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BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Biografi imam Syafi’i

Nama lengkap Imam al-Syafi’i adalah Muhammad Ibn Idris al-Abbas

Ibn Ustman Ibn Syafi’i Ibn al-Sa’ib Ibn ‘Ubaid Ibn ‘Abd Yazid Ibn Hasyim

Ibn ‘Abd al-Muthalib Ibn ‘Abd Manaf. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil

di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M. Kebanyakan ahli sejarah

berpendapat bahwa Imam al-Syafi’i lahir di kota Gaza, Palestina. Pendapat ini

pula yang dipegang oleh mayoritas fuqaha dan pakar sejarah ulama fiqih.

Namun, ditengah-tengah pendapat yang populer ini, terdapat juga pendapat

lain, sebagian ulama menyatakan bahwa beliau lahir di Asqalan, sebuah kota

yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada yang

berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama

lebih berpegang kepada pendapat yang menyatakan bahwa Imam al-Syafi’i

lahir di Gaza.1

Imam al-Syafi’i merupakan manusia dua zaman lahir pada zaman

pemerintahan Umayah dan meninggal pada zaman pemerintahan Dinasti Bani

Abbas. Ketika Imam alSyafi’i berumur 19 tahun, Muhammad al-Mahdi diganti

oleh Musa al-Mahdi (169-170 H/ 785-786 M). Ia hanya berkuasa satu tahun.

Kemudian ia digantikan oleh Harun al-Rasyid (170-194 H/ 786-809 M). Pada

awal kekuasaan Harun al-Rasyid, Imam al-Syafi’i berusia 20 tahun. Harun al-

Rasyid digantikan oleh al-Amin (194-198 H/ 809-813 M), dan digantikan oleh

al-Makmun (198-218 H/ 813-833 M).2

1 Sulaiman Abdullah, Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam, Cet Ke I
(Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2005), h. 31.

2 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet Ke-1, h. 27



18

Para ahli sejarah sepakat bahwa Imam al-Syafi’i hidup dengan status

sebagai anak yatim yang miskin, namun beliau lahir dengan membawa nasab

yang mulia. Saat itu nasabnya adalah sebaik-baik nasab baik manusia, dan

tetap menjadi nasab yang dihormati sampai zaman-zaman setelahnya. Kondisi

beliau ini membuatnya apa yang dirasakan oleh kebanyakan masyarakat, beliau

senantiasa berinteraksi dengan mereka sehingga ia semakin mengenal tabiat

buruk yang berkembang di kalangan masyarakat dan merasakan apa yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kehidupannya, seringkali seorang walikota

negeri setempatnya memberikan hadiah. Namun beliau menolaknya karena

merasa tidak berhak menerimanya. Sering juga Khalifah pada saat itu

memberikan hadiah kepadanya, namun di saat beliau keluar dari pintu istana,

pemberian dari Khalifah tersebut langsung dibagibagikannya kepada

masyarakat yang membutuhkannya.3

Pada usia 10 tahun Imam al-Syafi’i dibawa Ibunya ke Mekah, Ketika

Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179, Imam al-Syafi’i ingin

memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan, ketika itu Gubernur Yaman

dating ke Mekah, atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam al-Syafi’i

diangkat oleh Gubernur menjadi pegawai di Yaman. Nasib baik beliau untuk

memperbaiki taraf hidupnya tidak berjalan lama. Gubernur Yaman yang

mengangkatnya menjadi pegawai menuduh Imam al-Syafi’i bersekongkol

dengan Ahl Bait untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahannya.

Pada tahun 184 H, Khalifah Harun al-Rasyid memerintahkan supaya Imam al-

Syafi’i didatangkan ke Baghdad bersama 9 orang lainnya, atas bantuan seorang

qadhi (hakim) di Baghdad yang bernama Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani

(teman dan pengikut Abu Hanifah) yang kelak menjadi guru beliau.

Seluruh kehidupan Imam al-Syafi’i berlangsung pada saat penguasa

Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah Islam. Saat itu adalah saat dimana

3 Sulaiman Abdullah op.cit., h 32-33
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masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya, kekuasaan Bani

Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan

jaya. Sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsurunsur yang beraneka ragam,

mulai dari Persia, Romawi, India, dan Nabath, dengan kondisi masyarakat yang

beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosia.4

Di saat timbulnya orang-orang yang sedang dilanda kebingungan

tersebut, muncullah orang-orang zindik yang menyiarkan pendapat-pendapat

mereka yang merusak kaum Muslim. Dengan cara-cara yang sembunyi mereka

berencana menghancurkan Islam. Para Khalifah Bani Abbas memerangi orang-

orang zindik yang berusaha memberontak itu, mereka menjatuhkan hukuman

kepada orang-orang yang membuat kerusakan, memasyaratkan paham

kebebasan serta perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan syari’at dan yang melanggar larangan-larangan agama.

Para Khalifah juga memerangi orang-orang yang menyebarluaskan

akidah-akidah sesat dengan menggunakan hujah-hujah palsu di tengah-tengah

kaum Muslim. Para khalifah tersebut berusaha menghalau pemikiran-

pemikiran yang menyesatkan tersebut dengan mengerahkan para ulama untuk

membantah paham-paham tersebut, mereka yang turut ambil bagian bagian

dalam memerangi akidah-akidah sesat tersebut adalah para ulama yang disebut

di dalam sejarah pemikiran Islam dengan kelompok Mu’tazilah. Pada al-

Manshur, al-Mahdi, al-Makmun, al-Mu’tasim, dan al-Watsiq membuka pintu

istana pada kelompok Mu’tazilah. Sebagian di antara ulama Mu’tazilah pada

masa Khalifah tersebut ada yang menjadi menteri, pengawal dan sekrtetaris

mereka. Bahkan Khalifah al-Makmun menganggap 4Muhammad Abu Zahrah,

Imam Syafi’i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan

Fiqih. dirinya merupakan bagian dari kelompok Mu’tazilah. Kaum Mu’tazilah

menjadikan filsafat sebagai salah satu perangkat yang dapat mempertakam

senjata mereka dan memperkuat hujah mereka.

4 Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi’i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah
Akidah, Politik, dan Fiqih, (Jakarta: Lentera, 2005), Cet Ke-2, h. 85.
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Namun mereka juga terbawa oleh cara musuh mereka dalam menyerang

dan mempertahankan diri, sehingga mengalirlah ke dalam kelompok

Mu’tazilah berbagai masalah yang selalu didalami oleh musuh-musuh mereka.

Setelah itu kaum Mu’tazilah mulai menimbulkan masalah-masalah filosofis

yang tidak pernah dilakukan oleh ulama kaum Muslim dari kalangan sahabat

dan tabi’in.

Aktivitas kelompok Mu’tazilah tersebut mengundang kecaman para

fuqaha, karena metode yang mereka gunakan dalam berhujjah bertentangan

dengan apa yang telah digunakan para ulama salaf dari kalangan fuqaha dan

ulama hadist ketika mereka mengemukakan hujah permasalahan akidah. Para

ulama hadist dan fiqih mengenal agama mereka berdasarkan al-Qur’an dan as-

Sunah. Peran akal mereka adalah memahami nash-nash al-Qur’an dan Sunnah

Nabi.5

Saat ilmu kalam dengan bendera Mu’tazilah semakin berkibar di masa

Imam al-Syafi’i, beliau malah sangat membenci ilmu kalam tersebut dan tidak

mau sibuk mempelajarinya. Sebab beliau tidak melihatnya kecuali dalam

sebuah bentuk gambaran yang dihadirkan dan disodorkan oleh Mu’tazilah.

Oleh karena itu, dapat penulis katakan bahwa metode Mu’tazilah mempunyai

pengaruh dalam diri Imam al-Syafi’i pada dua sisi; pengaruh negatif dan posisi

positif yang lain. Di antara sisi positif adalah metode yang beliau tempuh

dalam melakukan diskusi serta dialog seputar fiqh dan kuatnya hujah-hujah

yang diajukannya.6

Sebagai manusia, Imam al-Syafi’i memiliki keutamaan dan juga

memiliki kekurangan. Dari sejarah hidup, kebaikan Imam al-Syafi’i lebih

banyak daripada ketidakbaikannya. Dalam konteks aliran hukum Islam, Imam

al-Syafi’i dikenal sebagai ulama yang toleran terhadap pendapat ulama lain.

5 Ibid., h. 87-88.
6 Ibid., h. 90.
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Salah satu pendapatnya yang menarik bagi kita karena dapat dijadikan sebagai

uswatun hasanah, adalah pendapatnya yang menyatakan “Pendapatku benar,

tapi masih memungkinkan mengandung kesalahan; dan pendapat selain

pendapatku adalah salah, tetapi masih memungkinkan mengandung

kebenaran.” Suatu sikap yang menarik karena Imam al-Syafi’i bersikap selektif

dan terbuka. Beliau tidak merasa paling benar dan tidak merasa benar sendiri.

Atas dasar sikap tersebut, Imam al-Syafi’i sangat menghargai ulama pendahulu

dan yang sezaman dengannya. Sebagai manusia, Imam al-Syafi’i juga

mendapat kritik bahkan penghinaan dari ulama lain.

Para pengikut Abu Hanifah menjelaskan riwayat Imam Abu Hanifah

dan pengikutnya pada generasi awal. Dalam rangka mengagungkan

madzhabnya, mereka menjelek-jelekkan Imam al-Syafi’i dengan berkata:

“Sesungguhnya Imam al-Syafi’i bukanlah keturunan bangsawan Quraisy, tetapi

ia keturunan budak-budak Quraisy”. Begitu juga para pengikut Imam Malik,

mereka menjelek-jelekkan Imam al-Syafi’i dengan mengatakan: “Imam al-

Syafi’i adalah pembantu Imam Malik”. Karena fanatik aliran hukum begitu

tinggi, umat Islam yang hidup pada masa taqlid (jumud, statis) tidak segan-

segan membuat hadist palsu untuk mengagungkan alirannya dan menghina

Imam madzhab lain.7

Mengenai pendidikannya, Sebagaimana tadi disebutkan Imam al-Syafi’i

dilahirkan di Gaza mayoritas pendapat. Pada usia 10 tahun beliau dibawa

Ibunya ke mekah tanah air nenek moyangnya, beliau tumbuh dan besar dalam

keadaan miskin dan yatim di Mekah. Sejak kecil al-Syafi’i cepat menghafal

syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai al-Ashma’i berkata: ”Saya

mentashih syair-syair Bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang

disebut Muhammad bin Idris,” Imam al-Syafi’i adalah Imam bahasa Arab.8

7 . Ibid, h. 45-47.
8 Imam as-Syafi’i” http.wikipedia.com (1 Juli 2010)
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Selama di Makah, Imam al-Syafi’i berguru fiqh kepada mufti di sana,

Muslim bin Khalid az-Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika

masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan

taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqih setelah

menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya’irnya. Remaja yatim ini belajar fiqih

dari para Ulama’ fiqih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin khalid azZanji

yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah.

Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman al-Atthar,

juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin al-Syafi’,

dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam

fiqih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr al-Mulaiki, Sa’id bin Salim, Fudhail bin

al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol

dalam bidang fiqih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah

ilmu para ulama fiqih sebagaimana tersebut di atas.

Kemudian beliau belajar di Madinah dan berguru fiqih kepada Imam

Malik bin Anas. Setelah itu ia pergi ke Yaman dan bekerja sebentar disana dan

menimba ilmu di wilayah tersebut dengan berguru kepada seperti : Mutharrif

bin Mazin, Hisyam bin Yusuf al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari

Yaman, beliau melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota

ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin al-Hasan, seorang ahli

fiqih di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Isma’il bin Ulaiyyah dan

Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian

beliu pindah ke Mesir tahun 200 H dan menulis madzhab baru (madzhab

jadid).
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Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilmu di akhir bulan 8 “Imam as-

Syafi’i 819 M Rajab 204 H.9 Dengan demikian Imam al-Syafi’i dalam

menempuh pendidikannya bukan melalui pendidikan formal tetapi langsung

menimba ilmu dari ulama ke ulama yang lainnya, karena kondisi pada masa itu

Guru-guru dan Murid-Muridnya Imam al-Syafi’i mempelajari fiqh dan

hadist pada guru yang tempat tinggal mereka saling berjauhan dan guru-guru

tersebut juga mempunyai metode keilmuan yang berbeda. Ia memperoleh

pelajaran dari guru-gurunya di Mekah, Madinah, Yaman dan guru-gurunya di

Irak. Jumlah mereka 19 orang, 5 orang di Mekah, 6 orang di Madinah, 4 orang

di Yaman dan 4 orang di Irak. Guru-guru beliau di Mekah adalah Sufyan bin

Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Said bin Salim al-Qaddah, Daud bin

Abdurrahman al-Athhar dan Abdul Hamid Ibnu Abdul Aziz bin Abu Rawad.

Guru-gurunya di Madinah adalah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa’ad al-

Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darwadi, Ibrahim bin Abi Yahya al-

Asami, Muhammad bin Abis Said bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi’ ash-

Shaigh, sahabat Ibnu Abi Dzuaib.

Guru-gurunya yang berasal dari Yaman adalah Muthraf bin Mazin,

Hisyam bin Yusuf seorang qadhi kota Shan’a, Umar bin Abi Salamah sahabat

al-Auza’i, dan Yahya bin Hasan sahabat al-Laits bin Sa’ad, kemudian guru-

guru Imam Syafi’i yang berasal dari Irak adalah Waki’ bin al-Jarrah, Abu

Usamah Hamad bin Usamah, keduanya orang Kufah, Ismail bin ‘Aliah dan

Abdul Wahab bin Abdul Majid keduanya orang Bashrah. Selain itu beliau juga

berguru kepada Muhammad bin Hasan.10

Di samping guru, Imam al-Syafi’i juga mempunyai murid-murid yang

pada periode berikutnya mengemabangkan ajaran fiqh Imam al-Syafi’i dan ada

pula yang mendirkan aliran fiqih tersendiri. Di antara murid-murid beliau

adalah al-Za’farani al-Kurabisyi, Abu Tsaur, Ibn Hanbal al-Buthi, al-Muzani,

9 Ibid, h. 2-3.
10 . Muhammad Ibrahim al-Fayyuni, Imam Syafi’i Pelopor Fikih dan Sastra, (Jakarta:

Erlangga, 2008), Cet Ke-1, h. 95.
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al-Rabi’ al-Muradi di Mesir dan Abu ‘Ubaid alQasim Ibn Salam al-Luqawi di

Irak.11

Diantara karya-karya Imam al-Syafi’i adalah:

Ar-Risalah Salah satu karangannya adalah “ar-Risalah” buku pertama

tentang ushul fiqh dan kitab “al Umm” yang berisi madzhab fiqhnya yang baru.

Imam Syafi’i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia

mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata

tentang Imam al-Syafi’i,”Beliau adalah orang yang paling faqih dalam al

Quran dan as Sunnah,” “Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan

tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di ‘leher’ alSyafi’i,”. Thasy Kubri

mengatakan di Miftahus sa’adah,”Ulama ahli fiqh, ushul, hadits, bahasa,

nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa al-Syafi’i memiliki sifat

amanah (dipercaya), ‘adalah (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara’,

takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi.

Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih

kurang lengkap”. al-Hujjah Kitab “al Hujjah” yang merupakan madzhab lama

diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za’farani,

al Karabisyi dari Imam al-Syafi’i. 3. al-Umm Sementara kitab “al-Umm”

sebagai madzhab yang baru Imam al-Syafi’i diriwayatkan oleh pengikutnya di

Mesir; Al Muzani, al Buwaithi, ar-Rabi’ Jizii bin Sulaiman. Imam al-Syafi’i

mengatakan tentang madzhabnya,”Jika sebuah hadits shahih bertentangan

dengan perkataanku, maka ia (hadis) adalah madzhabku, dan buanglah

perkataanku di belakang tembok”. Bisa dikatakan bahwa kitab ini sebagai

rujukan Syafi’iah (pengikut Imam al-Syafi’i) sebagaimana yang dikemukkan

oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa kitab ini merupakan al-hujjat al-aula

dalam aliran alSyafi’i. Karena kitab inilah, Imam al-Syafi’i dianggap sebagai

Bapak Ushul Fiqh.12

11 . Ibid, h. 96.
12 . Imam as-Syafi’i” http.wikipedia.com (15 Juli 2010).
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B. Bentuk-Bentuk Putusnya Hubungan Perkawinan

Putusnya hubungan perkawinan dalam literatur hukum Islam kita kenal

dengan istilah furqah ( فرقة ) yang menurut bahasa bermakna  الفصل berpisah

atau bercerai:

13الفرقة بضم الفاء إسم من المفارقة ومعناه فى اللغة المباینة وأصلھ الفرق بمعنى الفصل

Sedangkan menurut istilah hukum syara’ Wahbah al- Zuhaili

mendefinisikan furqah sebagai bentuk lepasnya ikatan perkawinan dan

terputusnya ikatan antara suami dan istri karena ada sesuatu yang menjadi

sebabnya.

والفرقة إصطالحا ھى انحالل رابطةالزواج وانقطاع العلقة بین الزوجین بسبب من األسباب 
14

Putusnya hubungan perkawinan sebagaimana dimaksudkan di atas

terdiri  dari beberapa bentuk.  Para ulama fikih membaginya secara garis besar

kedalam tiga bentuk, yaitu: Thalak, khuluk dan fasakh.

Thalak sebagai suatu bentuk putusnya hubungan perkawinan dengan

menggunakan lafaz thalak dan semisalnya, sebagaimana ungkapan Al-

Syarbaini berikut ini:

15الطالق شرعا حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه 

Berikutnya Khuluk sebagai suatu bentuk putusnya hubungan

perkawinan diartikan sebagai berpisahnya hubungan antara suami dan istri

13 Lihat: Lisan al-‘Arab, Madah فرق
14 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damsyiq: Darul Fikr, 1985) j.8,

h.347
15 Syamsu al-din Muhammad Khatib al- Syarbaini, Mughni al-Muhtaj j. 3(Beirut: Darul

Ma’arif, tt) h. 368
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dengan adanya tebusan yang diserahkan kepada pihak suami dengan

menggunakan lafaz thalak atau khuluk.

16وھو فى الشرع فرقة بین الزوجین بعوض مقصود راجع لجھة الزوج بلفظ طالق أو خلع 

Selanjutnya putusnya hubungan perkawinan dikenal dengan fasakh,

dimana hakim sebagai pihak ketiga memutuskan untuk mengakhiri hubungan

perkawinan karena alasan tertentu yang menandakan tidak dapatnya hubungan

perkawinan dilanjutkan.

Amir Syarifuddin mengklasifikasikan putusnya hubungan perkawinan

tergantung dari sisi siapa yang menghendaki perceraian itu terjadi. Dalam hal

ini kepada empat kemungkinan:

a) Kematian, yaitu putusnya hubungan perkawinan atas kehendak

Allah swt melalui meninggalnya salah seorang suami atau istri, dengan

sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

b) Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu

dan diungkapkan dengan kalimat tertentu pula. Perceraian dalam bentuk ini

disebut talak.

c) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat

sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak

mengehendaki untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang

disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan

dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya

perkawinan dengan cara ini disebut khuluk.

16 Ibid, h. 347
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d) Fasakh, dimana hakim sebagai pihak ketiga memutuskan untuk

mengakhiri hubungan perkawinan karena alasan tertentu yang menandakan

tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.17

Di samping itu terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan

terlarangnya hubungan suami istri, namun itu tidak memutuskan hubungan

perkawinan secara syara’. Terhentinya hubungan perkawinan ini

dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu: 18

a) Zhihar; Terhentinya hubungan suami istri karena suami telah

menyamakan istrinya itu dengan ibunya. Ia dapat kembali melakukan

hubungan suami istri setelah ia membayar kaffarah.

b) Ila’; Terhentinya hubungan suami istri karena suami telah

bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sampai ia

membayar kaffarah atas sumpahnya tersebut.

c) Li’an; Terhentinya hubungan suami istri karena suami telah

menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat

zina sampai selesai proses li’an dan perceraian di muka hakim.

Untuk mengetahui lebih rinci tentang bentuk putusnya perkawinan

sebagaimana telah penulis singgung di atas, berikut ini penulis menjelaskan

rinciannya sebagai berikut:

17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009) h.197

18 Ibid, h. 198
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1. Thalak

a. Pengertian

Secara harfiah thalak berarti lepas dan bebas. الحل ورفع القید  seperti

seorang laki-laki yang menceraikan istrinya istrinya dengan thalak, maka ia

disebut yang men-thalak  ( ُجُل اْمَرأَتَھُ تَْطلِیقًا فَھَُو ُمطَلٌِّق َواِالْسُم الطََّالقُ طَلََّق الرَّ  ) 19.

Bila kata thalak dihubungkan dengan putusnya perkawinan dalam arti

kata ini, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya dan masing-

masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti thalak secara terminologis

kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya

sama. Khatib al- Syarbaini dalam kitabnya Mughni al- Muhtaj merumuskan :

الطالق شرعا حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه20

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalak

dan sejenisnya”.

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al- Syarbaini yang mewakili

definisi yang diberikan kitab-kitab fikih terdapat tiga kata kunci yang

menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama thalak.

Pertama: Kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan

mengandung arti bahwa thalak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah

terikat, yaitu ikatan perkawinan.

19 Lihat: Mishbah al- Munir, madah طَلَّق
20 Syamsu al-din Muhammad Khatib al- Syarbaini, Mughni al- Muhtaj j. 3(Beirut: Darul

Ma’arif, tt) h. 368
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Kedua : Kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa thalak

itu mengakhiri hubungan perkawinan yang telah terjadi selama ini. Bila ikatan

perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka

dengan telah dibuka ikatan itu status hubungan antara suami dan istri kembali

kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga : Kata “dengan lafaz  طلق dan yang sama maksudnya dengan

itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui ucapan dan

ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalak. maka tidak disebut dengan:

putusnya perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan kata tersebut, seperti

putusnya perkawinan karena kematian.

b. Hukum Thalak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan

sunnah Rasul. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu

menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak

agama dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan yang sakral itu tidak

dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi

kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya

perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau thalak itu adalah

sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fikih disebut makruh.

Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya
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thalak itu dengan berbagai tahapan-tahapan yang mesti ditempuh sebelum

sampai pada tindakan perceraian atau thalak.

Memang tidak terdapat dalam Al-Qur’an ayat-ayat yang menyuruh

atau melarang eksistensi perceraian itu. Sedangkan untuk perkawinan

ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak

ayat Al-Qur’an yang mengatur thalak, namun isinya hanya sekadar mengatur

bila thalak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau

mau men-thalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap

untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah swt berikut ini:

             21…

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)

iddahnya (yang wajar)…

Walaupun hukum asal dari thalak itu adalah makruh, namun melihat

keadaan tertentu dan dalam situasi tertentu, maka hukum thalak itu adalah

sebagai berikut:

• Nadab atau sunnah; Yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah

tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang

lebih banyak akan timbul.

21 QS. al-Thalak (65) ayat 1
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• Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi

perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu

sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

• Wajib atau mesti dilakukan.Yaitu perceraian yang mesti dilakukan

oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli

istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah

sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan

istrinya.

• Haram thalak itu dilakukan tanpa alasan yang jelas atau karena

kesewenangan suami , sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang

dalam masa itu ia telah digauli.22

c. Hikmah Adanya Thalak

Walaupun thalak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun

sebagai jalan  keluar dibolehkannya thalak itu adalah karena dinamika

kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang

bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri. Dalam

keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan

mudharat kepada kedua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka

menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian

dalam bentuk thalak tersebut. Dengan demikian, thalak dalam Islam hanyalah

jalan terakhir dan untuk suatu tujuan mashlahat. Firman Allah swt:

22 Amir Syarifuddin, op.cit, hal. 201
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         23

Artinya: Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan

kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah

Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

d. Rukun dan Syarat Thalak

Untuk terjadinya thalak, ada beberapa unsur yang berperan padanya

yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi

persyaratan tertentu. Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama,

sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Rukun Pertama : adalah suami yang men-thalak istrinya.

Di antara syarat suami yang men-thalak itu adalah sebagai berikut :

• Suami yang men-thalak mestilah seseorang yang telah dewasa. Hal

ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak

sah thalak yang dijatuhkannya; Persyaratan dewasa itu didasarkan pada hadits

Nabi saw dari Aisyah r.a, menurut riwayat Abu Daud yang bunyinya sebagai

berikut:

رفع القلم عن ثالث: عن الناءم حتى یستیقظ, وعن المبتلى حتى یبرأ, وعن الصبي حتى یكبر 
24

23 QS. an-Nisa ayat 130
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• Suami yang men-thalak mestilah sehat akalnya. Orang yang rusak

akalnya tidak boleh menjatuhkan thalak. Sehingga thalak dilakukan oleh orang

yang tidak waras akalnya tidak sah. Termasuk dalam pergertian yang tidak

waras akalnya itu adalah: Gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa

minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia

tidak tahu tentang itu. Adapun dalil tidak sahnya thalak orang yang tidak sehat

akalnya itu adalah hadist Nabi yang berasal dari ‘Aisyah ra di atas. Juga hadits

Nabi dari Ali ra pada riwayat Abu Daud berikut ini:

عن علي (علیھ السالم) عن النبي صلعم قال: رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى یستیقظ، وعن 

25الصبي حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یعقل 

“ Diangkatkan hukum dari tiga golongan: Orang tidur sampai ia

bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sembuh”.

• Suami yang menjatuhkan thalak berbuat dengan sadar dan atas

kehendak sendiri. Dengan begitu thalak yang dilakukan oleh orang yang tidak

sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh thalaknya.

Firman Allah swt menegaskan pengecualian bagi orang yang

melakukan sesuatu karena terpaksa, sebagaimana ayat berikut ini:

         ...26أألیة

24 Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy’ast al- Sajastaniy, Sunan Abi Daud, (Maktabah Dahlan,
tt), Jilid 4, hal. 117. Hadis ini Shahih, lihat: al-Baniy,Sunan Abi Daud (Riyadh: al-Maktabah al-
Maarif, tt) hal. 789

25 Al-Baniy,Sunan Abi Daud (Riyadh: al-Maktabah al-Maarif, tt) hal. 790. Hukum Hadits
ini Shahih.
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Artinya : ... kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap

tenang dalam  beriman (Dia tidak berdosa)..

Di samping itu Hadits Nabi berikut ini yang diriwayatkan dari Abu Zar

al-Ghifari juga menjadi dasar tidak jatuhnya thalak orang yang terpaksa

melakukannya:

عن أبى ذرالغفاري قال، قال رسول هللا صلعم إن هللا قد تجاوز لي عن أمتي الخطاء والنسیان 

27ومااستكرھوا علیھ 

“Sesungguhnya Allah mengangkatkan hukum dari umatku karena

kesalahan, kelupaan, dan karena terpaksa melakukannya”.

Rukun Kedua: Perempuan yang di-thalak

Perempuan yang di-thalak itu berada dibawah wilayah atau kekuasaan

laki-laki yang men-thalak; Yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan

dengannya. Demikian pula istri yang sudah dicerainya dalam bentuk thalak

raj’i dan masih dalam iddah; Karena perempuan dalam keadaan ini status

hukumnya seperti istri dalam hampir seluruh seginya. Hal ini sudah merupakan

kesepakatan ulama. Yang menjadi dalil tidak sahnya menjatuhkan thalak

terhadap yang bukan istrinya adalah hadis Nabi saw dari Amru bin Syu’eb dari

ayahnya dan dari kakeknya yang berbunyi :

28طالق إآل فیما تملك ...  ال

26 QS. An-Nahl. ayat 104
27 Al-baniy, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: maktabah al-Ma’arif, tt) hal. 353, hukum hadits

ini Shahih
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"Tidak sah talak kecuali terhadap perempuan yang sudah dinikahinya"

Rukun Ketiga :  Shigat atau ucapan thalak.

Dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari

perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari

pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam

thalak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan thalak itu merupakan

tindakan sepihak, yaitu dari suami. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad

dalam perkawinan, dalam thalak berlaku shighat atau ucapan thalak.

Wahbah al-Zuhaili menukil pendapat ulama mazhab Syafii dan Hanbali

tentang rukun thalak dengan menambahkan kekuasaan (ҒǉǠǃ) dan maksud      (

sebagai rukun thalak di samping rukun lainnya yang telah penulis (قصد

sampaikan di atas yaitu suami yang menthalak, wanita yang dithalak dan

shighat thalak.

یغة، ومحل، ووالیة، وقصد. وأما الشافعیة والحنابلة فقالوا: أركان الطلالق خمسة: مطلق، وص

29فال طلالق لفقیھ یكرره وحاك ولو عن نفسھ 

“Sedangkan ulama mazhab Syafii dan Hanbali berpendapat: Rukun

Thalak itu ada lima: Laki-laki yang menthalak, ucapan, objek thalak,

kekuasaan dan maksud. Maka tidak jatuh thalak dalam ucapan seorang ahli

fikih yang mengucapkannya secara berulang-ulang, juga orang yang tengah

bercerita meskipun dia tengah menceritakan dirinya sendiri”.

28 Al-Baniy, Sunan Abi Daud , op cit, hal. 381. Hukum hadits ini Hasan
29 Wahbah Al- Zuhailiy, al- Fiqh al- Islami  wa Adillatuh, (Damsiq : Dar al-Fikr, 1989),

Cet. Ke-3, j. 7, h. 362
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e. Macam-macam Thalak

Thalak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan.

Dengan melihat kepada keadaan istri sewaktu thalak itu diucapkan oleh suami,

thalak ada dua macam :

1. Thalak Sunni. Yang dimaksud dengan thalak sunni ialah thalak

yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur’an

atau Sunnah Nabi. Bentuk Thalak Sunni yang disepakati oleh ulama adalah

thalak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak ada dalam

keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah

dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan menjatuhkan thalak itu adalah

dalam masa si istri yang di thalak langsung memasuki masa iddah. Hal ini

sesuai dengan firman Allah:

             30 …

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)

iddahnya (yang wajar)…

Masa iddah di sini maksudnya adalah dalam masa suci yang belum

digauli oleh suami.

Cara-cara menthalak yang termasuk dalam thalak sunni di luar yang

disepakati oleh ulama di antaranya adalah thalak tiga yang dijatuhkan

sekaligus. Menurut Imam Malik adalah bukan thalak sunni sedangkan Imam al-

30 QS. al-Thalak (65) ayat 1
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Syafi’i, Imam Malik dan juga menurut Daud al-Zhahiriy memandang yang

demikian adalah thalak sunni. Alasannya adalah bahwa selama thalak yang

diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum dicampuri adalah thalak sunni

.(Ibnu Hazmin, al-Muhalla 3: hal. 174-175).

2. Thalak Bid’iy, yaitu thalak yang dijatuhkan tidak menurut

ketentuan agama. Bentuk thalak yang disepakati ulama termasuk dalam

kategori thalak bid’iy itu ialah thalak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam

keadaan haid atau dalam keadaan suci namun telah diagauli oleh suami. Thalak

dalam bentuk ini disebut bid’iy karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu

menjatuhkan thalak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnya.

Hukum thalak bid’iy adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada

istri, karena memperpanjang masa iddahnya, menyalahi maksud ayat pertama

dalam surat al-Thalak (      ).31

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali

kepada mantan istrinya, thalak itu ada dua macam:

1) Thalak raj’iy, yaitu thalak yang si suami diberi hak untuk kembali

kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa

iddah. Thalak raj’iy itu adalah thalak satu atau thalak dua tanpa didahului

tebusan dari pihak istri. Kebolehan rujuk dalam thalak satu atau dua itu dapat

dilihat dalam firman Allah berikut ini:

31 Lihat: Mughni al-Muhtaj, hal. 404
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          32 …

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk

lagi  dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Lafaz إمساك بمعروف mengandung arti rujuk pada waktu masih berada

dalam masa iddah. Status hukum perempuan dalam masa thalak raj’iy itu sama

dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaaannya, kecuali dalam

suatu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan

suaminya. Bila ia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan perkawinan

dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan

istrinya dalam bentuk thalak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan

istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk thalak raj’iy itu tidak dapat

dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.33

2) Thalak bain, yaitu thalak yang putus secara penuh dalam arti tidak

memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru,

Thalak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Thalak bain ini terbagi pula kepada dua macam :

a) Bain Sughra, ialah thalak yang suami tidak boleh rujuk kepada

mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui

muhallil.

Yang termasuk bain shughra itu adalah sebagai berikut :

32 QS. al-Baqarah (2) ayat 229
33 Amir Syarifuddin, op.cit, hal. 221
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Pertama: Thalak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami.

Thalak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa

iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk hanya dilakukan dalam masa

iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

                 
         34

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka
'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

Kedua : Thalak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau

yang disebut khuluk. Hal ini dapat dipahami dari isyarat  firman Allah berikut:

               

              

   35

Artinya: ... jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah
hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

34 QS. al-Ahzab (33) ayat 49
35 QS. al-Baqarah (2) ayat 229
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Ketiga: Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang

disebut fasakh.

b) Bain Kubra, yaitu thalak yang tidak memungkinkan suami rujuk

kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah

istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu

dan habis iddahnya.

Adapun thalak yang termasuk dalam bentuk bain kubra itu adalah

sebagai berikut :

Pertama : Istri yang telah di-thalak tiga kali, atau thalak tiga. Thalak

tiga dalam pengertian thalak bain itu yang disepakati oleh ulama adalah thalak

tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara

satu dengan lainnya diselingi muhallil dan masa iddah.

Kedua: Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li’an. Berbeda

dengan bentuk pertama mantan istri yang di-li’an itu tidak boleh sama sekali

dinikahi meskipun telah diselingi oleh adanya muhallil.36

2. Khuluk

a. Pengertian

Khuluk yang  terdiri dari lafaz خلع  yang berasal dari bahasa Arab secara

etimologi berarti melepaskan dan menghilangkan.

37( خلع ) َخلََع الشيَء یَْخلَُعھ َخْلعاً واختَلَعھ كنََزعھ

36 Wahbah Al- Zuhailiy, al- Fiqh al- Islami  wa Adillatuh, op.cit, hal. 432-433
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Dihubungkannya kata khuluk dengan putusnya perkawinan dalam arti

menanggalkan pakaian adalah karena suami itu sebagai pakaian bagi istrinya

dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya.

واالسم ( الخلع ) بالضم وھو استعارة من خلع اللباس ألن كل واحد منھما لباس لآلخر فإذا فعال 

38ك فكأن كل واحد نزع لباسھ عنھذل

firman Allah swt mengatakan:

  39...

Artinya: ...mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah

Pakaian bagi mereka.

Dalam istilah hukum dalam beberapa kitab fikih khuluk diartikan

dengan Putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan

ucapan thalak atau khuluk:

فرقة بعود مقصود لجھد الزوج بلفظ الطالق أو خلع

Dalam kalimat yang lebih sederhana An-Nawawi mendefinisikan

khuluk sebagai suatu bentuk putusnya perkawinan dengan tebusan yang

diterima oleh suami.

40الخلع ھو الفرقة بعود یأخذه اللزوج

37 Lisan al- Arab, madah خلع
38 Mishbah al- Munir madah خلع
39 QS. al-Baqarah (2) ayat 187
40 Abi Zakaria Yahya an- Nawâwi, Raudhah al-Thâlibin,  (Dar al-Alam  al-Kutub, 2003)

j.5, hal. 680
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Khuluk itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun

beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam Khuluk terdapat

uang tebusan, atau  ganti rugi atau ‘iwadh.

Bila seorang istri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai

Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si suami tidak

merasa perlu untuk menceraikannya, maka si istri dapat meminta perceraian

dari suaminya dengan konpensasi ganti rugi yang mesti diberikannya kepada

suaminya. Bila suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang ganti

itu, maka putuslah perkawinan antara keduanya.

Khuluk merupakan salah satu bentuk dari perceraian, bahkan dalam

beberapa literatur fikih ditempatkan dalam ruang lingkup bahasan atau kitab

thalak hingga ketentuan yang berlaku dalam thalak sebagian besarnya belaku

juga untuk khuluk.

b. Hukum Khuluk

Khuluk  itu perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut

jamhur ulama adalah boleh atau mubah. Dasar dari kebolehannya terdapat

dalam firman Allah berikut ini:

               41

41 QS. al-Baqarah ayat 229
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Artinya: ...jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...

c. Rukun dan Syarat Khuluk

Di dalam khuluk itu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun

yang menjadi karakteristik dari khuluk itu dan di dalam setiap rukun terdapat

beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di

kalangan ulama

Adapun yang menjadi rukun dari khuluk itu adalah sebagai berikut:

- Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan;

- Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan;

- Uang  tebusan atau iwadh;

- Shighat.

Pertama : Suami

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk khuluk

sebagaimana yang berlaku dalam thalak adalah seseorang yang ucapannya

telah dapat diperhitungkan  secara syara’, yang akil, baligh, dan bertindak atas

kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila

suami masih belum dewasa, atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang

akan menceraikan dengan nama khuluk adalah walinya. Demikian pula

keadaannya seorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohannya

maka yang menerima permintaan khuluk istri adalah walinya.
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Kedua : Istri yang diceraikan dengan khuluk

Istri yang mengajukan khuluk kepada suaminya disyaratkan hal-hal

sebagai berikut :

• Ia adalah seorang yang berada dalam iddah raj’iy.

• Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta; Karena

untuk keperluan pengajuan khuluk ini ia harus menyerahkan harta. Untuk

syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada di bawah

pengampuan, dan sudah cerdas bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi

persyaratan ini, maka yang melakukan khuluk adalah walinya, sedangkan uang

iwadh dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak

wali. Khuluk boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan

persetujuan istri. Khuluk seperti ini disebut khuluk ajnabi. Pembayaran iwadh

dalam khuluk seperti ini ditanggung oleh pihak ajnabi tersebut.

Ketiga: Adanya uang tebusan, atau ganti rugi, atau iwadh.

Iwadh dari pihak istri atau yang lainnya. Yaitu semua yang bisa

dijadikan mahar dalam bentuk harta atau manfaat harta. Khuluk dapat terjadi

dengan iwadh apapun banyak atau sedikit. Namun disunatkan agar suami tidak

mengambil iwadh melebihi nilai mahar yang pernah ia berikan kepada istrinya.

Alasannya  adalah ayat 229  surat al-Baqarah yang tidak menjelaskan

batas tertentu pada iwadh tersebut. (...jika kamu khawatir bahwa keduanya

(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada
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dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus

dirinya...)

Keempat: Shighat, yaitu lafaz khuluk atau yang semakna dengannya

seperti menebus, melakukan tebusan, pembebasan, baik itu terang-terangan

atau sindiran, yang membutuhkan ucapan tertentu dari suami.42

3. Fasakh

a. Pengertian

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata ( فسخ ) yang secara

etimologi berarti membatalkan atau memisahkan ( او التفریق ض Bila .(النق

dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau

memisahkan perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa

rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam

KBBI, berikut :

“Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan

tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena

pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”.

Fasakh berbeda dengan thalak, karena thalak terjadi karena pilihan dan

kehendak suami. Sedangkan fasakh adalah kewenangan hakim melalui

42 Wahbah al-Zuhaili, al- Fiqh al- Islami  wa Adillatuh, op.cit , hal. 486
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putusannya untuk membuat istri bisa mengakhiri ikatan perkawinan dengan

suaminya bila jalan thalak dan khuluk tidak lagi membuahkan hasil.43

Dari bahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa putusnya

perkawinan ada yang terjadi atas inisiatif dari suami, yang disebut thalak; Ada

yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang

disebut khuluk. Fasakh ini pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga,

yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat

dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah  berlangsung ternyata

terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan

maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin

dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.

b. Hukum dan Hikmah Fasakh

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh

dan tidak pula dilarang.

Adapun hikmah dibolehkannya fasakh itu adalah memberikan

kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup

berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang

tidak memungkinkan keduanya mencapaitujuan perkawinan, yaitu kehidupan

mawaddah, warahman dan sakinah, atau perkawinan itu akan merusak

hubungan antara keduanya. Atau dalam masa perkawinannya itu ternyata

bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun

43 Ibid, hal 509
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kenyataannya telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari

kemelut itu adalah perceraian.

Perkawinan yang jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan

atau terdapat padanya halangan (mawâni’) nikah. Dalam ketentuan umum yang

disepakati semua pihak ialah bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat

dan rukun atau terdapat padanya mawâni’ tersebut dinyatakan batal.

c. Akibat hukum fasakh

Bila terjadi fasakh baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum

perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan

perkawinan, menimbulkan akibat hukum yaitu suami tidak boleh rujuk kepada

mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah, disebabkan perceraian

dalam bentuk fasakh itu berstatus ba’in sughra.

Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan

perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu

mantan istri menjalani masa iddah dari suami itu atau setelah selesainya masa

iddah.

Akibat yang lain dari fasakh itu ialah tidak mengurangi bilangan thalak.

Hal itu berarti hak suami untuk men-thalak istrinya maksimal tiga kali, tidak

berkurang dengan fasakh itu.
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C. Rujuk Menurut Imam Syafi’i

1. Pengertian Rujuk

Sebelum membahas rujuk lebih lanjut, terlebih dahulu penulis jelaskan

pengertian dari rujuk tersebut menurut bahasa :

الرجعة إسم مصدر رجع, یقال: رجع عن سفره ... ورجعت المرأة الى أھلھا بموت زوجھا 

44أوبطالق . فھي راجع . والرجعة بالفتح بمعنى الرجوع

Dalam Istilah Hukum Islam, kita temukan istilah “ رجوع“ dan istilah

“ “رجعة dipergunakan oleh para fuqaha dengan makna yang sama. Yaitu

kembalinya bekas suami kepada bekas istri yang telah dithalak dengan thalak

raj’i.

45الرجعة عود المطلق الى المطلقة 

Sedangkan pengertian rujuk menurut istilah, terdapat beberapa

pengertian oleh para ulama sebagaimana berikut ini:

Menurut Ulama hanafiah ;

46الرجعة بقاء النكاح على ما كان ما دامت فى العدة 

“Rujuk adalah upaya mengekalkan perkawinan seperti sediakala,

selama istri menjalani masa iddah"

44 Ibrahim Musthafa, Mu’jam al-Wasith, Maddah  رجع
45 Ibid
46 Maulana Syeikh Nizham, al- Fatâwa al- Hindiyah, (Mesir : Al-Maktabah al-Kubra,

1310 h)  j. 1, h.468
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Selanjutnya ulama Syafiiyah memberikan definisi rujuk sebagai

berikut:

47اح من طالق غیر بائن فى العدةعلى وجھ مخصوصالرجعة رد المرأة الى النك

“Rujuk ialah mengembalikan status istri ke dalam pernikahan setelah

terjadinya thalak yang bukan thalak bain, selama dalam masa iddah dengan

cara tertentu.”

Ulama Hanâbilah menyebutkan defenisi rujuk sebagaimana yang

dikemukakan oleh Al- Bahuti berikut ini :

48الرجعة شرعا إعادة مطلقة غیر بائن الى ما كانت علیھ بغیرعقد

“Rujuk dalam pengertian syara’ ialah mengembalikan isteri yang

dithalak bukan dengan thalak ba’in kepada perkawinan semula tanpa akad”.

Sedangkan rujuk menurut ulama Malikiah adalah :

49الرجعة عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غیر  تجدید عقد

“Rujuk yaitu mengembalikan isteri yang telah dithalak, untuk

memeliharanya kembali tanpa memperbaharui akad”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rujuk adalah:

Suatu upaya mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah

47 Syamsu al-din Muhammad Khatib al- Syarbaini, Mughni al- Muhtaj j. 3(Beirut: Darul
Ma’ârif, tt) h. 439

48 Al- Bahuti, Kassyaf al- Qina, j.4( t.tp: Al- Kutub, tt) h.297
49 Ahmad al-Dardir, Syarh al- Kabîr ( Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah al- Kubra, tt)  h.

396
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terjadinya thalak raj’i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas

isterinya dalam masa iddahnya, dengan ucapan tertentu.

2. Rukun dan Syarat Rujuk

Setelah mengetahui pengertian rujuk, maka berikut ini penulis akan

menjelaskan rukun dan syarat-syarat rujuk.

Ulama Syafi‟iyah berperndapat bahwa orang yang merujuk adalah

suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya dan bisa juga

walinya. Harus yang berakal sehat, baik yang bersangkutan, yang mewakilinya

atau walinya. Rukun rujuk menurut syafi‟i ada empat, yaitu :

1) Ada suami atau wakilnya

2) Istri yang sudah pernah dicampuri

3) Mengucapkan kata rujuk, yaitu : “Aku rujuki engkau pada hari ini”

atau “Telah kurujuki istriku yang bernama…. pada hari ini”, dan sebagainya.

4) Rujuk itu dilakukan dalam talak raj‟i

Al- Syarbaini di dalam kitab Mughni al- Muhtaj menyebutkan rukun-

rukun rujuk sebagai berikut :

50و أركانھا ثالثة : مرتجع وصیغة وزوجة 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa rujuk itu terdiri dari tiga

rukun,  yakni:

a. Bekas suami yang merujuk (مرتجع)

50 Syamsu al-din Muhammad Khatib al- Syarbaini, loc.cit
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b. Shighat (kata-kata) yang digunakan untuk rujuk  (صیغة )

c. Bekas isteri yang dirujuk  (زوجة )

Selanjutnya syarat-syarat rujuk dapat diperinci menurut masing-masing

rukun di atas, sebagai berikut :

Pertama: Bekas suami yang me-rujuk  (مرتجع)

Bagi suami yang hendak melakukan rujuk kapada istrinya

disyaratkan sebagaimana persyaratan pada nikah, sebagaimana ungkapan al-

Syarbaini berikut ini:

و(شرط المرتجع آھلیة النكاح بنفسھ ) بأن یكون بالغا عاقال مختارا غیر مرتد. ألن الرجعة 

51صبا والمن  مكره كما الیصح النكاح فیھا. كإنشاء النكاح فال تصح الرجعة فى الردة وال

“Syarat bagi suami yang merujuki istrinya adalah pantas untuk

melakukan pernikahan, yaitu baligh, berakal, tidak terpaksa dan tidak murtad.

Karena sesungguhnya rujuk seumpama nikah, maka tidak sah rujuk bagi orang

yang murtad, anak-anak, orang yang terpaksa sebagaimana nikahnya juga tidak

sah”

Jika dirinci penjelasan di atas, maka disyaratkan bagi suami yang

merujuk istrinya adalah sebagai berikut:

a) Berakal Sehat

Salah satu syarat sah rujuk adalah suami mesti berkal sehat. Maka dapat

dipastikan tidak sah rujuk jika unsur ini tidak terpenuhi. Seperti ungkapan al-

Jaziri berikut ini:

51 Syamsu al-Din Muhammad Khatib al- Syarbaini, op.cit
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وأما المجنون والسكران فنكاحھما لم یصح أصال كما أن طالقھما لم یصح

"52فلم تصح رحعتھما 

“Adapun orang gila dan mabuk, maka nikahnya tidak sah sebagaimana

thalak keduanya tidak sah, maka rujuk keduanya juga tidak sah.”

Akal pikiran orang mabuk pada hakikatnya tertutup, sehingga ia tidak

menyadari ucapan dan perbuatan yang dilakukannya baik atau buruk. Oleh

sebab itu Allah swt  melarang orang mabuk melakukan perbuatan yang

merugikan dirinya atau orang lain. Salah satu contoh; Allah swt melarang

seseorang yang mabuk melakukan shalat disebabkan ia tidak memahami

ucapannya. Sebagaimana firman-Nya berikut :

                  ..األیة

53

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat,
sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu
ucapkan…

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt menjadikan keadaan

mabuk sebagai halangan mendirikan shalat, disebabkan orang dalam keadaan

mabuk tidak menyadari dan memahami ucapannya.

52 Abdul Rahman al- Jaziri, Kitab al-Fikh ‘ala Mazâhib al- Arbaah ( Mesir: Al-Maktabah
al-Tijariyah al-Kubra, 1969) j.4, h.434

53 QS. An-Nisa: 43



53

Begitu juga halnya dengan rujuk, bila suami mengucapkan rujuk kepada

bekas isterinya sedangkan ia tidak memahami apa yang diucapkannya maka

rujuknya tidak sah.

b) Dewasa

Disyaratkan bagi suami yang akan merujuki isterinya adalah telah

dewasa, maka tidak sah rujuk yang dilakukan oleh suami yang masih kanak-

kanak. Sebagaimana ungkapan al- Jâziri berikut ini :

54غیر الزمال تصح الرجعة من الصبي والمن ولیھ وذلك ألن الطالق الصبي

“Tidak sah rujuk yang dilakukan oleh anak-anak dan tidak pula oleh

walinya, hal itu disebabkan karena thalak yang dilakukan oleh anak-anak tidak

lazim”

Pada dasarnya seseorang yang belum dewasa tidak dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu mereka digolongkan

dalam kelompok orang yang tidak cakap hukum. Demikian pula halnya dengan

rujuk yang sudah tentu terjadi setelah adanya pernikahan dan thalak, maka

apabila nikah dan thalak tidak sah dilakukan oleh anak-anak, sudah pasti rujuk

yang dilakukan oleh anak-anak tidak sah pula. Selanjutnya al- Jaziri

mengemukakan sebagai berikut :

وال حاجة عد الشروط المرتجع من كونھ عاقال بالغا ألن الرجعة ال تتحقق

إال بعد تحقق الطالق من نكاح صحیح فالصبي والمجنون ال یتحقق منھما 

54 Al-Jâziri, op.cit., h. 433
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55طالق فال رجعة.

“Tidak ada perlunya mempermasalahkan syarat-syarat suami yang

rujuk dari keadaan berakal, baligh dan seterusnya. Karena bahwasanya rujuk

tidaklah terjadi kecuali setelah ada thalak dari nikah yang sah, maka anak-anak

dan orang gila tidak cakap melakukan nikah dan thalak, maka tidak sah pula

rujuknya".

c) Tidak Terpaksa

Bagi suami yang merujuk disyaratkan atas kehendak sendiri artinya

rujuk yang dilakukan terlepas dari adanya unsur paksaan. Karena pemaksaan

berarti melaksanakan sesuatu di luar kemauan atau pilihannya sendiri.

Kemauan dan pilihan merupakan dasar pembebanan syara’ (taklif). Jika kedua

hal tidak ada maka taklif juga tidak ada dan orang yang terpaksa bertanggung

jawab atas segala perbuatan yang dilakukan di luar kehendaknya, berarti ia

dipandang melakukan kemauan pemaksaan. Oleh sebab itu tindakan yang

dilakukan tidak dapat dikenai hukum.

Al-Qur’an juga menegaskan bahwa seseorang yang dipaksa

membuat pengakuan kafir tetap dianggap tidak kafir disebabkan keterpaksaan

yang dialaminya. sebagaimana firman Allah swt berikut ini;

...         ...56أألیة

55 Ibid.

56 QS. An-Nahl ayat 104
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Artinya : ... kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap

tenang dalam  beriman (Dia tidak berdosa)..

Dari ayat di atas penulis menyimpulkan adanya kesamaan antara orang

yang dipaksa untuk membuat pengakuan kafir sedangkan hatinya tetap

beriman, dengan keadaan seorang suami yang dipaksa merujuki isterinya

sedangkan dalam hatinya tetap tidak mau merujuki isterinya itu. Maka kedua

bentuk di atas tidak dapat dibebani hukum, yaitu; tidak dianggap kafir seorang

yang terpaksa mengucapkan lafaz kufur, dan tidak sah pula rujuk seseorang

yang dipaksa melakukan rujuk.

d. Tidak Murtad

Disyaratkan bagi suami yang akan melakukan rujuk terhadap bekas

isterinya itu tetap dalam keadaan Islam. Jika ia keluar dari agama Islam

(murtad), maka hak untuk merujuki isterinya dalam masa iddah menjadi gugur.

Sebagaima pendapat al- Jaziri berikut ini :

فإذا كان زوج المرتدة قد طلقھا طالقا رجعیا فإنھ ال یصح لھ رجعتھا إال إذا

تابت, وكذا إذا ارتد ھو أو ارتد معا فإنھ ال یصح لھ الرجعة فى ھذه الحالة

57فال یحل اإلستمتاع حالة الردة.ألن الردة تزیل أثر الحالل 

“Apabila isteri yang murtad dijatuhkan thalak oleh suaminya dengan

thalak raj’i, maka sesungguhnya suami tidak sah merujuki isterinya kecuali bila

isterinya itu telah tobat. Begitu pula bila suami yang murtad, atau keduanya

sekaligus, maka sesungguhnya suami tidak sah rujuknya dalam keadaan itu.

57 Al-Jaziri, op. cit, h.439
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Karena murtad melenyapkan bekas kehalalan; maka tidak halal menikmati

kesenangan dalam keadaan murtad”.

Dari kutipan di atas dapatlah dipahami bahwa rujuk tidak sah bila salah

seorang dari suami atau isteri atau keduanya dalam keadaan murtad sebelum

mereka bertobat.

Kedua: Bekas Isteri yang dirujuk  (زوجة )

Isteri yang akan dirujuki oleh suami harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

a. Keadaan istri sudah dicampuri, karena isteri yang belum dicampuri

apabila dithalak terus putus pertalian antara keduanya, karena si isteri tidak

mempunyai iddah.

b. Keadaan isteri yang dirujuk itu tertentu, kalau suami menthalak

beberapa isterinya kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka,

dengan tidak ditentukan siapa yang dirujukinya, maka rujuknya itu tidak sah.

c. Keadaan thalaknya thalak raj’i, jika ia dithalak dengan thalak tebus

atau thalak tiga, maka ia tidak dapat dirujuk lagi.

d. Terjadinya rujuk itu sewaktu isteri dalam masa iddah.

Pernyataan penulis di atas merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh

Muhammad Jawad Mughniah dalam kitab Al- Ahwalu al- Syakhshiah berikut

ini :

المطلقةواتفقوا على أن الطالق الرجعي ھوالذى یملك فیھ الزوج الرجوع الى
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مادامت فى العدة. ومن شرطھ ان تكون المرأة مدخوال بھا...ومن شرط 

58.الرجعي أیضا ان ال یكون ثالثا للطالقالطالق

“Para ulama sepakat bahwa thalak raj’i adalah thalak yang suami masih

memiliki hak untuk rujuk kepada bekas istrinya dalam masa iddah, di antara

syarat-syarat rujuk itu adalah bahwa istri sudah dipergauli dan juga bukan

thalak untuk ketiga kalinya”.

Firman Allah swt menegaskan hal tersebut sebagai berikut :

...     ...59أألیة

Artinya: ... dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa

menanti itu...

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa thalak raj’i adalah thalak

dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada bekas istrinya dalam

masa iddah thalak raj’i, dengan syarat diantaranya adalah bahwa istri telah

digauli oleh suaminya dan thalak yang dijatuhkan bukan untuk yang ketiga

kalinya.

Selanjutnya penulis perlu menjelaskan tentang thalak raj’i, secara

harfiyah kata رجعي  adalah bentuk nisbah dari رجعة maka thalak raj’i adalah

58 Muhammad Jawad Mughniyah, al- Ahwalu al- Syakhsiyyah ( Beirut: Darul Ilmi Lil
malayin, 1964), h. 134

59 QS. al- Baqarah ayat 228
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salah satu bentuk thalak yang membolehkan suami kembali kepada istrinya

dalam masa iddah tanpa harus diawali dengan akad nikah lagi.

والرجعي نسبة الى الرجعة. والطالق الرجعي : ما یجوز للزوج رد زوجتھ فى عدتھا من غیر 

ًناف عقد  60است

Sebagai perbandingan di dalam tatanan praktek hukum di Indonesia,

yang termasuk kedalam kategori thalak raj’i adalah sebagai berikut:

1. Thalak itu berupa thalak satu, dua, tidak pakai ‘iwadh dan

keduanya telah bersentuhan.

2. Perceraian dalam bentuk thalak yang dijatuhkan oleh Hakim

Agama yang berdasarkan proses ‘ila, yaitu sumpah suami untuk tidak

mencampuri istrinya lagi

3. perceraian dalam bentuk thalak yang dijatuhkan oleh Hakim

Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena adanya syiqaq

(perselisihan) 61

Selanjutnya disyaratkan juga bagi istri yang akan dirujuki tidak dalam

keadaan murtad. Sebagaimana ungkapan berikut:

فإذا كان زوج المرتدة قد طلقھا طالقا رجعیا فإنھ ال یصح لھ رجعتھا

62إال إذا تابت.

60 Lihat: Mu’jam al-Wasith, Maddah رجع
61 Sayuthi Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia ( Jakarta: YP. UI, 1974) h. 115
62 Al- Jâziri, op.cit, h. 439
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”Apabila istri yang murtad dijatuhkan thalak oleh suaminya dengan

thalak raj’i, maka sesungguhnya suami itu tidak syah merujuki istrinya, kecuali

bila istrinya itu telah bertobat”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa beriman atau

tidaknya seorang suami atau istri merupakan salah satu syarat yang

menentukan bagi sah atau tidaknya rujuk yang akan dilangsungkan.

Selanjutnya disyaratkan juga bagi istri yang dirujuki itu berakal sehat,

baligh, tidak terpaksa sebagaimana persyaratan suami yang telah dikemukakan

terdahulu

Ketiga: Shighat ( kata-kata ) yang digunakan untuk rujuk صیغة) )

Adapun yang penulis maksud dengan shighat di sini adalah lafaz yang

digunakan untuk menyatakan rujuk. Shighat di sini dapat dikelompokkan

menjadi dua bentuk:

a. Ucapan yang sharih, yaitu perkataan yang tegas maksudnya untuk

rujuk, misalnya: “Aku kembalikan engkau kepada nikahku, “Aku rujuk

engkau, “aku terima kembali keberadaanmu”.63

b. Ucapan yang kinayah, yaitu ucapan yang tidak tegas maksudnya

untuk rujuk, misalnya; “Aku nikahi engkau” atau “Aku pegang engkau”, dan

sebagainya.64

63 Al- Ghazâli, al- Wasith fi al- Mazhab ( t.tp: Darussalam, tt) j.5, h. 458
64 Ibid
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Kemudian disyaratkan bagi kedua bentuk lafaz di atas, hal sebagai

berikut;

1).  Lafaz tersebut dapat menyampaikan pesan atau mengungkapkan

maksud rujuk.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi rujuk yang

dilangsungkan sehingga tidak mendatangkan keraguan pada pihak-pihak yang

berkaitan langsung dengan rujuk tersebut.

2). Tidak dikaitkan dengan suatu syarat yang bertentangan dengan

tujuan rujuk.

Dengan dilangsungkan rujuk, berarti suami dan istri kembali kepada

perkawinan yang telah ada sebelumnya. Bila kita kembali kepada tujuan

perkawinan itu sendiri yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal

dan bahagia. Seandainya rujuk yang dilakukan diawali dengan adanya

persyaratan yang bertentangan dengan tujuan rujuk itu sendiri, maka

dikhawatirkan rujuk tersebut tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi suami

istri tapi malah akan mendatangkan malapetaka bagi mereka.

3).  Lafaz tersebut tidak berta’liq dan tidak dikaitkan dengan batas

waktu.
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Disyaratkan bagi ucapan yang digunakan untuk rujuk yaitu tidak

digantungkan dengan sesuatu, seperti; “Aku rujuk engkau jika engkau mau”,

rujuk semacam ini tidak sah meskipun istrinya mau.65

Demikian pula halnya dengan rujuk yang dibatasi dengan waktu

tertentu juga tidak sah.

Dengan adanya persyaratan ini diharapkan keberadaan istri dalam

rumah tangga setelah terjadinya rujuk, akan lebih terlindungi. Karena itu

dituntut bagi yang akan  melangsungkan rujuk harus dengan kemauan dan

sesungguhnya untuk memperbaiki kembali kondisi rumah tangga yang

sebelumnya telah mengalami goncangan. Maka rujuk tersebut tidak boleh

dikaitkan dengan hal-hal lain yang di kemudian  hari nantinya dapat menjadi

pemicu keretakan rumah tangga.

Di samping syarat-syarat di atas, masih ada syarat lain yang perlu

penulis tambahkan di sini, antara lain: Perlunya saksi dalam rujuk. Hal itu

disebabkan peran saksi sangat penting. Karena dengan adanya saksi terhadap

rujuk yang dilangsungkan, akan dapat menghindarkan  keraguan akan

keabsahan dari rujuk tersebut. Di  samping itu dari para saksi yang ada

diharapkan dapat diminta keterangan-keterangannya berkenaan dengan rujuk

yang dipersaksikan.

65 Ibid.
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Sebelum membahas tentang saksi lebih lanjut, terlebih dahulu penulis

akan menjelaskan sekilas tentang pengertian dari saksi tersebut.

Secara umum saksi dapat diartikan sebagai orang yang diminta hadir

pada suatu peristiwa untuk diketahuinya supaya dapat memberikan keterangan

kemudian bila diperlukan. Muhammad Khatib al- Syarbaini mengemukakan

definisi saksi sebagai berikut :

66الشھادة خبر قاطع

“Kesaksian adalah berita yang pasti (meyakinkan)”

Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan persaksian sebagai berikut:

67الشھادة ھي إخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ أشھد.

“Saksi adalah pemberitahuan dengan benar untuk orang lain atas hak

orang lain dengan lafaz “aku saksikan”.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

saksi adalah pemberitahuan yang benar dari seseorang atas hak orang lain

dengan lafaz tertentu.

Keberadaan saksi sangat dibutuhkan dalam rujuk. Bahkan sebahagian

ulama ada yang mewajibkan adanya saksi dalam rujuk tersebut. Hal itu

tergambar dari pendapat al- Zahiriyyah berikut ini :

66 Muhammad Khatib al- Syarbaini, Mughni al- Muhtâj, (Dar al- Fikr, tt), juz 4, h. 426
67 Syihab al-Din al-Qalyubi, Qalyubiy wa ‘Umairah, (Indonesia: Karya Insan, tt), juz 4, h.

318
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قال الظاھریة یجب اإلشھاد على الرجعة وإال لم تصح لقولھ تعالى(فإذا بلغن أجلھن فأمسكوھن 

ذوى عدل منكم) واألمر للوجوب وألن الشھادة شرط فى إنشاء الزواج باالتفاق بمعروف وأشھدوا

68فتكون شرطا فى إستدامتھ بالرجعة.

“Al- Zahiriyyah berpendapat: wajib saksi atas rujuk, jika tidak maka

rujuk tidak sah, beralasan dengan firman Allah swt : (Apabila mereka telah

mendekati akhir ‘iddahnya maka rujukilah mereka dengan baik, atau

lepaskanlah dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil

diantara kamu) perintah di sini memfaedahkan wajib. Disebabkan saksi

merupakan syarat perkawinan menurut kesepakatan ulama, maka saksi tersebut

juga menjadi syarat untuk melestarikannya yaitu pada rujuk”.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa al- Zhâhiriy

mempersamakan perlunya saksi pada rujuk sebagaimana disyaratkan juga pada

perkawinan.

Berangkat dari pendapat di atas maka penulis menganalogikan

persyaratan bagi saksi dalam rujuk adalah sama dengan persyaratan saksi

dalam akad nikah.

Lebih lanjut Wahbah al- Zuhailiy mengemukakan persyaratan (kriteria)

yang harus dipenuhi oleh saksi dalam akad nikah tersebut:

یشترط فى صحة عقد الزواج حضور شاھدین رجلین او رجل وامرأتین

68 Wahbah Al- Zuhailiy, al- Fiqh al- Islami  wa Adillatuh, (Damsiq : Dar al-Fikr, 1989),
Cet. Ke-3, j. 7, h. 469-470
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69مسلمین عاقلین بالغین سامعین اإلیجاب والقبول فاھمین المقصود بھما.

“Disyaratkan bagi sahnya akad perkawinan adalah kehadiran dua orang

saksi laki-laki, atau seorang laki-laki bersama dua orang perempuan, muslim,

berakal, baligh, mendengar ijab kabul serta memahami maksud dari ijab kabul

tersebut”.

Suatu hal lagi yang perlu diperhatikan khusus bagi umat Islam di

Indonesia, dalam melangsungkan rujuk hendaklah melaksanakannya di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu yang ditugaskan oleh negara

untuk mencatat peristiwa nikah dan rujuk sehingga nikah atau rujuk tersebut

memiliki kekuatan hukum tetap.

Suami istri yang melangsungkan rujuk tentu menginginkan terhindar

dari adanya pihak-pihak yang meragukan, melakukan tuntutan atau sanggahan

terhadap rujuk yang mereka langsungkan di kemudian hari. Karena  rujuk yang

sah dan benar mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertahankan nantinya

Untuk menghindari hal-hal tersebut, baik datangnya dari pihak suami,

isteri atau pihak lain, maka bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam yang

melangsungkan rujuk mestilah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau

Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal suami Istri. Hal ini seperti tertuang

dalam pasal 167 Kompilasi Hukum Islam berikut ini: “(2) rujuk dilakukan

69 Ibid, h. 78
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dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah”70

Tindakan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan

memperkuat serta mempertegas ajaran Islam tentang pelaksanaan rujuk.

Karena tujuan dari peraturan ini adalah demi terlindunginya kepastian hukum

dam kekuatan hukum rujuk yang dilangsungkan tersebut. Hal ini tentu saja

mengacu kepada kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami istri.

Semua ini sejalan dengan hakikat dan tujuan dari perkawinan itu

sendiri, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.71

3. Bentuk-bentuk Rujuk

Secara umum rujuk dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

a. Rujuk disebabkan Thalak Raj’i

b. Rujuk disebabkan Thalak Ba’in

Pertama: Rujuk yang dilakukan disebabkan setelah terjadinya thalak

raj’i yang penulis maksud di sini adalah kembalinya suami kepada bekas

istrinya sebelum berakhirnya iddah thalak raj’i istrinya tersebut, tanpa

melakukan perkawinan (akad) yang baru. Sesuai dengan maksud thalak raj’i

sebagai salah satu bentuk thalak yang membolehkan suami kembali kepada

istrinya dalam masa iddah tanpa harus diawali dengan akad nikah yang baru.

Pernyataan di atas mengacu kepada firman Allah swt:

70 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, op.cit, h.86
71 Abdurrahman, op.cit, h. 64
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          ...72أألیة

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk

lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Firman Allah swt di atas menggambarkan bahwa thalak yang diberi

kelonggaran bagi suami untuk kembali (rujuk) kepada bekas istrinya tanpa

melakukan akad (perkawinan) yang baru, adalah thalak satu dan dua yang biasa

dikenal dengan istilah thalak raj’i.

Rujuk yang dilangsungkan dalam kondisi thalak raj’i seperti di atas

dapat pula dibedakan menjadi dua bentuk:

a. Rujuk dengan perkataan (الرجعة بالقول)

Rujuk dalam bentuk perkataan ini merupakan suatu cara kembalinya

suami kepada bekas istrinya yang disepakati oleh para Fukaha. Hal itu

tergambar dari ungkapan Ibnu Rusyd berikut ini:

رجعي ما دامت وأجمع المسلمون على أن الزوج یملك رجعة الزوجة فى الطالق ال

فى العدة من غیراعتباررضاھا لقولھ تعالى (وبعولتھن أحق بردھن فى ذلك) وإن من شرط 

73ھذه الطالق تقدم المسیس لھ واتفقوا على أنھا تكون بالقول واإلشھاد

“Sudah merupakan ijma’ ulama bahwa sesungguhnya suami memiliki

hak untuk rujuk kepada istrinya yang dalam keadaan thalak raj’i selama dalam

72 QS. Al- Baqarah: 229
73 Ibnu Rusyd, Bidâyah al- Mujtahid, (Maktabah al- Islamiyah, 1348 H) h. 93
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masa iddah tanpa memperhatikan persetujuan dari istri tersebut, berdasarkan

firman Allah swt: (para suami berhak rujuk kepada mereka (istri) dalam masa

iddah). Sesungguhnya sebagian dari syarat thalak raj’i ini adalah telah

melakukan hubungan suami istri sebelumnya. Para fuqaha telah menyepakati

bahwa sesungguhnya rujuk tersebut dilangsungkan dalam bentuk perkataan

disertai saksi”.

Adapun rujuk dalam bentuk perkataan ini memiliki keabsahan baik

diucapkan dengan perkataan yang jelas ( صریح ) atau melaui sindiran (

.dengan syarat suami berniat untuk merujuki bekas istrinya itu ,(كنایة

Sebagaimana pendapat Ulama Malikiah yang dinukilkan oleh Wahbah Al-

Zuhaily berikut ini:

لفعل خالفا للحنفیھ كما بینا ألن تصرف والبد ان ینوى اإلرتجاع مع القول او مع ا

74الزوج یحتاج الى داللة قویة على رغبتھ فى إعادة المطلقھ وھو یكون بالنیة 

“Suami mesti meniatkan rujuk dalam bentuk perkataan atau perbuatan,

berbeda dengan pendapat Hanafiah yang telah kami jelaskan. Karena tindakan

suami membutuhkan dilalah yang kuat yang menunjukkan kesungguhannya

dalam merujuki istri yang telah dithalak. Semua itu hanyalah dengan niat”.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Ulama Malikiyyah cendrung

menempatkan niat sebagai unsur utama yang menyertai rujuk. Karena dengan

niat tersebut akan tergambar kesungguhan dari suami untuk merujuki bekas

74 Wahbah al- Zuhaily, op.Cit, h. 466
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istrinya. Begitu juga dengan penulis yang lebih cendrung menerima pendapat

Malikiah ini karena amal perbuatan seseorang lebih ditentukan oleh niat yang

ada dalam hatinya, sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut ini:

عن عمر بن الخطاب یقول: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:إنمااألعمال بالنیة وإنماإلمرئ 

75ما نوى 

“Hadis diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab ra; Rasulullah saw

bersabda: Setiap perbuatan itu dilandasi dengan niat tertentu dan balasan bagi

perbuatan seseorang sesuai dengan apa yang diniatkannya....(HR. Bukhari).

b. Rujuk dengan Perbuatan ( الرجعة بالفعل )

Ulama berbeda pendapat tentang hukum rujuk dengan perbuatan. Imam

as-Syafi’i berpendapat tidak sah. Pendapat ini bertitik tolak dari

pemahamannya terhadap ayat (2) surat al- Thalak tentang persaksian terhadap

rujuk, sebagaimana berikut ini :

           

           ...76أألیة

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.

75 Hadis ini Shahih, lihat: al-Baniy, Sunan Abi Daud (Riyadh: al-Maktabah al-Maarif, tt)
hal. 384

76 QS. Al-Thalak ayat 2



69

Menurut kelompok Syafi’iah di dalam ayat di atas, Allah swt menyuruh

supaya rujuk itu dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan itu

hanyalah rujuk dengan perkataan. Sedangkan rujuk dengan perbuatan (watha’)

tentu saja tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. Sebagaimana ungkapan

berikut ini ;

واماالفعل كوطء وغیره فال تحصل بھ الرجعة عندھم ألنھا حرام والحرام

77التصح الرجعة بھ.

“Adapun rujuk dengan perbuatan seperti watha’ dan lainnya, tidak

menghasilkan rujuk yang sah menurut pendapat Syafi’iah, karena perbuatan

watha’ itu adalah haram. Dan sesuatu yang haram itu tidak sah rujuk

dengannya “.

Kebanyakan ulama yang lain berpendapat bahwa rujuk dengan

perbuatan sah (boleh). Mereka beralasan kepada firman Allah swt ;

...     ...78أألیة

Artinya: ... dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa

menanti itu...

Dalam ayat tersebut tidak ditegaskan rujuk dengan perkataan atau

dengan perbuatan. Selanjutnya hukum mempersaksikan di dalam ayat di atas

hanya sunat, bukan wajib. Alasannya ulama sepakat bahwa mempersaksikan

77 Wahbah al- Zuhaili, op.cit, h.465
78 QS. Al-Baqarah : 228
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thalak ketika suami menjatuhkan thalak tidak wajib, demikian pula hendaknya

ketika rujuk, apalagi rujuk itu berarti meneruskan perkawinan yang lama,

sehingga tidak perlu wali dan kesediaan bekas istri untuk dirujuki. Mencampuri

istri yang sedang dalam iddah thalak raj’iah itu halal bagi suami yang

menceraikan, “ ini menurut pendapat Abu Hanifah, dengan alasan bahwa

dalam ayat di atas masih menggunakan kata “suami”.

Kedua: Rujuk disebabkan thalak ba’in

Rujuk disebabkan thalak ba’in yang penulis maksudkan di sini adalah

kembalinya suami kepada bekas istrinya setelah berakhirnya iddah thalak raj’i.

Sehingga suami dituntut untuk melaksanakan segala ketentuan yang diatur bagi

seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana ditegaskan

dalam ungkapan berikut  ini ;

فإذا نقضت عدتھا صارت رجعتھا كالرجعة منالطالق البائن ویحتاج فى

ذلك ما یحتاج فى إنشاء الزواج من إذن المرأة وبذل صداق لھا وعقد ولیھا

79عند الجمھور المشترطین وجود الولي خالفا للحنفیھ.

“Maka apabila berakhir iddahnya (istri), rujuk yang dilakukan

terhadapnya seperti rujuk dari thalak ba’in. Rujuk yang demikian itu

membutuhkan persyaratan yang ditentukan dalam melangsungkan perkawinan

antara lain ; persetujuan istri ( iznu al mar’ah ), membayar mahar, akad wali

menurut jumhur yang mensyaratkan adanya wali, berbeda dengan pendapat

Hanafiah”.

79 Wahbah Al- Zuhaily, op.cit, h . 462
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4. Eksistensi Saksi dalam Rujuk

Pada pembahasan terdahulu telah penulis jelaskan pengertian saksi.

Berikut ini kita tinjau sekilas tentang keberadaan saksi dalam rujuk.

Saksi dalam rujuk disyaratkan seperti syarat saksi dalam akad

perkawinan. Statemen penulis ini mengacu kepada pendapat Al- Zahiriyyah

yang mewajibkan adanya saksi pada rujuk sebagaimana wajib adanya saksi

pada nikah. Sehingga dengan demikian kriteria saksi pada rujuk pasti sama

dengan kriteria saksi pada nikah, yaitu “ dua orang laki-laki, muslim, baligh,

berakal, mengerti akan maksud yang dibicarakan adil dan melihat”.80

Ulama berbeda pendapat mengenai wanita sebagai saksi. Jumhur ulama

(selain Hanafiah) menjadikan dua orang laki-laki sebagai syarat saksi. Maka

tidak sah pernikahan disaksikan oleh seorang wanita atau seorang laki-laki

dengan dua orang perempuan. Hal itu disebabkan perkawinan suatu hal yang

penting dan tinggi derajatnya, berbeda dengan harta dan segala mu’amalat

yang berhubungan dengan harta. Pendapat ini beralasan dengan riwayat Abu

Ubaid dari Al- Zuhriy berikut ini:

مضت السنة أال تجوزشھادة النساء فى الحدود وال فى النكاح

81وال فى الطالق.

“ Telah ada ketentuan sunnah tentang tidak bolehnya wanita menjadi

saksi  dalam perkara hudud, nikah dan thalak”.

80 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta : Al-Hidayah, tt), h. 17
81 Wahbah al- Zuhailiy, op.cit, h. 74
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Ulama Hanafiah tidak mensyaratkan demikian, mereka membolehkan

kesaksian seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dalam masalah

perkawinan, karena wanita dipandang ahli dalam memelihara dan menunaikan

kesaksian. Firman Allah menegaskan sebagai berikut:

  ...         

          82...

Artinya: ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...

Dalam hal ini ulama Hanafiah mempersamakan kesaksian wanita dalam

masalah perkawinan dengan kesaksian pada masalah harta, sebagaimana

ungkapan berikut ini :

ة فىوقال الحنفیة تجوز شھادة رجل وامرأتین فى عقد الزواج كالشھاد

االموال ألن المرأة اھل لتحمل الشھادة واداءھا. وانما لم تقبل شھادتھا فى

الحدود والقصاص. فالشبھة فیھا بسبب احتمال والنسیان والغفلة وعدم

83التثبت والحدود تدرء بالشبھات.

“Ulama Hanafiyah berpendapat; Bahwa kesaksian seorang laki-laki

dengan dua  orang perempuan dalam akad perkawinan dapat diterima seperti

kesaksian dalam masalah harta. Karena wanita dipandang cakap dalam

menjaga kesaksian dan menunaikannya. Namun tidak diterima kesaksian

82 QS. Al- Baqarah ayat 282
83 Wahbah al- Zuhailiy, op.cit,  h. 75
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wanita dalam masalah hudud dan qishash karena syubhat pada kesaksiannya

disebabkan ragu, lupa dan lalai serta tidak akurat, sedangkan hudud ditolak

karena adanya syubhat.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa ulama Hanafiah berpendapat

bahwa saksi itu boleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua

orang perempan. Penulis sependapat dengan ini, beralasan kepada ayat 282 dari

surat Al- Baqarah di atas, yang menegaskan bahwa dibenarkan saksi seorang

laki-laki dengan dua orang perempuan. Di samping itu dalam hal-hal tertentu

seperti masalah harta (jual beli, dan sebagainya) kesaksian wanita dapat

diterima, meskipun kita tidak dapat memungkiri bahwa pada sebahagian

perkara lain, wanita tidak dibenarkan sebagai saksi, seperti perkara hudud dan

qishash.

Terdapat ungkapan yang mendalam dan benar dalam hal hikmah syariat

dan falsafah Islam serta ketinggian kedudukan dan keluasan wawasannya

dalam hukum-hukumnya, yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang halal yang paling

dibenci Allah swt kecuali talak. Agama Islam, seperti yang kita ketahui tidak

menghendaki jenis perpisahan apa pun terutama  dalam keluarga. Lebih khusus

lagi dalam pernikahan setelah satu sama lain saling memberi dan mengasihi.

Pembuat syariat, dengan kebijaksanaan-Nya yang agung, hendak mengurangi

terjadinya perceraian dan perpisahan. Maka Dia memperbanyak syarat-

syaratnya berdasarkan kaidah yang sudah dikenal bahwa Apabila sesuatu itu

banyak ikatannya akan sedikit keberadaannya. Dia menetapkan adanya dua

orang saksi yang adil, pertama untuk memastikan dan kedua untuk



74

menangguhkannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran dua orang saksi atau

kehadiran suami-istri atau salah satu dari keduanya bagi mereka akan

menimbulkan penyesalan dan mereka kembali bersatu, sebagaimana

ditunjukkan dalam firman Allah swt, ". ..kamu tidak tahu barangkali Allah

menjadikan sesuatu yang baru setelah itu”. Inilah hikmah yang mendalam dari

ditetapkannya dua orang saksi.

5. Hukum Rujuk

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hukum asal rujuk itu adalah

mubah dan merupakan hak suami, dengan berpedoman kepada firman Allah

swt dalam surat al-Baqarah ayat 228, bahwa suami berhak merujuki istrinya

dalam masa iddah jika mereka menghendaki islah.

Namun hukum rujuk dapat bervariasi menurut keadaan berikut ini:

a. Wajib, jika suami telah menjatuhkan thalak raj’i yaitu thalak satu

atau dua ketika istrinya dalam keadaan haid. Pendapat ini beralasan kepada

hadits Ibnu Umar yang menthalak istrinya ketika istrinya itu sedang haid, maka

ketika ditanyakan kepada Nabi saw, ia diperintahkan untuk rujuk ( مره فلیراجعھا

).

b. Mandub, jika setelah terjadinya thalak mengakibatkan terlantarnya

anak-anak yang seharusnya mendapat kasih sayang dan perlindungan dari

kedua orangtuanya. Untuk kemaslahatan anak-anaknya maka dianjurkan suami

dan istri tersebut untuk rujuk. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-

Nisa ayat 128 mengaturnya berikut ini:
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                ...

Artinya : “Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan

perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi

mereka”

c. Haram, jika suami melakukan rujuk terhadap istrinya dengan

maksud untuk menyakiti istri dan memberi mudharat kepadanya. Firman Allah

tegas melarangnya dalam surat al-Baqarah ayat 231:

     ...

Artinya : “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi

kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”

d. Makruh, jika suami khawatir tidak mampu lagi untuk menegakkan

ketentuan syara’ untuk kebaikan istrinya demi kelanggengan rumahtangganya.

6. Hikmah Disyari’atkannya Rujuk

Pada pembahasan terdahulu penulis telah menguraikan tentang

pengertian rujuk dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Berangkat dari

pengertian itu dapat dipahami bahwa dengan terjadinya thalak antara suami

istri meskipun dalam bentuk thalak raj’i pada dasarnya mengakibatkan

putusnya hubungan suami dengan istrinya, sehingga hubungan keduanya

menjadi haram.
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Dalam masa iddah thalak raj’i, suami berhak merujuk bekas istrinya

dan hidup sebagai suami istri yang sah secara penuh, yang sebelumnya adalah

haram disebabkan thalak yang dijatuhkan suami terhadap bekas istrinya itu.

Maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya itu menjadi istrinya secara

penuh dan sah, maka haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh

suami terhadap istrinya dengan cara yang telah ditentukan syara’.

Allah swt  menetapkan bahwa thalak yang dibolehkan suami rujuk

kepada bekas istrinya adalah thalak raj’i. Kemudian rujuk itu dilakukan

sebelum berakhirnya masa iddah. Guna iddah itu adalah antara lain untuk

memberi kesempatan kepada suami istri untuk berfikir dan memperbaiki

kesalahan serta kekeliruan yang menyebabkan goncangan-goncangan dalam

rumah  tangga mereka sebelumnya.

Islam datang memperbaiki kekeliruan serta melindungi kehormatan

yang pernah hilang sebelumnya (masa jahiliah). Bangsa Arab sebelum

datangnya Islam memberikan otoritas kepada suami  untuk menceraikan istri

tanpa batas. Seorang suami dapat kapan saja menjatuhkan thalak dan

melangsungkan rujuk. Guna melindungi hak-hak istri itulah, Al- Qur’an

memberikan batasan kepada suami, sebagaimana firman Allah swt ;

          …84

84 QS. al- Baqarah: 229
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Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk

lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Hukum Islam melegalisasi sistem rujuk dengan motifasi untuk menjalin

kembali ikatan perkawinan yang telah putus sebelumnya. Seseorang akan

merasakan arti kebersamaan  setelah ia merasakan derita karena perpisahan.

Dengan adanya niat suci untuk kembali bersama, maka diharapkan sistim rujuk

sebagai wadah perbaikan bagi rumah tangga yang telah hancur.

Justru karena itu al- Qur’an memberikan prioritas kepada suami untuk

merujuki bekas istrinya, jika mereka menghendaki perbaikan-perbaikan dalam

rumah tangga mereka. Sebagaimana firman Allah swt :

  ...        ...85أألیة

Artinya: …dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa

menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...

Dari sisi lain, rujuk mempunyai tujuan menghindarkan anak-anak dari

kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka. Sehingga motifasi

untuk menjamin dan mengayomi masa depan anak, akan mendorong suami

istri untuk memperbaiki rumah tangga sebagi contoh dan tauladan bagi anak-

anak mereka.

Di samping itu setelah mengalami pahitnya perceraian, suami istri akan

lebih menyadari tugas dan kewajiban masing-masing. Karena dalam masa

85 QS. Al-Baqarah : 228
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iddah, suami istri telah mengkoreksi diri dari kesalahan-kesalahan yang telah

dilakukan. Sehingga dengan adanya kesadaran itu akan berpengaruh kepada

kelanggengan rumah tangga sesudahnya.

Setiap keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis, sakinah,

mawaddah warahmah. Akan tetapi masih banyak yang belum bisa mewujudan

hal itu, sehingga seringkali terjadi perceraian dalam hubungan suami istri.

Namun di berbagai ayat Allah Swt telah memberi sinyal kepada suami istri

yang bercerai untuk melakukan rujuk (kembali).

Dengan adanya syariat tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa

Islam menghendaki bahwa suatu perkawinan berlangsung langgeng selamanya.

Oleh karena itu, kendati telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, Allah

Swt masih memberi kesempatan prioritas utama kepada suaminya untuk

menyambung kembali tali perkawinan yang nyaris terputus sebelum

kesempatan itu diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa iddah.

D. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara harfiah kompilasi berarti suatu kumpulan atau himpunan.

Dalam bahasa Inggris kita temukan istilah “compilations of laws” atau

himpunan undang-undang. Kecuali itu “compilations” dapat pula diartikan

sebagai “book“ (buku) atau “corpus“. Dengan perkataan lain, kompilasi

merupakan suatu koleksi. Asal dari kata kompilasi diambil dari bahasa latin

“compilare“ (dalam bahasa Inggris berarti “to heap together“ atau
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“menghimpun menjadi satu kesatuan“. (William Morris, editor, 1973, hal.

272)86

Kompilasi berasal dari bahasa latin “compilare”, yang diartikan

mengumpul kan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan

yang tersebar di mana-mana. Istilah ini dikembangkan menjadi compilation

dalam bahasa Inggris atau compilatie dalam bahasa Belanda. Kemudian

dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, sebagai terjemahan

langsung dari dua perkataan tersebut. Bagaimana pengertian kompilasi

menurut hukum? Bila melihat kompilasi menurut arti bahasa seperti

dikemukakan di atas, maka kompilasi bukanlah selalu merupakan suatu

produk hukum, sebagaimana halnya dengan kodifikasi.

Dalam pengertian hukum, maka kompilasi adalah sebuah buku hukum

atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu,

pendapat hukum, atau aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan

kodifikasi, tetapi kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah

buku hukum.87

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu hukum dan

Islam yang biasa dikenal dengan lafaz idhafiy. Hukum Islam ini dapat

disamakan dengan syari’at Islam yang mana uraiannya berisikan koleksi daya

86 M. Tharir Azhary, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Altrnatif “, Mimbar Hukum, (Jakarta:
Intermasa, 1991), No.4, Th.II,h. 15

87 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Akademi, 1992) Pressindo). hal. 9
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pikiran para fuqaha’ (sarjana-sarjana hukum Islam) dalam menerapkan

syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat, yang bersumberkan kepada Al-

Qur’an, Hadist, Ijma’, dan Qiyas.88

Syekh Abdul Wahab Khallaf mengemukakan defenisi Hukum Syari’at

dari dua segi yaitu istilah Ushul dan Fuqaha’ sebagai berikut:

“Hukum Syari’at dalam istilah ushul, yaitu pembicaraan syar’i bersangkutan
dengan perbuatan mukallaf, diminta, dipilih dan ditetapkan Tuhan…..adapun
hukum syar’i  menurut istilah fuqaha’ yaitu berita melakukan pembicaraan
syar’i dalam perbuatan, seperti wajib, haram, dan mubah”.89

Amir Syarifuddin merumuskan defnisi Hukum Islam sebagai berikut :

“Bila Hukum dihubungkan kepada Islam atau syara’, maka hukum Islam akan
berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul
tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan
mengikat untuk semua yang beragama Islam”.90

Menurut kajian ilmu hukum, istilah kompilasi sebenarnya tidak

dikenal. Ia merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya terkadang

menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum sendiri. Perbedaan

pendapat itu berkaitan dengan kedudukan dan keabsahannya. Salah satu

contoh dari bentuk kompilasi hukum adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada awal penyusunannya pun, tidak nampak pemikiran yang kontroversial

mengenai apa yang dimaksud dengan kompilasi itu. Penyusunannya tidak

88 M. Noor Matdawan, Lintasan Sejarah Pembentukan dan Pembinaan Hukum Islam, (Jogjakarta :
Bina Usaha, 1983), Cet. Ke-1, h. 1

89 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Halimuddin, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet.
Ke-2, h. 119 dan 120

90 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya,
1990), Cet. Ke-10, h. 18
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secara tegas menganut suatu paham mengenai apa yang disebut kompilasi,

sehingga tidak menuai reaksi dari pihak manapun. KHI ini diperuntukkan

pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama, untuk mendapatkan

kepastian hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang

menjadi wewenang pengadilan agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan

pertimbangan ini maka KHI dapat diartikan sebagai rangkuman dari berbagai

pendapat Ulama’ fikih. Secara substansial, KHI ini merupakan hukum

normatif bagi Umat Islam, di mana kekuatan yuridisnya terletak pada

instruksi Presiden selaku pemegang otoritas di bidang perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kompilasi

Hukum Islam adalah: Suatu himpunan bahan-bahan Hukum Islam dalam

suatu buku atau lebih jelasnya himpunan kaedah-kaedah Hukum Islam yang

disusun secara sistimatis selengkap mungkin dengan berpedoman pada

rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan

perundang-undangan.

Tegasnya yang penulis maksudkan dengan Kompilasi Hukum Islam

dalam tulisan ini adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal

demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 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.
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E. Latar Belakang dan Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan

bahwa:  “Negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan

kepercayaannya itu”.91

Dengan demikian bagi semua warga negara Indonesia, diberikan

kemerdekaan untuk memeluk suatu agama serta untuk menjalankan ibadah

menurut agama yang dianutnya itu.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945 ini, negara

mengakui peran agama dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu contohnya

adalah UU. No.I. Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam pasal ke- 2 nya

menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-

masing agamanya”. Dan pasal 63 dari Undang-undang perkawinan itu

menyatakan: “(1) yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang

ini ialah: a. Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam”.

Di dalam UU. No.7/1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 ayat 1

ditegaskan; “Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang :

91 BP-7 Pusat, UUD, P4 dan GBHN, (Jakarta: Perc. Negara RI, 1991), h. 7



83

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

c. Wakaf dan Shadaqah 92

Berdasarkan kedua ketentuan Undang-undang di atas dapat

disimpulkan bahwa Hukum Islam berlaku bagi orang-orang yang beragama

Islam di bidang perdata tertentu, seperti bidang perkawinan, kewarisan,

wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

Sebelum Indonesia merdeka, ketika adanya kerajaan-kerajaan Islam di

Nusantara, telah terdapat Peradilan Agama yang namanya beragam menurut

peraturan yang mengaturnya. Akan tetapi Hakim-hakim di Peradilan Agama

tersebut tidak memiliki kitab hukum khusus sebagai pegangan dalam

menyelesaikan kasus-kasus yang mereka hadapi.

Dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang dihadapinya, Hakim-

hakim tersebut merujuk kepada kitab-kitab fikih yang jumlahnya tidak

sedikit, yang kebanyakan penulisnya bukan orang Indonesia. Oleh karena itu

tidak jarang terjadi pada dua kasus serupa yang ditangani oleh dua hakim

yang berbeda referensi kitabnya menghasilkan produk putusan yang berbeda

pula. Hal ini tentu saja mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Sebagai suatu lembaga peradilan, kepastian hukum tersebut mutlak

diperlukan seiring dengan adanya peraturan yang jelas dan sama bagi semua

92 Al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Mimbar hukum (Jakarta: Intermasa, 1991), No. 4,
Th.II, h. 1
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orang. Matardi. E, dalam tulisannya Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum

Terapan di Indonesia,  memaparkan :

“Merupakan suatu contoh perbedaan pendapat yang terdapat dalam kitab-
kitab fiqh yang dijadikan “pedoman dan pegangan” oleh hakim Peradilan
Agama di masa lalu. Perbedaan-perbedaan yang termaktub di dalam berbagai
kitab-kitab fiqh demikian, tidak hanya terjadinya realita penerapan hukum
“lain hakim lain pula pendapat dan keputusannya tentang hal/kasus yang
sama” sesuai dengan ungkapan “different judge, different sentence”.93

Keadaan yang berakar masalah dari adanya perbedaan yang terdapat

dalam kitab-kitab fikih pedoman, pegangan dan rujukan hakim di Peradilan

Agama itu, menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya

menumbuhkan sikap sinis masyarakat, baik terhadap Peradilan Agama,

hakim-hakimnya, dan “Hukum Islam“ yang dipergunakannya. Sebab biasanya

dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat (qaul al-

fuqaha’) sehingga wajar bila masyarakat mempertanyakan kebenaran Hukum

Islam. Hal ini adalah suatu kenyataan yang tidak bermaksud mengingkari

bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat, namun yang menjadi

penekanan di sini adalah bahwa untuk diberlakukan di pengadilan, suatu

peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang yaitu harus ada jaminan

kepastian hukum.

Selain dari pada itu, di masa lalu wawasan para hakim Peradilan

Agama mengenai hukum fikih Islam di Indonesia masih terpaku pada hukum

93 Matardi E,  “ Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Indonesia”, Mimbar Hukum
No. 24, Th.VII, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 27
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yang terdapat dalam mazhab Syafi’i. Hal ini tentu saja tidak dapat disalahkan

seluruhnya pada hakim di Peradilan Agama, namun di samping kawasan ini

termasuk kedalam kawasan mazhab Syafi’i, faktor pemerintah juga

mendukung keadaan tersebut. Seperti ketentuan yang pernah dikeluarkan oleh

Biro Peradilan Agama ( sekarang Ditbinbapersis ) yang berbentuk Surat

Edaran No. B/I/735 Tahun 1958 dalam rangka memberi pegangan kepada

hakim di Mahkamah Syar’iah di luar jawa dan Madura serta sebahagian bekas

residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan PP. No. 45

tahun 1957 serta Pengadilan Agama dan Kerapatan Qadhi yang dibentuk

sebelum tahun 1957 dengan menentukan 13 (tiga belas) kitab fikih mazhab

Syafi’i sebagai pegangan hakim Peradilan Agama dan menyelesaikan perkara

yang diajukan oleh pencari keadilan kepadanya.94

Kesadaran hukum masyarakat muslim dan perkembangan hukum

Islam di Indonesia pada paroh kedua dari abad ke 20, menunjukkan bahwa

kitab fiqh tersebut tidak lagi seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hukum

masyarakat muslim Indonesia. Disamping itu wawasan hukum masyarakat

muslim Indonesia mulai berkembang dan tampaknya telah berbeda dengan

masa-masa sebelumnya, karena telah mengandung wawasan ke-Indonesiaan,

khususnya mengenai hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Jangkauannya juga telah melewati batas mazhab Syafi’i, yang berabad-abad

telah menguasai pemikiran hukum Islam di tanah air kita ini. Hal ini terutama

disebabkan perkembangan pendidikan yang dijalani selama ini.

94 Ibid, h. 28
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Konsekwensi dan konsistensi dari perkembangan tersebut menuntut

lembaga Peradilan Agama dan hakim Peradilan Agama harus meningkatkan

kemampuannya dalam melayani pencari keadilan dan dalam memutus

perkara dengan sebaik-baiknya.

Kemampuan yang dituntut seperti di atas hanya mungkin ada kalau

terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab hukum atau aturan hukum

yang baku yang dapat dipergunakan oleh para hakim Peradilan Agama dalam

mengadili dan menyelesaikan perkara.

Setelah melalui proses penyusunan dan penelitian  yang optimal,

akhirnya dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.I tahun 1991

tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991

tanggal 24 Juli 1991 menandai lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam Tata

Hukum Nasional Indonesia yang merupakan positivisasi abstraksi Hukum

Islam di Indonesia.95

Instruksi Presiden yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1991

tersebut, diawali dengan terbitnya SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua

Mahkamah Agung dan dan Menteri Agama. SKB tersebut untuk membentuk

proyek Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum,

masing-masing; Buku I tentang Hukum Kewarisan, Buku II tentang Hukum

Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

95 Ibid, h. 29
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Bulan Februari 1988 ketiga buku tersebut dilokakaryakan dan

mendapat dukungan luas dari para ulama di seluruh Indonesia. Muktamar

Muhammadiyah ke- 42 di Yogyakarta merekomendasikan kepada pemerintah

untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan telah

diundangkannya undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.96

F. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia

Politik hukum suatu negara memberi jawaban tentang dari mana

“bahan baku” hukum yang akan dipergunakan dalam menyusun suatu hukum.

Bagaimana wujud hukum yang akan dibentuk, apakah hukum tertulis atau

hukum tidak tertulis. Apakah aturan-aturan hukum itu akan dituangkan dalam

kondifikasi atau tidak, serta apakah aturan-aturan hukum itu bersipat unifikasi

atau differensiasi.

Di Indonesia bahan baku untuk menyusun aturan-aturan hukum

tersebut dapat diambil dari mana saja asal tidak bertentangan dengan

Pancasila dan UUD 1945, dan sesuai serta serasi dengan kebutuhan hukum

dan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam,

maka wajar apabila bahan baku yang dipergunakan untuk menyusun aturan-

aturan hukum sebahagian besar diambil dari hukum Islam.

Disebabkan keragaman agama yang dianut oleh bangsa kita, maka

tentu saja usaha unifikasi hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia

bukanlah merupakan hal yang mudah, akan tetapi dalam menentukan hukum

96 Ismail Sunny, “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Islam,
Mimbar Hukum, No. 4. th.II, (Jakarta : Intermasa, 1991), h.2
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perkawinan ternyata banyak materi-materi dari hukum Islam yang dapat

diterima oleh semua warga negara kita walaupun yang bukan beragama

Islam.97

Setelah Indonesia merdeka, mereka yang mempunyai komitmen

terhadap hukum Islam sebagai bahagian dari agama Islam, berusaha dengan

berbagai jalan untuk mengembalikan hukum Islam dan menempatkannya

pada tempat yang layak dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara teoritis usaha ini baru berhasil pada tahun 1974 setelah hukum Islam

terlepas dari kungkungan hukum adat melalui pasal 2 ayat 1 UU No. I tahun

1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Dengan pernyataan itu maka hukum Islam menjadi hukum yang

berdiri sendiri, setara dengan hukum Adat dan hukum Barat. Sebelum itu

kebanyakan orang berpendapat bahwa perkembangan hukum di Indonesia

melalui unifikasi dan kodifikasi bertitik tolak hanya dari hukum Adat dan

hukum Barat, Sebagai akibat dari teori resepsi yang dikembangkan secara

sistematis oleh para sarjana hukum Belanda terdahulu.98

Selanjutnya mantan Menteri Kehakiman RI, Oetojo Usman, pada

seminar nasional IV BPHN yang mengungkapkan bahwa politik hukum 25

tahun mendatang diantaranya; “mempercepat proses pembangunan hukum

97 Zainal Abidin Abubakar, “Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia” Mimbar
Hukum. Ed. 9, Th.IV,(Jakarta : Intermasa, 1993), h. 58

98 Muhammad Daud Ali, “Perundang-undangan dan Perkembangan Hukum di Indonesia”, Mimbar
Hukum Ed. 21, Thn.VI, (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 18 dan 19
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menuju terwujudnya sistem hukum nasional”, oleh karena itu pertimbangan-

pertimbangan politik dalam skala  nasional, regional maupun global yang

meliputi aspek-aspek kondisional dan kontekstual, harus melatarbelakangi

hukum Nasional tersebut.

Lebih jauh ia menegaskan bahwa hukum Islam merupakan salah satu

materi Hukum Nasional, disamping hukum Adat dan hukum Barat.

Kedudukan Hukum Islam (sistem hukum Islam) dapat dikatakan memegang

peranan  penting dalam proses pembinaan  hukum nasional.

Kedudukan sistem Hukum Islam dalam sistem  Hukum Nasional telah

diakui eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam

kehidupan masyarakat, sehingga Hukum Islam dapat berjalan seiring dengan

pengembangan sistem hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Pada saat ini telah ada tiga buah undang-undang yang merupakan pilar

bagi berlakunya Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Undang-undang

tersebut adalah:

1. UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman.

2. UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dianggap sebagai pilar karena

Undang-undang tersebut merupakan dasar dari eksistensi Peradilan Agama

sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat ( 1 ) dari UU tersebut, yang
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berbunyi : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam

lingkungan ( a ). Peradilan Umum, (b) . Peradilan Agama, (c). Peradilan

Militer, (d). Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 12 dari UU tersebut menentukan bahwa susunan, kekuasaan

serta acara dari bahan peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat 1 diatur

dalam Undang-undang tersendiri. Atas dasar pasal tersebut, maka kemudian

lahirlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU. No.1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dianggap

sebagai pilar, karena materi yang dicantumkan dalam Undang-undang ini

hampir secara keseluruhan dipengaruhi oleh Hukum Islam. Dan atas dasar

undang-undang ini pula ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975 disertai keputusan-keputusan Menteri Agama yang mengatur

pelaksanaan Undang-undang Nomor I Tahun 1974 sesuai dengan kebutuhan

umat Islam.

Sedangkan Undang-undang No.7 tahun 1989 dianggap sebagai pilar,

karena dengan adanya Undang-undang ini telah meningkatkan kekuatan dan

kesempurnaan Peradilan Agama sebagai Lembaga pelaksana dan penegak

hukum Islam di Indonesia.

Kelahiran Kompilasi Hukum Islam yang dibidani oleh Instruksi

Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 adalah sebagai pelaksanaan

dari UU. No. 7 Tahun 1989.  Kompilasi Hukum Islam disusun karena

dibutuhkan untuk pelaksanaan Undang-undang tersebut. Presiden sebagai
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mandataris dalam pelaksanaan Undang-undang memandang perlu adanya

Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena itu tidak salah dikatakan bahwa

kekuatan berlakunya Instruksi Presiden ini pada UU. No. 7 Tahun 1989 itu

sendiri dan wewenang presiden sebagai mandataris dalam pelaksanaan

Undang-undang.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya telah menciptakan

suatu standar hukum (law standard), yakni norma ukuran, kaedah hukum

resmi, baku, baik bagi Peradilan Agama maupun masyarakat muslim dan para

pencari keadilan, dan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dapat

terwujud:

a. Kesatuan landasan hukum (unified legal frame work) dan keseragaman

pandangan hukum (unified legal opinion), sehingga dapat dihindarkan dan

diperkecil putusan-putusan yang bercorak “ketidakpastian” (disparitas/

perbedaan-perbedaan) yang tinggi serta memperkecil prilaku “lain hakim,

lain pula pendapat-pendapat dan putusannya”.

b. Membina kepastian penegakan hukum, agar dapat direalisir kehidupan

negara hukum dan supremasi “rule of law” yakni keunggulan kekuasaan

hukum, bukan hukum kekuasaan atau kewenangan.

c. Memberi perlakuan yang sama dalam kasus yang sama (equal treatment

insimilar cases), sehingga Kompilasi Hukum Islam  mampu berperan

menegakkan prinsip “predictable“ yakni dapat meramalkan kebenaran

putusan yang akan diberikan oleh hakim Peradilan Agama. Karena

memang sudah ada standar hukum yang tertuang dan tersusun secara
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sistematis dalam suatu kitab hukum “Kompilasi Hukum Islam” yang

memberikan kesatuan landasan hukum dan keseragaman pandangan dan

hukum dalam mewujudkan kepastian penegakan hukum.

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum dan

hukum terapan di Pengadilan Agama, dapat menghindarkan para hakim dari

putusan-putusan yang berdisparitas, lain hakim lain pendapat dan putusannya.

Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas dinyatakan sebagai fikih

Indonesia dalam landasan fungsionalnya, karena disusun dengan

memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia;

“Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan
memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.....ia
mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem
hukum Indonesia  ini merupakan bentuk terdekat dengan kondifikasi hukum
yang menjadi arah pembangunan nasional Indonesia”.99

Bila kita teliti dengan seksama, positivisasi hukum Islam yang

tertuang dalam bentuk rumusan sistematis dalam satu kitab hukum yang

dinamakan Kompilasi Hukum Islam, mempunyai beberapa sasaran pokok

yang ingin dituju dan diwujudkannya, antara lain :

a. Melengkapi Peradilan Agama dengan Hukum Terapan

Sekalipun kedudukan den kewenangan Peradilan Agama telah mantap

dan kuat dengan lahirnya Undang-undang No.7 Tahun 1989, serta dilengkapi

dengan hukum acara yang pasti seperti tertuang  dalam pasal 54 dari UU.

99 Depertemen Agama RI, Kitab Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991/1992), h. 141 dan 142
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No.7 Tahun 1989 tersebut. Namun hukum materil yang akan dipergunakan

dan diterapkan hanya sebahagian saja yang telah dikodifikasikan dalam

Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975, khususnya

dibidang perkawinan. Padahal masih banyak hal-hal yang dituntut oleh

syari’at Islam yang belum diatur secara menyeluruh dalam Undang-undang

dan peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut. Konsekwensinya para

hakim di Peradilan Agama merujuk kepada doktrin yang tercantum dalam

berbagai kitab fikih. Sehingga terjadi suasana sidang praktek Peradilan

Agama yang menampilkan dan mempertaruhkan kitab fikih dan pendapat

fuqaha’. Apalagi di bidang hukum wasiat, hibah, kewarisan dan perwakafan.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan Peradilan

Agama bukan keadilan berdasarkan hukum positive tetapi keadilan yang

didasari doktrin fikih. Tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat

unifikatif sehingga terjadi putusan-putusan yang bertentangan antara satu

Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lain, antara hakim yang satu

dengan hakim yang lain. Lain hakim lain pendapat dan putusannya.

Jalan keluar yang harus segera dilakukan adalah melengkapi Peradilan

Agama dengan prasarana hukum positif yang bersifat kodifikatif dan unikatif,

dan berdasarkan “Pengalaman historis UU. No.7 Tahun 1989” serta

konstelasi Badan Pembuat UU. Yang ada, kiranya dapat dipilih jalan pintas

sederhana berwujud “Kompilasi Hukum Islam “.

b. Menyamakan persepsi dan pandangan dalam menerapkan hukum Islam.
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Apabila selama ini pandangan masyarakat, khususnya para hakim di

Peradilan Agama dapat saling berbeda pendapat tentang masalah perwakafan,

maka dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, menjadi salah satu jalan

keluar dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam sebagai kesatuan landasan

hukum yang dapat dipedomani dalam menyelesaikan kasus-kasus yang

dihadapi. Dengan demikian nilai-nilai hukum yang dipertaruhkan di forum

Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, adalah sama kaedah dan

rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh

wilayah Indonesia.

c. Mendekatkan umat dengan Hukum Islam.

Sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, sadar atau tidak, terdapat

usaha dari “segelintir orang” yang ingin menjauhkan umat Islam itu sendiri.

Salah satu cara adalah dengan mengindentikkan orang yang suka berbicara

hukum Islam dengan upaya mengembalikan berlakunya piagam Jakarta atau

fundamentalis. Abdul Gani Abdullah menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam kehidupann politik Indonesia, obsesi Islam dianggap terumuskan
dalam piagam Jakarta dan dimaknakan sebagai bakal pembuahannya secara
bertahap seperti yang pernah muncul saat proses pembahasan Rancangan
Undang-undang Peradilan Agama (RUUPA). Hal itu hendaknya dipupus
karena secara mendasar dapat mencegah dan menangkal upaya transformasi
hukum Islam”.100

100 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,
(Jakart: Gema Insani Press, 1994), Cet. Ke-1, h. 19
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Dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam, diharapkan dapat

menghilangkan anggapan dan pandangan-pandangan yang mendiskreditkan

umat Islam tersebut.

d. Mengurangi sumber pertentangan di antara umat.

Pertikaian antara sesama umat Islam sering disebabkan oleh masalah

khilafiah, yang tidak jarang menjurus kepada pertentangan fisik dan bahkan

dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Dengan adanya

Kompilasi Hukum Islam maka diharapkan persoalan-persoalan di bidang

hukum perkawinan, hibab, wasiat dan perwakafan telah menemukan kesatuan

“rujukan pandangan” dalam penyelesaian kasus-kasus di bidang yang

bersangkutan.

e. Menyingkirkan pendapat bahwa pelaksanaan hukum Islam adalah urusan

pribadi.

Suatu kenyataan yang sukar dipungkiri bahwa di kalangan umat Islam

masih banyak yang berpandangan bahwa pelaksanaan nilai-nilai hukum Islam

di tengah-tengah masyarakat adalah urusan pribadi. Urusan perkawinan,

perceraian serta kewarisan dianggap sebagai masalah pribadi seseorang

dengan Allah SWT. Dalam hal ini masyatakat atau pemerintah tidak perlu

ikut campur. Ironisnya, pandangan yang demikian, bukan hanya berkembang

di lingkungan masyarakat biasa, melainkan ada sebagian tokoh Islam yang

malahan berpendapat bahwa pesoalan tersebut sebagai masalah hak asasi.

Seolah terjadi pengaburan nilai dalam membedakan masalah ibadah mahdhah
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dengan masalah mu’amalah, masalah hak menganut agama dengan masalah

melaksanakan hukum agama dalam hubungan dengan masyarakat.

Dari beberapa sasaran yang dituju oleh Kompilasi Hukum Islam

seperti diuraikan di atas, dapat diambil suatu gambaran betapa pentingnya

keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam percaturan hukum di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang memiliki dasar hukum

Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 jo surat Edaran Direktur Pembinaan Badan

peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan

Agama Islam No. 3694/Ev/Hk.003/AZ/91,101 dapat dikatakan sebagai bagian

dari hukum materil Islam yang diberlakukan di Indonesia.

Tharir Azhari menegaskan sebagai berikut :

“Dilihat dari segi sudut hukum materil, kecuali UU. No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dapat pula berfungsi sebagai

hukum materil Islam dalam bidang-bidang perkawinan, kewarisan dan

perwakafan. Untuk perwakafan dapat pula disebut PP. No. 28 Tahun 1977

tentang perwakafan tanah milik”.102

Selanjutnya kalau kita perhatikan Instruksi Presiden yang mendasari

lahirnya kompilasi Hukum Islam, di dalam tata urutan perundang-undangan

di Indonesia kita temukan dengan istilah Keputusan Presiden yang kedudukan

hukumnya adalah sama.

101 Muhammad Bahrul Ilmie, “ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Konstelasi Politik Hukum
Nasional”. Mimbar Hukum No.24.Th.VII, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 24

102 M. Tharir Azhari, op cit, h. 16
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Adapun bentuk-bentuk dan tata urutan peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia sekarang ini berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, sebagai berikut:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD.45)

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ketetapan MPR)

- Undang-undang (UU)

- Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (PERPU)

- Peraturan Pemerintah

- Keputusan Presiden (KEPRES)

- Peraturan-peraturan pelaksana lainnya.103

Khususnya mengenai Keputusan Presiden yang disebutkan di atas,

CST. Kansil menjelaskan sebagai berikut:

“Keputusan Presiden adalah suatu bentuk peraturan yang berisi

keputusan yang bersifat khusus (einmalig) yaitu untuk melaksanakan

ketentuan Undang-undang Dasar, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif

atau Peraturan Pemerintah”.104

Selanjutnya ia menambahkan:

“Walaupun bentuk keputusan Presiden ini tidak dijumpai secara tegas dalam
Undang-undang Dasar 1945, tetapi berdasarkan kewenangan yang ada pada
Presiden, bentuk semacam ini dapat dikeluarkan. Perbedaanya dengan
Peraturan Pemerintah yang juga sama-sama dikeluarkan oleh Presiden, adalah
bahwa Peraturan Pemerintah merupakan tanggung jawab serta kewenangan

103 CST. Kamsil, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986),
Cet. Ke-8, Jilid 2, h. 171

104 Ibid, h. 168
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Presiden bersama para pembantunya, sedangkan bentuk keputusan Presiden
adalah mengenai hal-hal yang semata-mata menjadi tanggung jawab Presiden
selaku “Supreme head of the executive”.105

Ismail Sunny memperjelas posisi Keputusan Presiden dalam hirarki

Perundang-undangan di Indonesia, Sebagaimana beliau mengutip pendapat

Hamid. S. Attamimi, sebagai berikut:

“ Sebagai peraturan yang memperoleh kewenangan atributif langsung dari
pasal 4 ayat (1) UUD. 45, maka selain mengenai materi muatan dan
kedudukan hirarkhi yang tidak sama terhadap asas hukum umum dan asas
perbentukan peraturan perundang-undangan, posisi Keputusan Presiden
berfungsi pengaturan yang mandiri sama dengan posisi Undang-undang,
karena itu semua asas hukum dan asas pembentukan yang berlaku bagi
Undang-undang, berlaku juga bagi Keputusan Presiden dimaksud. Bedanya
yang mendasar ialah, apabila Undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan
persetujuan DPR. Keputusan Presiden berpungsi pengaturan yang mandiri
tidak memerlukan persetujuan DPR”.106

Bila dihubungkan dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang

menjadi dasar dari Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak terlepas dari pasal 4

ayat (1) UUD.45, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan

pemerintahan negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi

Presiden, kedudukan hukumnya sama.107

Karena itu Instruksi Presiden sebagai suatu produk eksekutif dalam

hal ini Presiden, sudah tepat untuk mengantarkan Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan namanya Instruksi Presiden mengandung makna “perintah”,

artinya suatu yang harus atau wajib dilaksanakan. Secara hirarkhi perintah itu

berasal dari Presiden kepada salah seorang pembantunya dalam hal ini adalah

105 Ibid., h. 169
106 Ismail Sunny, op.cit,h. 3
107 Ibid., h. 3 dan 4
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Menteri Agama, sebagai seorang yang mampunyai kompetensi dalam urusan-

urusan yang berkenaan dengan umat beragama di Indonesia, salah satunya

adalah umat Islam.

Esensi dari Instruksi itu adalah penyebarluasan Kompilasi Hukum

Islam yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I  tentang Hukum Perkawinan,

Buku II  tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum

Perwakafan. Tujuan penyebarluasan Kompilasi itu ialah untuk digunakan

oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Instansi

Pemerintah yang paling berkepentingan dan sangat relevan dalam hal ini

menurut hemat penulis adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi

Agama, bahkan Mahkamah Agung (bidang Peradilan Agama) apabila

dihadapkan pada perkara-perkara kasasi dalam bidang perkawinan, kewarisan

dan perwakafan. Di samping itu, masyarakat Islam khususnya di Indonesia

sangat berkepentingan dengan adanya Kompilasi itu.

Dalam hubungan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka Inpres

sebagai suatu produk eksekutif  yang bersifat perintah (instruktif) seyogyanya

dilihat dari sudut aplikasi atau pelaksanaan hukum Islam oleh Instansi

pemerintah dan masyarakat. Tampaknya presiden sebagai kepala negara

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap urgensi kehadiran Kompilasi

Hukum Islam di negara Republik Indonesia. Guna memenuhi tanggung jawab

yang besar tersebut, beliau telah memerintahkan kepada Menteri Agama

untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam itu agar dapat dimanfaatkan

dan dilaksanakan.
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Apabila dilihat dari sudut substansi (muatan hukumnya) maka

Kompilasi Hukum Islam pada hemat penulis adalah merupakan suatu bentuk

tasyri’ Islam. Sebaliknya dilihat dari sudut prosedur atau proses lahirnya

Kompilasi Hukum Islam yang tidak melalui badan legislatif dalam hal ini

Dewan Perwakilan Rakyat, maka ia tidak identik dengan suatu Undang-

undang. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam

tidak mempunyai kekuatan mengikat. Melalui Inpres nomor 1 tahun 1991,

Kompilasi Hukum Islam dapat dianggap mengikat instansi pemerintah yang

berwenang terutama badan Peradilan Agama di Indonesia dan masyarakat

Islam yang membutuhkan penyelesaian perkara-perkara dalam bidang

perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Daya pengikatnya berbeda dengan

Undang-undang, tidak didasarkan pada sanksi hukum, tetapi lebih tinggi yaitu

pada kesadaran beragama Islam dan rasa tanggung jawab kepada Allah swt.

Wacana Kompilasi Hukum Islam dalam konstelasi politik hukum

Nasional Indonesia, tidak akan lepas dari pembicaraan prospek Kompilasi

Hukum Islam pada percaturan politik Hukum Nasional Indonesia dalam

artian prospek legislasi. Karena dinamika hukum Islam terletak pada dasar-

dasar dan tiang pokok bagi hukum yang menjadi sumbu bagi kekuatan,

kelemahan, kemudahan dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam bukan hanya penghimpun,

pengumpul ketentuan fikih yang hidup di masyarakat Islam, ia juga berbentuk

tasyri’ Islami apabila dilihat dari sudut substansi dan merupakan bagian

hukum Nasional yang dicita-citakan di masa yang akan datang.
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Hukum Islam dan ajaran Islam merupakan suatu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan. Karena melaksanakannya merupakan bentuk keimanan,

begitu juga sebaliknya, tidak melaksanakan berarti tanda keingkaran.

Pada dasarnya kompilasi Hukum Islam memiliki prospek legislasi

dalam peraturan perundangan di Indonesia, namun demikian dalam prosesnya

hal itu sangat tergantung pada efektifitas pelaksanaannya di masyarakat,

khususnya para hakim di Pengadilan Agama, dengan memfungsikannya

sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara. Begitu juga jalur-jalur

kenegaraan dan pendidikan, terutama pendidikan hukum bagi masyarakat.

Melihat strategisnya posisi Kompilasi Hukum Islam maka sangat

diharapkan  transformasi Kompilasi Hukum Islam dapat dilakukan oleh

pemerintah untuk mewujudkan kodifikasi hukum yang dicita-citakan.

Walaupun nantinya tergantung dari substansi yang akan dikodifikasikan.

Sedangkan faktor yang paling mendukung dalam hal ini, di samping perlunya

partisipasi seluruh masyarakat Indonesia, juga perlu peningkatan kesadaran

hukum masyarakat.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah upaya dan dukungan

dari pihak pemerintah (eksekutif) dan pihak DPR (legislatif). Dengan harapan

nantinya Kompilasi Hukum Islam yang saat ini masih didasarkan pada

Instruksi Presiden dapat menjadi Undang-undang, setidak-tidaknya menjadi

Peraturan Pemerintah yang kedudukan hukumnya tentu saja lebih kuat dari

sekedar Instruksi Presiden.
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G. Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk Penegakan Hukum Islam (rule

of law) dalam Bingkai Ke-Indonesiaan.

Untuk melihat gambaran umum hukum Islam sebagai bagian hukum

Nasional, dengan mengikuti proses perumusan Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mendeskripsikan proses perumusan kompilasi hukum Islam, tidak

terlepas pada latar belakang Kompilasi Hukum Islam, Landasan Yuridis dan

Landasan Fungsional.

Ide Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina

bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud,

didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut

menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan

dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis

yustisial dilakukan oleh mahkamah Agung. Meskipun undang-undang

tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan

peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah penandatanganan Surat

Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan menteri Agama

RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 108

108 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hlm. 77



103

Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu

keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada

Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.

14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih

sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004).109 Sehinga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI

terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan agama perlu

mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum

positif di Pengadilan Agama.

Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran

hukum masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1

yang berbunyi: ” Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu,

Fikih Islam mengungkapkan kaidah:” Hukum Islam dapat berubah karena

perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu

berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa

keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah maslahat mursalah, istihsan,

istishab, dan urf. 110

Sedangkan landasan fungsionalnya adalah bahwa Kompilasi Hukum

Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan

kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud

109 Ibid, hal. 98

110 Ibid, hal. 100
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adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-

Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih

Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat mempehatikan

kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada

unifikasi mazhab dalam hukum islam. Oleh karena itu, di dalam sistem

hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum

yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. 111

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.

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 rujukan hukum

mesti mereka pedoman sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum

Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan

otoritas.

Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi

Hukum Islam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran

111 Ibid.
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dari pasal 49 Undang-Undang N0. 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 1985.112

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 penerapannya. Dengan adanya seperangkat jajaran

penguasa dan instansi kekuasaan negara yang ikut campur mengawasi

pelaksanaannya, sepanjang hal-hal yang menyangkut bidang perkawinan,

hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagai aturan yang

menyangkut ketertiban umum.

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

112 Ibid, hlm. 77
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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 alat 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.

Disamping itu peran Peradilan dan Hakim Agama sangat penting

dalam menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang

dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan regulasi tentang

Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri dua pasal, yaitu pasal

24 dan pasal 25. kemudian Undang-undang organik selanjutnya yang

menjabarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 tersebut adalah UU No.

14/1970 yang menentukan adanya empat lingkungan peradilan, yaitu: umum,

agama, militer, dan tata usaha negara.113

Peranan dari para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudah

mempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya Undang-undang No.

7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka dalam menghadapi kompilasi

hukum islam sebagai ketentuan hukum material yang harus dijalankan tidak

hanya berfungsi sebagai ’mulut dari kompilasi’ akan tetapi dituntut untuk

113 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 77.
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lebih meningkatkan perannya dalam berijtihad menemukan hukum melalui

perkara-perkara yang ditanganimya.

Sehingga Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 UU

No 14 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana

Judicial Power dalam negara hukum Republik Indonesia.

H. Penelitian Relevan

Referensi tentang Kompilasi Hukum Islam maka penulis

menemukan tulisan-tulisan antara lain adalah: Paradigma hukum Islam di

Indonesia (Study tentang fikih Syafii dalam penetapan Kompilasi Hukum

Islam) Tesis Hukum Islam oleh Afridawati pada Program Pascasarjana UIN

Suska Pekanbaru. Dalam tulisannya Afridawati memaparkan besarnya peran

fikih Syafi’i dalam mewarnai pemikiran yang ada dalam proses penetapan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Tulisan lain adalah Kajian Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang

Masa Iddah Thalak Raj'i Menurut Aturan Perkawinan Islam oleh Yunita

Nugraeni pada Universitas Jember Tahun 2008 yang menitik beratkan pada

akibat hukum pelaksanaan rujuk dalam tenggang masa iddah Thalak Raj'i

menurut aturan perkawinan Islam.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah konsep rujuk

menurut fiqih syfi’i dan yang telah dipaparkan dalam buku Kompilasi Hukum

Islam pada pasal 164-165 ketika mengatur tentang persetujuan isteri sebagai

syarat syahnya rujuk


