-

bahan penyuluhan lainnya terus dicetak dan digandakan sesuai kebutuhan dan

dana yang tersedia. Untuk lapisan masyarakat tertentu , penyuluhan, dilakukan

dengan metode seminar, sebagaimana yang telah dilakukan di berbagai

wilayah Indonesia.63

62 Ibid, hal. 44.
63 Ibid, 46.
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2. KHI Sebuah Sistem Fiqih Islam Indonesia

Tema utama KHI adalah memositifkan hukum Islam di Indonesia,64

karena substansi KHI adalah hukum Islam atau fiqih.65 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”.66 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’ân dan al-Sunnah, di samping juga terdapat beberapa pasal dalam KHI

yang diserap dari norma-norma hukum adat yang telah diterima oleh

masyarakat Islam Indonesia.67

64 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
fiqih. 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.

65 Tentang persamaan pengertian hukum Islam dan fiqh, 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.

66 Bustanul Arifin, “Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang”, Jurnal Pesantren
No. 2/Vol. II/1985, (Jakarta: P3M, 1985), hal. 25-30.

67 Bandingkan dengan A. Azhar Basyir, “Pemasyarakatan KHI melalui Jalur Pendidikan
Non-Formal”, Mimbar Hukum, No. 5 Tahun III 1992, yang mengatakan bahwa KHI seluruhnya
bersumber kepada hukum Islam, dengan memperhatikan hukum yang hidup di kalangan umat
Islam Indonesia dan memelihara ruh syariat.
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Upaya perumusan fiqih yang bernuansa khas Indonesia sesungguhnya

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

digagasnya, yakni fiqih Indonesia,68 Hasbi berharap dapat memecahkan

berbagai 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.69 Gagasan ini dilatarbelakangi

oleh keinginan kaum Muslim Indonesia untuk memiliki sebuah fiqih yang

berkepribadian Indonesia dengan melepaskan diri dari kebiasaankebiasaan

Timur Tengah.70 Sedangkan Hazairin melontarkan idenya tentang madzhab

nasional, yakni madzhab yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.71 Untuk

merealisasikan gagasannya, ia selalu menyebarkan dan mengembangkan

semangat ijtihâd72 di kalangan umat Islam Indonesia dan memberantas sikap

taqlid yang menyebabkan stagnasi berfikir. Perbauran 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

68 Fiqih Indonesia yang dimaksud dalam dalam hal ini adalah konstruksi fiqih yang sesuai
dengan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia. Lihat Hasbie Ash-Shiddiqy,
“Memudahkan Umat”, Panji Islam, Th. VII, (Maret, 1966), hal. 48. Lihat juga Hasbie Ash-
Shiddiqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Yogyakarta: IAIN, 1961), hal. 41.

69 Hasbie Ash-Shiddiqy, “Tugas Para Ulama dalam Memelihara dan Mengembangkan
Qur’an, Hadits, dan Fiqih dalam Generasi yang Sedang Berkembang”, dalam Panji Masyarakat,
Th. XIV No. 122 (Maret, 1975), hal. 17.

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

71 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 Hazirin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hal. 6.

72 Menurut Hazairin, Ijtihâd hanya dalam bidang yang langsung menyentuh persoalan
kemasyarakatan, bukan dalam bidang ibadah. Lihat Hazairin, Hukum Islam dan Masyarakat,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 16.
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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 paradigma baru.

Keluasan tsarwah fiqhiyah73 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 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 ahlal-ra’y

pada masa sighar sahabat dan tabi’in, yang berlangsung hingga awal abad II H,

ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiokultural yang membentuk

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

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

para fuqahâ’ 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. Fuqahâ’ 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

73 Ini merupakan istilah yang berkembang di kalangan fuqahâ’ yang diasosiasikan pada
kesemarakan kajian-kajian fiqih, terutama pada abad ke-2 dan ke-3 H, yang tidak hanya terbatas
pada persoalan-persoalan yang mereka hadapi, tetapi juga merambah kepada hal-hal yang belum
terjadi.
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berbagai masalah yang muncul fuqahâ’ merasa cukup dengan hanya

mengandalkan pemahaman literal terhadap al-Qur’ân al-Sunnah, dan ijma’

sahabat.74 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, Mâlikiyah, Syâfi’îyah, dan Hanabilah, dapat dikatakan bahwa

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

merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi masyarakat di mana hukum

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

Imâm Mâlik yang hidup di Madinah, sebuah daerah yang kehidupan

masyarakatnya masih sangat sederhana dan lebih bernuansa kampung dan

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

rasio dalam penyelesaian persoalan yang muncul. Al-Syâfi’î berfikiran moderat

karena ia mengalami berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda, mulai

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

fundamentalis guna menghadapi penyelewengan agama yang dilakukan oleh

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

74 Abdul Fattah, Târîkh al-Fiqh al-Islâmî, (Kairo: Dar al-Ma’ârif, 1401 H/ 1981) hal. 220-
227.
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periode pertengahan Dinasti Abbasiyah, ketika unsur Persia mendominasi

unsur Arab.75

3. Fiqih Lintas Madzhab: 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 KHI76

ditempuh melalui pengkajian kitab-kitab fiqih, penelitian yurisprudensi

peradilan Agama,77 wawancara,78 studi perbandingan,79 Bahts al-Masâ’il,80

Seminar81 dan lokakarya.82

75 Secara lengkap biografi masih-masing imam mazhab, baca Farouq Abu Zaid, Hukum
Islam, Antara Tradisionalis dan Modernis, Terj. Husein Muhammad, (Jakarta: P3M, 1986), hal.
10-45.

76 Secara garis besar, tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Proyek
sesuai dengan SKB Ketua MA dan Menag RI. No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 adalah
melakukan pengumpulan data, wawancara, lokakarya, dan studi perbandingan.

77 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, 1991/1992), hal. 152.

78 Wawancara ini dilakukan kepada 185 ulama di 10 lokasi PTA se-Indonesia, yaitu Banda
Aceh, Medan, Palembang, Padang, Surakarta, Bandung, Surabaya, Ujung Pandang, Mataram dan
Banjarmasin. Ulama’ tersebut berasal dari organisasiorganisasi sosial dan keagamaan Islam dan
ulama’ berpengaruh di luar organisasi sosial dan keagamaan dan diutamakan ulama’ yang
mengasuh lembaga pesantren. Wawancara ini dilakukan dengan dua cara, yakni: Pertama,
mengajukan pokok-pokok masalah kepada responden secara kolektif di suatu tempat. Kedua,
mewawancarai responden secara terpisah, jika cara pertama tidak memungkinkan untuk dilakukan.
Lihat Bustanul Arifin, ”Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa UU”, hal. 9. Lihat juga Ahmad Rofiq,
Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 52-53.

79 Studi perbandingan ini dimaksudkan untuk mendapatkan sistem atau kaidah-kaidah
hukum yang paling tepat untuk diterapkan dalam konteks Indonesia. Karenanya, tiga negara Timur
Tengah dipilih untuk dijadikan tempat studi perbandingan, yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Lihat
Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia
Op. Cit, hal. 158.
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Tulisan ini hanya difokuskan pada 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-Fiqih ‘alâ

Madhâhib al-Arba’ah, Fiqih al-Sunnah, Kasyf al-Qinâ’, Majmû’ah al-Fatâwâ

ibn Taymiyah, Qawânîn al-Syar’iyyah Lî al-Sayyid Utsmân bin Yahya, al-

Mughnî, al-Hidâyah Syarh al-Bidâyah Taymiyyah al-Mubtadi, Qawânîn al-

Syar’iyyah Lî al-Sayyid Sudâqah Dahlân, Nawâb al-Jalîl, Syarh ibn ‘Abidîn,

al-Muwattâ’, Hâsyiyah Syamsuddîn Muhammad ‘Irfân Dasûqî, Badâ’i al-

Sanâ’î, Tabyîn al-Haqâ’iq, al-Fatâwâ al-Hindiyyah, Fath al-Qadîr, da

Nihâyah.83

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,

80 Bahtsul Masa’il dilakukan oleh Syuriah NU Jawa Timur di tiga pondok pesantren di
Jawa Timur, yaitu PP. Tambakberas, PP. Lumajang, dan PP. Sidoarjo. Lihat Ibid., hal. 160.

81 Seminar tersebut diselenggarakan oleh Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah di Kampur
UM Yogyakarta pada 8-9 April 1986. Lihat Ibid, hal. 161.

82 Lokakarya ini berlangsung pada 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Candra, dan diikuti
oleh 124 peserta yang terdiri dari para ketua umum MUI Propinsi, para ketua PTA se-Indonesia,
beberapa Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syari’ah IAIN, sejumlah ulama dan cendekiawan
Muslim, dan beberapa wakil organisasi wanita. Lihat Sinar Darussalam, No. 166/167 1988, hal.
11.

83 Ditbinpera, Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit, 166-168. Selain kitab-kitab fiqih tersebut,
penyusunan KHI juga merujuk pada fatwa yang berkembang di Indonesia melalui lembaga fatwa
MUI, Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Baca Bustanul Arifin,
Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), hal. 162-163. Lihat juga Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hal. 39-41.
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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

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 Uthmân bin Yahya yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab dan

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

Fiqih ‘Alâ Madhâhib al-Arba’ah yang merupakan kitab komparatif

(muqâranah al-madzâhib fî al-fiqih).

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 orang-orang Mesir yang bermadzhab Syâfi’î. Pengikut madzhab

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

berimigrasi dan menetap di wilayah India.84

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 Syâfi’î saja., tetapi ada juga kitab-

kitab yang berasal dari madzhabmadzhab Hanafî (al-Hidâyah dan Fath al-

Qadîr), Mâlikî (al-Muwatta’ dan al-Mudâwanah), dan Hanbalî (al-Mughnî dan

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

Muhalla) dan Syî’ah (Fath al-Qadîr oleh al-Syawkanî) serta ada yang

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

dan tanpa madzhab (I’lâm al-Muqi’în).85

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 bayn al-ummah86 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 lembaga talfiq87 dan

84 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 ‘hujjah’ para sarjana di atas, lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah
dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 24-35.

85 Penyebutan kitab-kitab dari masing-masing golongan ini hanya sekedar contoh minimal.
86 M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam”, hal. 27.
87 Talfiq dilakukan dengan cara meramu beberapa hasil ijtihâd 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 silang pendapat para ulama
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takhayyur88 dalam formulasi hukumnya. Kedua metode ini dilakukan karena

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 Syâfi’î, 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 Syâfi’î.89

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 silabi IAIN, terutama Fakultas

Syari’ah, yang tidak hanya bukubuku/ kitab-kitab dalam paham Syâfi’î, tetapi

juga kitab-kitab non-Syâfi’î, seperti Irsyâd al-Fuhûl oleh al-Syawkanî (Syî’ah

Zaydiyah), al-Muwâfaqât oleh al-Syatibî (Mâlikiyah), al-‘Uddah oleh Abî

mengenai boleh tidaknya ber-talfiq, baca Amir Badsyah, Tafsîr al-Tahrîr, (Mesir: Dar al-Kutub al-
Haditsah, t.th.), hal. 254. Lihat juga Ibrahim Hosen, “Bermazhab dan Bertalfiq”, dalam Jamal D.
Rahman (ed.), Wacana Baru Fiqih Sosial, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 128-129. Lihat juga
Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, juz. 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), hal. 1786-1788.

88 Takhayyur merupakan metode yurisprudensi di mana seorang Muslim dalam suatu situasi
spesifik diizinkan keluar dari interpretasi mazhab hukumnya sendiri untuk mengikuti salah satu
dari tigas mazhab Sunni lainnya. Lihat Anderson, Law Reform, Op. Cit, hal. 51.

89 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1999), hal. 127.
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Ya’lâ (Hanbaliyah).90 Tentu saja, perubahan ini berimplikasi pada pergeseran

paradigma (Shifting paradigm) pemikiran hukum Islam kaum Muslim

Indonesia, terutama alumni PTAI, yang semula sebagai penjaga ortodoksi

Syâfi’îyah 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.

4. Penegakan Hukum Islam dalam Bingkai Keindonesiaan

Satu segi dari proses penegakan hukum yang baik adalah segi

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang biasa juga diistilahkan

dengan Law Enforcement. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan

bermanfaat kalau segi penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah

penegakan hukum yang benar.

90 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. 32.
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Kompilasi Hukum Islam sebagi bagian dari keseluruhan tata hukum

Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat

Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua

hakim yang berfungsi di lingkungan peradilan agama dan ruejukan hukum

mesti mereka pedoman sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum

Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan

otoritas.91

Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi

Hukum Islam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran

dari pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Pasal 49 dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang

memadai, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan

hukum islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan

wakaf. Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi

melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI

dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25

Maret 1985.

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum

sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan

masyarakat Islam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya

tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat

jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan

91 Dedi Supriyadi, Sejarah hukum Islam: dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia,
(Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hal. 63-64.
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penerapannya. Dengan adanya seperangkat jajaran penguasa dan instansi

kekuasaan negara yang ikut campur mengawasi pelaksanaannya, sepanjang

hal-hal yang mnyangkut bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan,

telah diangkat sebagai aturan yang menyangkut ketertiban umum.92

Dengan demikian, kelahiran KHI sebagi hukum positif dan unifikatif,

maka praktik private affairs disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru

di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum

perdata yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya

oleh alat kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama. Adanya

pemerataan ke arah paham yang menempatkan hukum Islam yang diatur dalam

KHI sebagai hukum perdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang

dapat dipaksakan oleh lat kekuasaan negara, sungguh masih berat. Sampai

sekarang masih banyak dijumpai kasus perceraian (talak) liar di luar

pengadilan. Masih terjadi hal-hal yang lain tidak melalui prosedur hukum

Islam yang berlaku di Indonesia.

92 Ibid, hal. 64.


