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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan tata nilai ilahi yang sempurna untuk

mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya dengan tujuan untuk

kemaslahatan manusia. Islam bersifat universal. Nilai-nilai ajarannya

mampu menjawab tantangan yang timbul akibat kemajuan sosial dan budaya

dari zaman ke zaman.1 Islam seiring dan sejalan dengan akal manusia.2 Dari

sini, tampak bahwa agama Islam sangat memperhatikan dan menghargai

daya nalar manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa Islam menjaga

keseimbangan antara nilai samawi (wahyu ilahi) dan nilai manusiawi (daya

nalar manusia).

Secara garis besar,  Hukum Islam bersumber dari tiga ; yaitu pertama,

al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama. Segala dalil hukum selain al-

Qur’an, seperti al-Sunnah, al-Ijma, al-Qiyas hanya tumbuh dari al-Qur’an.3

Namun ternyata, ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an secara

umum bersifat universal dan global, tidak mencakup rincian yang

menyeluruh,4 sehingga dalam tataran praktis memerlukan penjabaran

1 الشریعة االسالمیة صالحة لكل زمان ومكان  lih. Muhammad Anis `Ubâdah, Târîkh al-Fiqh al-
Islâmiy fi `ahd al-Nubuwwah wa al-Shahâbat wa al-Tâbi’în, (Dâr al-Thibâ’ah: t.t), juz I, 1980,
hlm.10. lih juga Musfir bin `Ali al-Qahthâniy, Manhâj Istimbâth Ahkâm al-Nawâzil al-Fiqhiyyat
al-Mu`âshirat, Dirâsat Ta’shîliyyat Tathbîqiyyah, (Jeddah: Dâr al-Andalus al-Khadrâ), Cet. 1,
2002, hlm. 25

2 Abû Ishâq al-Syâtibiy, al-Muwâfaqat, (Kairo:al-Maktabat al-Tijâriyat al-Kubrâ) 1975, juz
III, hlm.20

3 Hal    ini    ditegaskan       di   dalam   al-Qur’an    Surat  an -Nahl:89    yang berbunyi:
ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شیئ (Kami turunkan al-Kitab kepadamu untuk menjelaskan segala

sesuatu).
4 Abû Ishâq al-Syâtibî, op.cit, hlm.366
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hukum. Di samping itu, dalam penggalian hukum tidak boleh dibatasi pada

al-Qur’an saja, tetapi harus diperhatikan penafsiran dan penjelasannya yaitu:

sunnah;5 Kedua, sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur’an yang

berfungsi sebagai penjelas (mubayyin), penguat (muakkid) dan menetapkan

hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an;6 Ketiga, ijtihad7 yang

merupakan sumber ketiga tatkala tidak ditemukan adanya aturan dari al-

Qur’an dan al-Sunnah. Sumber Hukum Islam- sebagaimana disebutkan di

atas- didasarkan pada sebuah hadits yang menceritakan dialog yang terjadi

antara Rasûlullâh dengan Mu’âdz Bin Jabal. Hadits tersebut lengkapnya

berbunyi sebagai berikut:

5 Ibid, hlm.369
6 Ada tiga fungsi sunnah terhadap Al-Qur’an yaitu: pertama, sunnah menguatkan pesan-

pesan (hukum) yang terkandung dalam Al-Qur’an (mu’akkid); kedua, sunnah menerangkan dan
menjabarkan pesan-pesan tersebut (mubayyin); ketiga, sunnah menetapkan sendiri pesan-pesan
atau hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur’an. lih. Muhammad `Ajjâj al-Khatȋb, Ushȗl- Al-
Hadȋts, `Ulûmuhu wa Mushthalahuhu,   (Beirût: Dâr al-Fikri, 1395 H/ 1975), hlm. 50

7 Ijtihad secara etimologi diambil dari akar kata al-juhd yang berarti al-masyaqqat atau
kesulitan dan kepayahan  dan juga dari al-juhd yang semakna dengan al-thâqah (daya,
kemampuan dan kekuatan) sehingga secara bahasa artinya adalah mencurahkan kemampuan dalam
mencari sesuatu. Jamâl al-Dîn, Ibnu Mandzûr, Lisân al-`Arab, (Beirût:Dâr Shâdir), jilid 3, hlm 133
dan 135, Ahmad bin Faris, Mu`jam Maqâyis al-Lughah,(Beirût: Dâr al-Fikr), 1979 M, jilid 1, hlm.
486-487, al-Fairuzzabadi, al-Qâmus al-Muhîth, (Mesir: Musthafa al-Bâbiy al-Halabiy), 1371 H,
hlm. 351 dan Muhammad al-Râziy, Mukhtâr al-Shihhâh,(Libanon:Maktabah Lubnân), 1986, hlm
101 Sedangkan secara istilah banyak definisi yang telah dikemukakan para ulama meski pada
dasarnya tidak jauh berbeda yang membedakan hanya redaksinya saja Imâm al-Ghazâli
mendefiniskan : لعلم باحكام الشریعةا بذل المجتھد وسعھ في طلب  sedangkan Imam al-Juwaini
mendefiniskan ijtihad sebagai berikut یل المقصودتفریغ الوسع في تحص yang pada intinya adalah
seorang mujtahid mencurahkan segenap kemampuan dalam menemukan hukum syara. Lih.al-
Juwaini, Al-Kâfiyat fi al-Jadal, (Kairo:Mathba`ah `Isa al-Bâbîy al-Halabîy), 1399 H/1979M, hlm
58 dan al-Ghazali, al-Mushtashfa min `ilm al-Ushûl, (al-Madînat al-Munawwarah: Syirkat al-
Madînah al-Munawwarah li al-Thibâ`ah), 2008, jilid 2, hlm 350. Wahab Khallaf menyebutkan
bahwa  kata Adillat al-Ahkâm, Ushûl al-Ahkâm dan al-Mashâdir al-Tasyrî`iyyat li al-Ahkâm
memiliki makna yang sama. Dalil-dalil syara` tersebut ada yang disepakati oleh Jumhur ulama
yaitu Al-Qur’an, al-Hadits, Ijma dan qiyas. Sedangkan yang diperselisihkan ada enam meliputi:
istihsân, al-Mashlahah al-Mursalah, al-Istishhâb, al-`Urf, qaul al-Shahâbi dan Syar`u man
qablanâ. Lih. Wahab Khallaf, `Ilm Ushûl al-Fiqh, (Kairo: Maktabat al-Da`wat al-Islâmiyyah,
hal.20-21. Sedangkan Khudari Beik menyebutkan bahwa al-Adillat al-Syar`iyyah pada dasarnya
ada dua yaitu: yang bersumber dari wahyu yaitu al-Qur’an dan al-Hadits  dan yang bersumber dari
naqli dalam bentuk qiyas dan al-Istidlâl.. Dan pembagian ini pada dasarnya jika yang dimaksud
adalah ushûl al-Adillah. (Khudari Beik, Ushul al-Fiqh, (al-Maktabat al-Kubra) 1389 H, , Cet., 6,
hal.207
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عن معاذ أن رسول هللا صلى معاذ عن الحارث بن عمرو عن أناس من أھل حمص من أصحاب 

بكتاب كیف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي :هللا علیھ وسلم لما بعثھ إلى الیمن قال لھ

هللا ، قال : فإن لم تجد في كتاب هللا ؟ قال : فبسنة رسول هللا ، قال : فإن لم تجد في سنة رسول 

أجتھد رأیي ، وال آلو ، فضرب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :هللا ، وال في كتاب هللا ؟ قال

الذي وفق رسول رسول هللا لما یرضي رسول هللا :صدره ، وقال رواه ابو داود و (الحمد 

8الترمذى)

Dari al-Hârits Bin `Amr dari beberapa orang penduduk Hims yang

termasuk shahabat-shahabatnya Mu`âdz bin Jabal dari Mu`âdz bin Jabal

bahwasanya Rasûlullâh, ketika mengutusnya (Mu`âdz) ke Yaman-

bersabda:” Bagaimana kau memberi keputusan apabila dihadapkan

kepadamu sesuatu yang harus diputuskan, Mu`âdz menjawab: Saya akan

memutuskan berdasarkan Kitabullah. Rasûlullâh berkata: Jika engkau tidak

menemukan di dalam Kitabullah? Mu`âdz menjawab: Dengan Sunnah

Rasûlullâh. Rasûlullâh berkata: Jika engkau tidak menemukan di dalam

sunnah Rasûlullâh? Mu`âdz menjawab: Saya akan berijtihad  dengan

pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasûlullâh merasa

lega dan berkata : segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik

8 Abû Dâwud, Sunan Abî Dâwud, (Kairo: Musthafâ al-Bâbiy al-Halabiy), 1952, j.II, hlm.
272; al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzî (Beirût:Dâr al-Fikri, 1967), j.I, hlm.157 dan Abû `Umar Yûsuf
Ibn `Abd al-Bârr, Jâmi’ Bayân al-`Ilm, (Madȋnah: al-Maktabat al-Salafiyah), 1968, juz II, hlm. 69.
Kualitas Hadits dari Mu’âdz bin Jabal tersebut diperselisihkan para ulama, di antaranya Nâshir
al-Dîn al-Albâni dalam kitab al-Silsilah al-Ahâdîts al-Dha`îfah wa al-Maudhû`ah,
(Riyâdh:Maktabah al-Ma`ârif) juz II, hlm 380., memberikan penilaian hadits tersebut dha’if. al-
Bukhari menyebutkan hadits tersebut mursal al-Bukhari,al-Tarikh al-Kabir, (t.t: Dairah al-Ma`arif
al-Utsmaniyyah), 2009, juz II/ hlm, 2449. Pendapat Bukhari tersebut kemudian tersebut dinukil
oleh al-‘Uqaili dalam kitabnya al-Dhu’afa lih. Al-`Uqaili, al-Dhu’afa (Riyâdh:Dâr al-Shamî`i) cet.
I, 1430 H/2000 M, juz 1, hlm. 215 dan 262,  al-Tirmidzi yang meriwayatkan hadit itu sendiri
menyebutkan bahwa bahwa sanadnya ghair muttashil. Ibn Hazm dalam kitab al-Muhalla, juz 1
hlm, 62 menilai hadits tersebut tidak shahih karena hadits tersebut tidak diriwayatkan kecuali dari
jalur al-Hârits bin `Amr dan dia termasuk seorang yang majhûl (tidak dikenal) dan dalam kitab al-
Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm, juz 5, hlm, 121 menyebutkan bahwa hadits tersebut munqathi.
Meskipun demikian, banyak sekali ulama yang menilai hadits tersebut shahîh diantaranya adalah
al-Khatîb al-Baghdâdiy dalam kitabnya al-Faqîh wa al-Mutafaqqih, al-Qâdhiy Abû Bakar Bin al-
`Arabi dalam kitab-nya `Aridhah al-Ahwadziy dan dalam kitab Ahkâm al-Qur’ân, Ibn Taimiyyah
memberikan penilaian bahwa sanad hadits tersebut baik sebagaimana dimuat dalam kitab-nya
Muqaddimah al-Tafsîr, al-Hâfidz al-Dzahabiy dalam kitabnya Talkhîs Kitâb al-`Ilal menyebutkan
bahwa sanad  hadits tersebut hasan dan dalam kitabnya al-Siyâr sanadnya shâlih.
http://majles.alukah.net/diunduh pada hari Minggu, 02 Oktober 2016
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kepada utusan Rasûlullâh (Mu`âdz) dalam hal yang diridhai oleh

Rasûlullâh.”9 (HR. Abȗ Dâwud dan al-Tirmidzî).

Ajaran Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari ajaran

yang terdapat dalam agama lain. Ada tujuh karakter yang dimiliki oleh

ajaran Islam yaitu sebagai berikut, pertama: Rabbâniyyah artinya Islam

merupakan agama yang bersumber dari Allah Swt, bukan dari manusia,

sedangkan Nabi Muhammad Saw tidak membuat agama ini, tapi beliau

hanya menyampaikannya. Sebagaimana dalam Surah An-Najm : 3-4 yang

artinya:

)٤) إِْن ُھَو إِال َوْحٌي یُوَحى (٣َوَما یَْنِطُق َعِن اْلَھَوى (

Artinya: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu ( Al-Qur`an) menurut

kemauan hawa nafsunya (3). Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu

yang diwahyukan (kepadanya).,10

Kedua, Insâniyyah artinya Islam merupakan agama yang diturunkan

untuk manusia, karena itu Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok

dengan fitrah manusia. Pada dasarnya, tidak ada satupun ajaran Islam yang

bertentangan dengan jiwa manusia; Ketiga, Syumûliyah artinya Islam

merupakan agama yang lengkap, tidak hanya mengutamakan satu aspek lalu

mengabaikan aspek lainnya. Kelengkapan ajaran Islam itu nampak dari

konsep Islam dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari urusan pribadi,

keluarga, masyarakat sampai pada persoalan-persoalan berbangsa dan

bernegara. Kelengkapan Islam tidak hanya dari segi ajarannya yang rasional

9 A. Djazuli, Ilmu Fiqh:Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta:
Kencana), 2006, Cet, ke-6, hlm.62

10 Dewan Penterjemah Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Madinah:
Mujamma’ Khȃdim al-Haramain al-Syarîfain al-Mȃlik Fahd, 1412 H) hlm. 871
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dan mudah diamalkan, tapi juga keharusan menegakkan ajaran Islam

dengan metodologi yang Islami; Keempat, al-Wâqi`iyyah artinya realistis.

Karakter ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat

diamalkan oleh manusia atau dengan kata lain dapat direalisasikan dalam

kehidupan sehari-hari. Islam dapat diamalkan oleh manusia meskipun

mereka berbeda latar belakang, kaya, miskin, pria, wanita, dewasa, remaja,

anak-anak, berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, bangsawan, rakyat

biasa, berbeda suku, adat istiadat dan sebagainya; Kelima, al-Wasathiyah

yaitu hukum Islam seimbang dalam beramal, baik yang menyangkut

pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan akal pikiran maupun kebutuhan

rohani. Manusia memang membutuhkan konsep agama yang seimbang, hal

ini karena tawâzun (kesimbangan) merupakan sunnatullah. Di alam semesta

ini terdapat siang dan malam, gelap dan terang, hujan dan panas dan

begitulah seterusnya sehingga terjadi keseimbangan dalam hidup ini;

Keenam, al-Wudhûh. Konsep ajaran Islam itu sangat jelas. Kejelasan konsep

Islam membuat umatnya tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan

ajaran Islam, bahkan pertanyaan umat manusia tentang Islam dapat dijawab

dengan jelas, apalagi kalau pertanyaan tersebut mengarah pada maksud

merusak ajaran Islam itu sendiri. Dalam masalah aqidah, konsep Islam

begitu jelas sehingga dengan aqidah yang mantap, seorang muslim menjadi

terikat pada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Konsep syari`ah atau

hukumnya juga jelas sehingga umat Islam dapat melaksanakan peribadatan

dengan baik dan mampu membedakan antara yang haq dengan yang bathil,
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begitulah seterusnya dalam ajaran Islam yang serba jelas, apalagi

pelaksanaannya dicontohkan oleh Rasûlullâh Saw; Ketujuh, al-Jam`u baina

al-Tsabât wa al-Murûnah artinya dalam hukum Islam berkumpul ajaran

yang permanen dan fleksibel. Yang dimaksud dengan yang permanen

adalah hal-hal yang tidak bisa diganggu gugat, dia mesti begitu, misalnya

shalat lima waktu yang mesti dikerjakan, tapi dalam melaksanakannya ada

ketentuan yang bisa fleksibel, misalnya bila seorang muslim sakit dia bisa

shalat dengan duduk atau berbaring, kalau dalam perjalanan jauh bisa

dijama dan diqashar dan bila tidak ada air atau dengan sebab-sebab tertentu,

berwudhu bisa diganti dengan tayamum. Ini berarti, secara prinsip, Islam

tidak akan pernah mengalami perubahan, namun dalam pelaksanaannya bisa

saja disesuaikan dengan situasi dan konsidinya, ini bukan berarti kebenaran

Islam tidak mutlak, tapi yang fleksibel adalah teknis pelaksanaannya.11

11 Yûsuf Al-Qardhâwî, Al-Khashâish al-`Ammât li al-Islam, (Beirût: Muassasat al-Risâlah),
cet. ke-2, 1983, hlm. 7; lih. Ahmad  Abu Wail Akram `Umair, Min Khashâish Syari`atinȃ al-
Islâmiyah, diunduh dari www.ahmedamieur.com pada tanggal  04 Februari 2016. Hasbi ash-
Shiddieqy menyebutkan tiga karakteristik hukum Islam yaitu, sempurna (takamul), harmonis
(wasathiyah) dan dinamis (harakah). Lih. Hasbi ash-Shiddieqiy, Filsafat Hukum Islam,
(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 2001, hal.29. Adapun Abdul Manan menyebutkan ada empat
karakteristik hukum Islam yaitu, ketuhanan (rabbâniyyah), universal (syumûl), Harmonis
(wasathiyyah) dan manusiawi (insâniyyah). Lih. Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di
Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada),2007, hal.95-103. Sedangkan Muhammad `Ali al-Sâyis, mengemukakan bahwa
karakteristik hukum Islam yang paling menonjol ada tiga, yaitu tidak menyusahkan dan selalu
menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu
melaksanakan keadilan dalam penerapannya. lih. Muhammad Ali al-Sayis, Târîkh al-Fiqh al-
Islâmiy. Makâlah wa Mathba’ah Muhammad `Ali Sabih wa Awlâduh (Mesir: Qâriah), t.t, hal. 25.
`Abdul Basir bin Muhammad menyebutkan bahwa perbedaan pakar hukum Islam dalam
menyebutkan karakteristik hukum Islam pada dasarnya tidak keluar dari prinsip-prinsip yang
disebutkan dalam al-Qur’an surat al-‘Araf :157, yang intinya, yaitu tidak susah, sedikit beban,
berangsur-angsur, ada kelonggaran, dan sesuai dengan kemaslahatan umum.
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Syari’at12 Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati

posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan

manifestasi paling kongkrit dari Islam sebagai sebuah agama.   Sedemikian

pentingnya syari’at Islam dalam skema doktrinal Islam, sehingga seorang

orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa “mustahil memahami Islam tanpa

memahami syari’at Islam”13

Semenjak awal kelahirannya, di masa Rasûlullâh Saw sampai

sekarang, hukum Islam bergumul dan berdialog dengan kehidupan manusia

di seluruh penjuru dunia yang dinamis. Hal ini menjadikan pembaruan

hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan sebagai bukti kemampuan

Islam dalam menjawab setiap problematika kehidupan manusia. Salah satu

fenomena yang muncul terkait dengan pembaruan hukum Islam adalah

adanya usaha pembaruan hukum keluarga Islam di dunia muslim. Fenomena

pembaruan hukum keluarga Islam ini mulai muncul sejak awal abad ke-20.

14 secara umum, pembaruan tersebut dilakukan dengan memodifikasikan

hukum fiqh yang telah berabad-abad dterapkan. Tahir Mahmood

mengistilahkan hal ini dengan point of departure (titik keberanjakan) dari

fiqh konvensional (klasik) ke perundang-undangan modern.15

12 Syariah merupakan dimensi eksoterik Islam, sedangkan dimensi esoterisnya diisi oleh
tasawwuf. Sayyed Fussein Nasr, Ideals and Realities of Islam, (London: Unwim), 1997, hlm 112

13 Abdul Halim Barkatullah &Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman
yang Terus Berkembang, Pustaka Pelajar Yogyakarta., Cet.1 2006, hlm.145.

14 John L. Esposito, Women in Muslim Family Law, (New York:Syracuse University Press),
2001, hal.51-56; Majid Khadduri, “Marriage in Islamic Law: The Modernis Viewpoints”, dalam
The Amarican Journal of Comparative Law, No.26 (1978),hlm.214; Norman Anderson, Law
Reform in The Muslim World, (London: The Athlone Press) 1976, hlm.2

15 Rahmat Arijaya, dkk, Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia”, dalam
Majalah Peradilan Agama, Edisi 7 Oktober 2015, hlm. 8
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Tahir Mahmood menyebutkan ada tiga belas aspek pembaruan hukum

keluarga Islam yang terjadi di beberapa negara Islam yakni; batasan umur

minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan

pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan,

pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai

suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa

kehamilan dan implikasinya, hak wali orangtua, hak waris keluarga dekat,

pengelolaan waqaf dan wasiat wajibat.

Wasiat wajibah -sebagai salah satu aspek pembaruan hukum keluarga

Islam- pada dasarnya bertujuan mendistribusikan keadilan dan membangun

kemaslahatan16 dengan memberikan sebagian harta peninggalan kepada

orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang yang

meninggal baik hubungan emosional maupun hubungan kekeluargaan yang

mana harta tersebut diberikan sepeninggal si mayit, meskipun secara hakiki

si mayit tersebut tidak berwasiat. Di samping itu, wasiat wajibah  juga

bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan harmoni di masyarakat.17

Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang

dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau

memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang

diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.18

16 Ahmad Zaenal Fanani, Rekontruksi Wasiat Wajibat untuk Isteri Non Muslim, dalam
Majalah Peradilan Agama Edisi 7 /Oktober 2015 Direktorat Badan Peradilan Agama, hlm.31

17 Ibid.
18 Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam

Konteks Kewenangan Peradilan Agama”Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38
Tahun IX, 1998, hlm.23
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Wasiat wajibah berada di antara lembaga wasiat dan warisan. Hal ini

disebabkan karena pewaris tidak pernah secara ekplisit mewasiatkan kepada

siapa sebagian dari harta warisannya harus diserahkan, akan tetapi ada pihak

tertentu yang memiliki hubungan emosional yang sangat erat dan hubungan

kekeluargaan yang sangat dekat, namun karena perbedaan agama

menyebabkan orang tersebut tidak mendapatkan bagian dari harta

peninggalan orang yang meninggal tersebut. Dalam kondisi seperti ini,

penguasa atau hakim sebagai aparat negara melakukan tindakan yang

memaksa atau menetapkan adanya wasiat dari orang yang telah meninggal

dunia yang diberikan kepada orang tersebut di atas.19

Wasiat wajibah merupakan sebuah istilah baru yang tidak dikenal

dalam khazanah fiqh klasik.20 Istilah tersebut mulai muncul dan popular

setelah munculnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata Mesir (Qânûn al-

Madanî) yang menetapkan adanya wasiat wajibah untuk menegakkan

keadilan dan membantu para cucu yang tidak beroleh warisan.21 selanjutnya,

wasiat wajibah yang diatur dalam Undang-undang Mesir Nomor 71 Tahun

1946 diambil alih oleh negara-negara Islam seperti Maroko, Suriah, Tunisia,

Kuwait, Syiria, Irak, Yordania, Pakistan termasuk Indonesia.22

Indonesia-sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama

Islam-mengakomodir eksistensi wasiat wajibah melalui Kompilasi Hukum

19 Ibn Hazm, al-Muhalla, (Beirût: Dâr al-Afâq)t.t, juz. 9, hlm. 310-311
20 Muhnid Fu’adz, al-Washiyyat al-Wâjibah: Dirâsat Muqâranah, (Palestina: Jâmi`ah al-

Khalîl), t.t, hlm.207
21 Atho Mudhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, Yogyakarta,

Titian Ilahi Prss, hlm 163-164
22 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Moslem World (Bombay: N.M Tripathi,

1972), hlm.59.
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Islam yang ditetapkan melalui Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Namun sayangnya, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi

dalam ketentuan Umum tentang wasiat wajibah tersebut. Pengaturan wasiat

wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam 209. Pasal tersebut

menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya

diperuntukkan bagi anak angkat yang orangtua angkatnya meninggal dunia

atau sebaliknya diberikan kepada orangtua angkat dari anak angkatnya yang

meninggal dunia.23

Awalnya, konsep  wasiat wajibah   tersebut   dimaksudkan sebagai

langkah  kompromi  dengan hukum   adat   terutama   untuk mengantisipasi

partisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam

al-Quran. Di  sisi lain, nilai-nilai  itu  sendiri  telah  tumbuh subur

berkembang  sebagai  norma adat  dan  kebiasaan  masyarakat Indonesia

tentang hubungan hak dan kewajiban anak dan orang tua angkat. Nilai-nilai

adat  tersebut  telah  nyata-nyata   membawa   kemaslahatan, ketertiban

serta  kerukunan  dalam kehidupan   masyarakat .24

Makna wasiat wajibah yang  semula  hanya  untuk anak  angkat  dan

orang  tua  angkat mengalami pembaruan dan perluasan makna  yang

signifikan. Pembaruan tersebut terjadi bukan karena Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia atau ketentuan hukum wasiat wajibah di revisi, akan

23 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan
Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama,  2015, hlm. 1069

24 Ahmad Junaidi,Wasiat Wajibah:Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di
Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 2013, cet.1,  hlm.110.
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tetapi pembaruan tersebut terjadi melalui beberapa putusan Mahkamah

Agung  dan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. melalui jalan

wasiat wajibah, menetapkan anak kandung non muslim (anak

perempuan kandung) mendapatkan bagian yang sama dengan bagian

yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29

September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan

saudara kandung pewaris yang beragama non muslim berhak

mendapatkan harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah

yang kadar bagiannya sama dengan bagian saudara kandung yang

beragama Islam.25

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 16 K/AG/2010 memberikan

kedudukan isteri yang bukan beragama Islam dalam harta peninggalan

pewaris yang beragama Islam. Isteri yang bukan beragama Islam

mendapatkan warisan dari pewaris melalui lembaga wasiat wajibah

yang besarnya sama dengan isteri yang beragama Islam ditambah

dengan harta bersama.26

25 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis,
Legalisasi dan Yurisprudensi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.319

26 www. Hukumonline.com/berita/baca/it50d01c1b99cd2/isteri-beda-agama-berhak-dapat-
warisan-suami; diunduh pada hari Selasa 12 April 2016; Ahmad Zaenal Fanani, loc.cit.
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4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 59 K/AG/2001 tanggal 8 Mei

2002 yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris yang

beragama Islam melalui wasiat wajibah kepada non muslim dan juga

anak tiri.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 201227 yang

memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris yang muslim

kepada anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 diterbitkan  untuk

menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/201028

dalam pengujian Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut juga

memberikan porsi dari harta peninggalan melalui lembaga wasiat

wajibah bagi anak tiri.

Perluasan makna wasiat wajibah tersebut digunakan oleh hakim

sebagai pintu untuk melakukan pembaruan atas hukum kewarisan Islam di

Indonesia yang selama ini cenderung stagnan dan sulit untuk diubah,

27 Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 7
Tahun 2012 Nomor 19 menyatakan bahwa:”Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai
ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah” ketentuan
ini dikaitkan jika tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak..
http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/sema/sema_07_2012.pdf. diakses
tanggal 19 Januari 2016

28 Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, MK mengubah pasal
43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnyaDalam amar putusannya, MK mengubah pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang
Perkawinan menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya
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khususnya untuk memberi bagian bagi orang-orang yang terhalang menjadi

ahli waris karena adanya perbedaan keyakinan atau agama.29

Ibn Hazm (w.456 H/1064 M)30- seorang ulama terkemuka dari

kalangan madzhab Zhahiri31- berpendapat bahwa kerabat yang tidak

memperoleh harta warisan disebabkan karena kedudukannya sebagai budak,

berbeda agama dan keyakinan dengan pewaris atau karena ada hal lain yang

menghalangi mereka dari memperoleh bagian dari tirkah (harta peninggalan

orang yang meninggal), berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan

orang yang meninggal tersebut melalui jalan wasiat meskipun secara

senyatanya si mayit tidak melakukan wasiat secara hakiki. Wasiat tersebut

hukumnya wajib dilaksanakan sehingga jika orang yang meninggal tidak

sempat berwasiat, maka hakim dapat memaksa ahli warisnya untuk

mengeluarkan sebagian harta si mayit sebagai wasiat bagi orang-orang yang

tidak mendapatkan warisan tersebut.32

Pemikiran Ibn Hazm al-Andalusi tentang wasiat di atas, dijadikan

sebagai dasar dan landasan bagi adanya wasiat wajibat dalam Kitab

29 Ahmad Zaenal Fanani, loc.cit, hlm. 29
30 Nama lengkap Ibn Hazm adalah `Alî ibn Ahmad ibn Sa`îd ibn Hazm ibn Ghȃlib ibn

Shȃlih ibn Khalȃf ibn Ma`dan ibn Sufyȃn ibn Yazîd al-Fȃrisi. Kunyah-nya adalah Abû Muhamad.
lih. Yaqût, Mu`jam al-Udabȃ, (Beirût : Dȃr al-Fikr, 1980), Jilid 12 hlm. 237; Muhammad
`Abdullȃh Abû Shu`ailaik, al-Imȃm Ibn Hazm al-Zhȃhirîy: Imȃm Ahli al-Andalûsî, (Damaskus:
Dȃr al-Qalam, 1995),hlm. 16.

31 Madzhab Zhâhirîy yang secara bahasa artinya literal adalah madzhab yang dibangun oleh
Abû Dâwud  az-Dzâhiri (w. 883 M/ 270H) yang berasal dari Ashfahan, salah satu propinsi di Iran
saat ini. Abû Zahrah  (w.1974 M/1394 H) menyebutkan bahwa pada awalnya madzhab Dzâhirîy
bersama madzhab Hanafiy, madzhab Mâlikiy dan madzhab Syâfi’iy adalah empat madzhab besar
di bagian timur Dunia Islam. Sedangkan madzhab Hanbali yang dikemudian hari menjadi
madzhab besar di Dunia Islam, sebelum abad kelima belum begitu popular dan tidak banyak
diikuti oleh kaum muslimin. Namun berkat pengaruh Ibn Abî Ya’la (w.1065 M/458 H), seorang
ulama besar madzhab Hanbali, pengaruh madzhab Hanbali mulai berkembang dan menggeser
posisi madzhab Dzâhirîy di Dunia Timur lih.   Abû Zahrah, Ibn Hazm Hayâtuhu, wa `Ashruhu
Arâuhu wa Fiqhuhu, (Kairo: Dâr al-Fikrî al-`Arabîy, 1977M), hlm 262.

32 Ibn Hazm, al-Muhalla, hlm 311
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Undang-undang Hukum Perdata di Mesir (Qânûn al-Madanî) yang mana

Mesir merupakan negara muslim pertama yang mengakui lembaga wasiat

wajibah.33

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik dan

memandang penting untuk meneliti lebih jauh tentang konsep wasiat

wajibah menurut Ibn Hazm dan relevansinya dengan pembaruan Hukum

Islam di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah dan penjelasan sebelumnya, maka

untuk lebih fokus rumusan masalah penelitian ini adalah

1.2.1 Bagaimana wasiat wajibat menurut Ibn Ḥazm?

1.2.2 Bagaimana relevansi wasiat wajibat menurut Ibn Ḥazm dengan

pembaharuan Hukum Islam di Indonesia?

1.3. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami variabel-variabel

penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah kunci dalam

penelitian ini. Istilah-istilah kunci itu adalah:

1.3.1. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau

tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal

dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan

baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal

dunia.. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa

33 Abu Zahrah, op.cit, hlm 482 dan hlm. 541
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wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi

pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang

membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan34

1.3.2. Ibn Hazm adalah seorang ulama besar  dari madzhab Zhahiri yang lahir

dan hidup pada abad IV di Andalusi. Nama lengkapnya Alî ibn AHmad

ibn Sa`îd ibn Hazm ibn Ghâlib ibn Shâlih ibn Khalâf ibn Ma`dan ibn

Sufyân ibn Yazîd al-Fârisi.35 Kunyah-nya adalah Abû Muhamad.36

1.3.3. Relevan mengandung arti adanya hubungan fungsional antara dua hal

yang dihubungkan. Hubungan di antara dua hal tersebut memiliki tiga

kemungkinan yaitu, hubungan material, hubungan on-topic dan hubungan

applicable.37

1.3.4. Pembaruan adalah proses, perbuatan dan cara memperbaiki supaya

menjadi baru, mengulang sekali lagi, memulai lagi, mengganti dengan

yang baru dan memodernkan.38

1.3.5. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan

kehidupan berdasarkan al-Quran, al-Hadits dan Ijtihad.39

1.3.6. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam

yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga

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

34 Suparman, et. All,. Fiqh Mawaris, (Jakarta:Gaya Media Pratama), 1997, h.163.
35 Yaqût, ibid; Muhammad `Abdullȃh Abû Shu`ailaik, ibid..
36 Muhammad Abû Zahrah, op.cit, h. 21.

37 Dalam bahasa Inggris, kata relevant memiliki beberapa arti yang menjadi sinonimnya,
yaitu material, aplicable dan on- topic. Material artinya bahan, fakta, informasi, atau ide untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan. Applicable artinya dapat dipakai dalam hal ini berkaitan dengan
metodologi dan on-topic artinya berkaitan dengan inti masalah. Lih.
https://translategoogle.com/#en/id/relevant, diakses 03 Desember 2016

38 http://kbbi.web.id/baru diakses pada tanggal 03 Desember 2016
39 http://kbbi.web.id/hukum, diakses pada tanggal 03 Desember 2016
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Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan

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

ketiga kelompok hukum tersebut.

1.3.7. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan

dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang

sama.40

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah :

1.3.1 Mendeskripsikan wasiat wajibat menurut Ibn Ḥazm.

1.3.2 Menganalisis relevansi wasiat wajibat menurut Ibn Ḥazm dengan

pembaruan hukum Islam di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara

teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya

khazanah intelektual Islam dalam bidang hukum Islam khususnya tentang

wasiat wajibat dan dan diharapkan bisa menawarkan paradigma dan konsep

baru tentang wasiat wajibat di Indonesia. Sedangkan secara praktis,

penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat meraih gelar doktor hukum

Islam pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri  Sultan Syarief

Kasiem Riau dan untuk memotivasi berbagai pihak yang berkecimpung

40 Kansil, CTS, S.H,Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: Sinar Grafiti), 1993, hal.
20
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dalam hukum Islam seperti majelis ulama indonesia, hakim peradilan

agama, organisasi kemasyarakatan, pembuat kebijakan dan undang-undang.

1.6. Tinjauan Pustaka.

Kajian mengenai Ibnu Hazm dapat dikatakan sangat banyak

dilakukan oleh para cendikiawan baik klasik maupun kontemporer. Sosok

Ibnu Hazm yang memiliki dan menguasai ilmu yang luas di berbagai bidang

membuatnya menjadi figur penting dalam khazanah perkembangan

pemikiran Islam sehingga studi dan penelitian mengenainya seakan tidak

akan pernah berhenti.

Kajian dan buku-buku yang ditulis mengenai Ibnu Hazm dapat

diklasifikasikan sesuai bidang-bidang ilmu yang dikuasai Ibnu Hazm. Dari

pelacakan yang penulis lakukan, terdapat beberapa kajian dan buku yang

berkaitan dengan Ibnu Hazm dan pemikirannya. Buku-buku tersebut antara

lain adalah karya `Abd al-Karîm Khalîfah, Ibnu Hazm al-Andalusi

Hayâtuhu wa Adâbuhu, (Kairo: Dâr al-`Arabiyat, t.th), `Umar Fârukh, Ibn

Hazm al-Kabîr (Beirût: Dâr-al-Lubnân, 1980), `Abd al-Lathîf Syarârah,

Ibnu Hazm Ra’îs al-Fikr al-`Ilmiy (Beirût: Maktabat al-Tijâri, t.th), Zakaria

Ibrâhim, Ibnu Hazm al-Mufakkir al-Zhâhiriy al-Mausû`iy (Kairo: Dâr al-

Misriyah t.th), Muhammad Abû Zahra, Ibn Hazm: Hayâtuhu wa `Asruhu wa

Arâ’uhu wa fiqhuhu,(kairo: Dâr al-Fikr al-`Arabiy, t.th), Suhair Fadl Allah

Abû Wâfiyah, Ibn Hazm Wa Arâ’uhu al-Kalâmiyyat wa al-falsafiyah,

(Disertasi di `Ain Syams Kairo tahun 1985). Kitab tersebut mengkaji

pemikiran Ibn Hazm di bidang ilmu kalam dan filsafat dan `Abd al-Halîm
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Uwais, Ibn Hazm Al-Andalusiy wa Juhûduhu fi al-Bahts al-Tarikhiy wa al-

Hadhâriy, (Disertasi diterbitkan di Kairo oleh Al-Zahra li al-I`lâm al-

`Arabiy, 1988). Kitab tersebut mengkaji tentang kontribusi pemikiran Ibn

Hazm dalam bidang sejarah dan peradaban. Dzâhiriyyah Ibn Hazm

Nazhâriyyah al-Ma`rifat wa Manâhij al-Bahts, karya Anwâr Khâlid. Karya

ini membahas tentang pemikiran Ibn Hazm yang berkaitan dengan logika

dan filsafat., Al-Masâil al-Fiqhiyyat allatiy Ankara Ibn Hazm al-Istidlâla

fîyhâ bi al-Qiyâs fi Abwâb al-Mu`âmalat al-Mawârits, wa al-Washâyâ wa

al-Syahâdat min Kitâbihi al-Muhallâ, karya Munîr ibn ’Alî ibn Hâsyim al-

Qarnîy. Karya ini merupakan sebuah disertasi di Fakultas Da’wah dan

Ushȗluddîn  Universitas `Umm al-Qurâ, Mekah. Karya ini mengkaji dan

meneliti tentang penolakan Ibn Hazm terhadap penggunaan qiyâs dalam

masalah-masalah fiqh di bidang mu’âmalah, waris, wasiat dan syahadah.

Sedangkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kajian mengenai Ibnu

Hazm yaitu yang ditulis oleh Ahmad Qarib tahun 1997 berjudul Metode

Ijtihad Ibn Hazm al-Zhâhiriy dalam menghadapi perubahan sosial dan

disertasi yang ditulis oleh Suryana Jamrah dengan judul pemikiran kalam

Ibnu Hazm al-Andalusi, serta tesis yang ditulis Baharuddin Nur tahun 1996

dengan judul Ibn Hazm al-Zhâhiriy dan pandangan dengan filsafat dan

karya Rahman Ali yang berjudul Istishhâb menurut pemikiran hukum Ibn

Hazm al-Zahiri tahun 2004, tesis yang juga ditulis oleh Repelita Samin yang

berjudul Kritik terhadap istihsân (studi perbandingan atas pandangan

Imâm Syâfi`iy dan Ibn Hazm).
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Demikian pula kajian dan tulisan tentang wasiat wajibah di

Indonesia telah banyak ditulis diantaranya: Ahmad Junaidi, Wasiat

Wajibah: Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia.

M. Fahmi Al-Amruzi, Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Habiburarrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Yusuf

Somawinata, Konsep dan Pelaksanaan Wasiat Wajibah (kajian atas

Putusan-putusan Pengadilan Agama Wilayah Banten tentang Wasiat

Wajibah Tahun 1995-2000)

Namun karya-karya tersebut di atas tidak ada satupun yang membahas

secara rinci dan komprehensif tentang pemikiran Ibn Hazm tentang wasiat

wajibah dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Persoalan-

persoalan tersebut itulah yang menjadi fokus penelitian ini. Oleh karena itu,

penelitian ini menjadi sangat signifikan karena memiliki fokus yang berbeda

dengan karya-karya yang disebutkan di atas, yaitu memberikan telaah

terhadap pendapat Ibn Hazm tentang wasiat wajibah dan relevansinya

dengan pembaruan Hukum Islam di Indonesia dibandingkan dengan hasil

kajian-kajian tentang Ibn Hazm terdahulu

1.7. Kerangka Teori

Secara etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan,

menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan yang

lain. Dalam al-Qur’ân hal yang berhubungan dengan wasiat disebut
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sebanyak 25 kali. Menurut Ahmad Rafiq secara etimologi, para ahli hukum

Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada

orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan

tanpa menuntut imbalan atau tabarru.41

Sedangkan menurut terminologi, Sayyid Sâbiq menyatakan bahwa

wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang

lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat

secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai

terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.42 Definisi yang

disampaikan oleh  Sayyid Sâbiq selaras dan sejalan dengan definisi yang

dikemukakan oleh pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Hanafiy.43

Sedangkan Al-Jazîrî –sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman-

menyebutkan para pakar hukum Islam dikalangan Mazhab Mâlikiy, Syâfi`iy

dan Hanbaliy memberikan definisi yang lebih terinci yaitu wasiat adalah

suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak

memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah

ia meninggal dunia.  Seorang muslim yang memiliki harta boleh

memberikan wasiatnya atas dasar adanya rasa kasih sayang kepada

seseorang terkecuali ahli waris yang sah.44

41 Ahmad Rafiq, Hukum  Islam di Indonesia, Manajemen PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, cet. Pertama 1987, hlm 126

42 Sayyid Sȃbiq, Fiqh al-Sunnah,(Libânon: Dâr al-Fikri), 1989, cet.1, hlm 415
43 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana), 2006,

ed.1, cet-26,  hlm 149
44 Abdurrahman, Syari`ah The Islamic Law, terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman,

“Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm
415.
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Keberadaan wasiat sesuai dengan sifat manusia yang selalu

mengharapkan agar amalnya di dunia memberikan keselamatan kepadanya

di akhirat, maka manusia selalu berupaya berbuat amal kebajikan sewaktu ia

masih hidup, salah satu kebajikan tersebut adalah membuat wasiat semasa

hidupnya agar sebahagian harta yang dimilikinya digunakan untuk

memenuhi kebutuhan orang lain.45

Dalil- dalil tentang eksistensi wasiat46 dalam syariat Islam terdapat

dalam al-Qur’an dan al-Hadîts.

1. Dalil yang terdapat dalam al-Qur’ân yaitu firman Allah SWT dalam

surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْیراً اْلَوِصیَّةُ لِْلوالَِدْیِن َواْألَْقَربِیَن بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى ُكتَِب َعلَْیُكْم إِذا َحَضَر 

اْلُمتَّقِینَ 

Artinya:”Diwajibkan atas kamu, apabila sesorang di antara kamu

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,

berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah

kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”47. (Q.S. al-Baqarah:180).

Surat al-Maidah (5) ayat 106 yang berbunyi:

ِحین اْلَوِصیَّة اْثنَاِن َذَوا َعْدل ِمْنُكْم أَْو آَخَراِن ْلَمْوتیأیھا الَِّذیَن آَمنُوا َشَھاَدة بَْینُكْم إَذا َحَضَر أََحدُكْم ا

إْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فِي اْألَْرض فَأََصابَْتُكْم ُمِصیبَة اْلَمْوتِمْن َغْیرُكمْ 

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari

kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklaah

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu atau

45 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyanti, Hukum Perdata Islam Kompentensi PA
tentang waris, Wasiat, Waqaf dan Shadaqah, Bandung :Mandar Maju, 1997, hlm 58.

46 Al-Qurtubiy, Jâmi li Ahkâm al-Qur’ȃn, (Muhammad al-Tarakiy, (t.t:Muassasat al-
Risâlah), 2006 jilid 2, hlm.257

47 Dewan Penterjemah, op.cit, hlm.44
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dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam

perjalanan dimuka bumi lalu ditimpa bahaya kematian”48.

Surat al-Baqarah (2) ayat 204 yang artinya:

فََال ُجنَاح َعلَْیُكمْ فَإِْن َخَرْجنَ اْلَحْولإلَىَمتَاًعاِألَْزَواِجِھمْ َوِصیَّةَواَلَِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َویََذُروَن أَْزَواًجا

فِي َما فََعْلَن فِي أَْنفُسھنَّ ِمْن َمْعُروف

Artinya:”Dan orang-orang yang meninggal diantaramu dan

meninggalkan isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya yaitu diberi

nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari

rumahnya) akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) tidak dosa bagimu

(wali atau ahli waris yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma’ruf

terhadap diri mereka” 49

2. Dalil wasiat dalam sunnah Rasûlullâh SAW.

- Hadits dari Ibn Umar yang berbunyi:

ما حق امرئ قال : لیھ وسلم عي و أن رسول هللا صلعن عبد هللا ابن عمر رضي هللا تعالى عنھما

50( رواه البخاري ومسلم )اال ووصیتھ عنده مكتوبة مسلم لھ شیئ یوصى فیھ یبیت لیلتین

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA, bahwasanya Rasûlullâh

bersabda:” Tidak layak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang

hendak dia wasiatkan berlalu (sampai) dua malam, melainkan wasiatnya

dalam keadaan sudah tertulis di sisinya”.

Berkaitan dengan pemahaman terhadap ayat-ayat wasiat di atas,

terdapat empat kelompok pemahaman yaitu: kelompok pertama berpendapat

bahwa wasiat hukumnya tidaklah wajib baik bagi orang yang banyak

48 Ibid, hlm.180
49 Ibid, hlm. 59
50 Al-Bukhâri, Jâmi` al-Shahîh,  di-tahqîq oleh Shidqi Jamîl al-Athâr, (Beirût:Dâr al-Fikri),

2013,hlm. 669; Muslim bin Hajjâj, Shahîh Muslim, di-tahqîq oleh Abû Qutaibah, (t.t: Dâr
Thaibah), 1427 H/2006 M, cet ke-1, jilid II, hlm. 766.
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meninggalkan harta maupun yang sedikit.51 Pendapat ini berargumentasi

bahwa ayat tentang wajibnya wasiat telah di-nasakh oleh ayat-ayat tentang

warits atau oleh hadits Rasûlullâh atau oleh kedua-duanya.52 Disamping itu,

Rasûlullâh Saw, Ibn `Umar  dan Hatîb bin Abî Balta`ah yang merupakan

rawi hadits tersebut semasa hidupnya tidak melakukan wasiat sekiranya

wajib tentu Rasûlullâh, Ibn `Umar dan Hatîb bin Abî Balta`ah akan

melakukannya.53 Kelompok kedua berpendapat bahwa wasiat wajib

dilakukan oleh orang yang meninggal dengan meninggalkan harta yang

banyak sedangkan orang yang meninggal tetapi meninggalkan harta yang

sedikit tidaklah wajib. Kelompok ketiga berpendapat bahwa wasiat wajib

dilaksanakan terhadap kerabat yang tidak termasuk ahli waris dan lemah

secara ekonomi. Kelompok keempat berpedapat bahwa wasiat itu hukumnya

wajib dilaksanakan oleh orang yang meninggalkan harta yang banyak

maupun yang meninggalkan harta sedikit untuk kerabat yang tidak termasuk

ahli waris yang ekonominya kuat maupun lemah. Apabila tidak

dilaksanakan maka ia berdosa dan berbuat dzalim karena hartanya terkait

dengan hak-hak kerabatnya yang tidak menjadi ahli waris tersebut sehingga

pemegang kekuasaan atau pemerintah mesti melaksanakan wasiat tersebut.54

Pendapat ini merupakan pendapat Ibn Hazm didasarkan pada zhâhir ayat

51 Harta disebut  banyak jika mencapai jumlah  700 sampai dengan 900 dirham. (Abû
Zahrah, Ibn Hazm, Hayȃtuhu wa `Ashruhu Arȃuhu wa Fiqhuhu, (Kairo: Dȃr al-Fikri al-`Arabi),
1977 hlm. 477

52Yang dimaksud hadits yang menasakh ayat tentang kewajiban wasiat adalah hadits yang
berbunyi : ال وصیة لوارث Pendapat pertama ini dipegang oleh mayoritas ulama. Muhammad Rasyîd
Ridhȃ, Tafsir al-Manȃr , (Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah al-`Âmmah lil-Kitȃb)1990, jilid 2,
hlm.109, Abû Zahrah, op.cit, hlm 480

53 Abû Zahrah, Ibn Hazm, op.cit, hlm 477.
54 Ibn Hazm, Op.Cit, hlm. 314
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Al-Qur’ân surat al-Baqarah ayat 180 dan hadits yang diriwayatkan dari Ibn

`Umar di atas. Dari pemaparan di atas, nampak bahwa Ibn Hazm tidak

menjadikan ayat waris menasakh ayat yang berkaitan dengan kewajiban

berwasiat.55 Di samping Ibn Hazm, ulama yang menyatakan wasiat itu

hukumnya wajib adalah Dâwud al-Zhâhiriy (w.297 H), `Abdullah bin Abî

Aufa (w.203 H), Thalhah bin Mathraf , al-Sya`bî (w.100 H), Thâwus (w.

110 H) dan al-Hasan (w.110 H)56

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, wasiat wajibat

adalah wasiat yang dipandang telah dilakukan oleh seseorang yang akan

meninggal  dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.

Sebagai contoh apabila ada seseorang yang meninggal dunia tidak

meninggalkan wasiat terhadap keturunan dari anak laki-laki yang telah

meninggal dunia di waktu si mati masih hidup atau mati bersama yang

disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu, maka keturunan dari anak laki-laki

tersebut mendapatkan bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibat.57

Sedangkan menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibat adalah tindakan

yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa

atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang

diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.58

Beberapa Negara yang telah memberlakukan  wasiat wajibah dalam

undang-undang diantaranya:

55 Ibid, hlm. 312
56 Ibid.
57Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam

Islam,(Jakarta:Sinar Grafika), 1994, hlm 130.
58 Ahmad Rafiq, op.cit., hlm 462.
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1. Mesir

Mesir merupakan negara pertama yang memasukkan wasiat wajibah

kedalam perundaang-undangan resmi melalui undang-undang no. 71 tahun

1946 (tentang wasiat). Parlemen Mesir menggunakan lembaga wasiat

wajibah untuk memberikan hak kewarisan kepada cucu yatim (yang

kematian ayah) yang terhijab oleh anak pewaris (saudara dari ayah anak

yatim itu). Aturan tersebut ditemukan dalam pasal 76 sampai 79. 59

Qanun Mesir yang menetapkan adanya wasiat wajibat bagi kerabat

yang tidak termasuk ahli waris dalam hal ini cucu dari si mayit yang

orangtuanya meninggal lebih dahulu dari si mayit didasarkan pada

pemikiran dan pendapat Ibn Hazm tentang wasiat.60 Dimana Ibn Hazm

berpendapat bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada

kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan, maka hakim harus bertindak

sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris

kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan dalam bentuk wasiat

wajibat melalui putusan yang dibuatnya setelah pihak yang merasa

dirugikan mengajukan gugatan atau permohonannya ke pengadilan.61

2. Indonesia.

Di Indonesia  wasiat wajibah dimuat dalam pasal 209 Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Hanya saja di Indonesia wasiat wajibat diperuntukkan

untuk anak angkat dan atau orang tua angkat saja.  Kompilasi Hukum Islam

59 Al Yasa Abu Bakar, Mimbar hukum No. 29 THN VII 1996, (Jakarta : Al Hikmah dan
Ditbinbapera Islam, 1996), hlm 102.
60 Abu Zahrah, Ibn Hazm, op.cit, 482 dan 541
61 Ibid, hlm. 479
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(KHI) pasal 209 yang berbunyi: (1). Harta peninggalan anak angkat dibagi

berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan

terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah

sebanyak-banyaknya 1/3  (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.

(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dari pasal di atas yaitu ayat 1 dan 2, di situ jelas menerangkan bahwa wasiat

wajibah diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat yang tidak

menerima warisan dari orang tua angkat atau anak angkatnya yang telah

meninggal dunia dengan batasan maksimal 1/3 (sepertiga) harta dari

pewasiat.62

Wasiat wajibat yang tadinya hanya diperuntukkan bagi anak angkat

atau orangtua angkat sebagaimana yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi

Hukum Islam, dalam praktek di Pengadilan mengalami perkembangan dan

perluasan dimana ditemukan beberapa putusan tingkat kasasi yang

menetapkan bukan hanya anak angkat yang mendapatkan harta peninggalan

melalui media wasiat wajibat tetapi anak kandung dan isteri yang berbeda

agama mendapatkan bagian dari harta peninggalan melalui media wasiat

wajibat sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 368 K/AG/1995,

Nomor 51 K/AG/1999. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 16

62 Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, 1999/2000, hlm. 94; Cik Hasan Bisri,
et.al, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1999). hlm. 93
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K/AG/2010.63, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 59 K/AG/2001

tanggal 8 Mei 2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2012

Disamping Mesir dan Indonesia, Negara Tunisia, Maroko dan Suriah

juga menggunakan lembaga wasiat wajibah. Hanya saja Mesir, Tunisia,

Maroko dan Suriah menggunakan lembaga wasiat wajibah untuk

menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-

cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu

dibanding pewaris.64

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan  Penelitian.

Pendekatan yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian

kepustakaan  (library research), yaitu  penelitian yang penemuan

objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya

berupa teks, seperti  buku, eksiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan

dokumen lain.65 Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada

sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, seperti

mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoritis. Di sini riset

pustaka lebih bermakna memanfaatkan sumber perpustakaan untuk

memperoleh data penelitian, tanpa riset lapangan.

63 www. Hukumonline.com/berita/baca/it50d01c1b99cd2/isteri-beda-agama-berhak-dapat-
warisan-suami; diunduh pada hari Selasa 12 April 2016; Ahmad Zaenal Fanani, loc.cit.

64 Loc.cit, hlm.3
65 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),

hal.3
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Alasan utama pemilihan penelitian kepustakaan sebagai pendekatan

adalah karena persoalan penelitian hanya bisa dijawab lewat penelitian

pustaka.66 Sebab tidak mungkin dan tidak bisa mengharapkan datanya dari

figur utama penelitian ini, karena yang bersangkutan telah lama meninggal

dunia. Walaupun demikian, ada banyak karya yang dipercaya ditulis

langsung oleh Ibn Ḥazm yang masih bisa ditemukan sampai saat ini.

Dalam hal ini, justru data lapangan (berupa wawancara dan quesioner)

tidak akan memberikan jawaban yang signifikan terhadap persoalan yang

diteliti.

Setidaknya ada empat ciri utama studi kepustakaan. Pertama, peneliti

berhadapan langsung dengan teks dan data angka, bukan pengetahuan dari

lapangan atau saksi mata berupa  kejadian, orang atau benda-benda lain.

Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ketiga, data pustaka pada

umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan

pertama di lapangan. Keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh

ruang dan waktu.67

1.8.2. Sumber Data.

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya,

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan dua hal:

pertama, wasiat wajibah menurut Ibn Hazm. Kedua, wasiat wajibah

66 Mestika Zed menyebut: paling tidak ada tiga alasan penelitian pustaka. Pertama: karena
persoalan penelitian hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan mungkin tidak bisa
mengharapkan datanya dari riset lapangan. Kedua: studi pustaka diperlukan sebagai satu tahap
tersendiri, yaitu studi pendahuluan untuk menjawab gejala baru yang terjadi dalam masyarakat.
Ketiga: data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Ibid. hal. 2-3

67 Ibid., hal. 4-5
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menurut Ibn Hazm dan relevansinya dengan pembaruan Hukum Islam di

Indonesia. Untuk itu, sumber data atau subjek dari mana data dapat

diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber, sumber data primer

dan sekunder.

a. Sumber data primer.

Banyak orang yang mengelompokkan bahan kepustakaan (buku,

artikel, atau essei) sebagai data sekunder, namun dari sudut metodologi

sejarah, sejumlah dokumen yang diterbitkan atau buku yang diperoleh dari

tangan pertama (pelaku sejarah) bisa dikategorikan sebagai sumber

primer.68 Berkaitan dengan itu, sumber data utama penelitian ini adalah

karya-karya Ibn Hazm sendiri yang relevan dengan objek penelitian yaitu

kitab al-MuHallȃ fi SyarH al-Mujallȃ bi al-Hujaj wa al-Atsȃr69, al-Nubadz

al-Kȃfiyat fi Ushûl al-Dîn70, dan al-Ihkȃm fi Ushûl al-Ahkȃm.71 Di

samping referensi di atas, penulis juga menjadikan buku Transformasi

68 Ibid., hlm. 19-20.
69 Kitab al-Muhlmlȃ fi Syarh al-Mujallȃ bi al-Hujaj wa al-Atsȃr adalah kaya terbesar Imam

Ibnu Hazm dalam masalah fiqih yang terbilang langka dan jarang dikenal di masyarakat .
Disajikan dalam bentuk yang unik dan khas berbeda dengan kitab fiqih lainnya.Ibnu Hazm -
rahimahullah- menguraikan permasalahan fiqih satu per satu dengan penomoran pada setiap
masalah dengan disertai uraian jawaban dengan hujjah yang kokoh, tanpa pengklasifikasian tiap
permasalahn dalam subjudul tertentu. kitab ini terdiri dari 11 jilid dan merupakan kitab yang
menghimpun masalah-masalah fiqih dari berbagai mazhab disertai kritik dan komentar Ibnu
Hazm. Dalam kitab ini terlihat begitu kuatnya Ibnu Hazm berpegang kepada arti zahir nash dengan
mengemukakan dalil-dalil baik dari al-Qur`ȃn maupun hadîts yang diriwayatkan melalui jalur-jalur
gurunya. Kitab ini adalah karya monumental Ibn Hazm di bidang fiqih di samping merupakan
representasi dari fiqih Mazhab Zahiri, juga menghimpun pendapat-pendapat fiqih dari kalangan
sahabat dan tabi’in https://usahasunnah.wordpress.com/katalog-produk/buku-ahlus-sunnah/kitab-
fikih-terjemah/ diunduh pada hari Minggu 02 Oktober 2016

70 al-Nubadz al-Kȃfiyat fi Ushûl al-Dîn merupakan kitab Ushul al-Fiqh sebagai pengantar
untuk mempelajari kitab al-Ihkȃm fi Ushûl al-Ahkȃm. lih. Ibn Hazm, al-Nubadz al-Kȃfiyat fi Ushûl
al-Dîn, (Kairo: Maktabah al-Khanaji), cet. I, 2010, hlm.9.

71 Kitab al-Ihkȃm fi Ushûl al-Ahkȃm terdiri atas 8 jilid yang merupakan kitab ushul fiqh
mazhab al-Zhȃhirî. Dalam kitab ini Ibnu Hazm mengungkapkan metode ijtihȃd-nya yang
mengandalkan kepada kemampuan memahami bahasa serta banyak mengkritik metode ijtihȃd bi
al-ra’yi seperti qiyȃs, istihsȃn dan istishlȃh yang digunakan ulama mazhab lainnya dalam istinbȃth
hukum
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Hukum Islam ke Hukum Nasional karya Busthanul Arifin dan Reformasi

Hukum Islam di Indonesia, karya Abdul Manan serta Kompilasi Hukum

Islam dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjadi objek

penelitian di atas sebagai referensi primer

b. Sumber data sekunder.

Sumber data pendukung penelitian ini berkaitan dengan sumber data

yang memberikan penjelasan tentang konsep wasiat dan wasiat wajibah.

Sumber data seperti ini adalah berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh ulama

lain sebagai berikut: Mu`jam fiqh Ibn Hazm al-Zhȃhirî karya Muhammad

al-Muntashir billâh bin Muhammad al-Zamzami, Ahkȃm al-Washiyyah:

Buhûts Muqȃranah karya ’Ali al-Khafif, Ahkȃm al-Washiyah fi al-Fiqh al-

Islȃmî karya Muhammad ’Ali Mahmûd Yahya, al-Imȃm Ibn Hazm al-

Zhȃhirî: Imȃm Ahl al-Andalusi karya Muhammad `Abdullȃh Abû

Shu`ailaik, al-Fiqh al-Islamîy wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhailî,

Zhȃhiriyat Ibn Hazm al-Andalusî : Nadzariyyat al-Ma’rifat wa Manȃhij

al-Bahtsi karya Anwâr Khâlid al-Za’bi, al-Washiyyah al-Wȃjibah:

Dirȃsah Fiqhiyyat Muqȃranah karya Raim `Adil Aj`ar, Nafh ath-Thib

karya al-Muqri, al-Fiqh ‘alȃ Mazȃhib al-Arba’ah karya ‘Abd al-RaHmȃn

al-Jazâirî, al-Washiyyat al-Wâjibah: Dirâsat Muqâranah karya Muhnid

Fuadz `Abd al-Baqiy dan Ibn Hazm: Hayȃtuhu, Arȃuhu wa Fiqhuhu karya

Muhammad Abû Zahrah.

1.8.3. Analisis data.
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Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan digunakan metode

doktrinal deduktif.72 Kata doktrinal mengacu pada metode penelitian

sedangkan kata deduktif pada metode penalaran. Teori yang digunakan

dalam penelitian ini berkonsekuensi pada metode doktrinal, yakni

penelitian hukum dengan ruang lingkup universal. Metode ini dipakai

untuk menelaah dan menganalisa pandangan atau pendapat yang

menyangkut pemikiran Ibn Hazm tentang wasiat wajibah yang terdapat

dalam berbagai sumber di atas.

Selain itu, juga digunakan pendekatan komparatif, karena masalah

wasiat wajibah tidak lepas dari berbagai pendapat para ulama fiqh yang

antara satu dengan yang lainnya tidak luput dari perbedaan pendapat.

Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif, maka membandingkan

antara pemikiran yang berbeda ini sangat diperlukan. Dengan melakukan

analisis komparasi, akan dihasilkan dua kemungkinan, yaitu pertama,

simpulan menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep

pembandingnya. Kedua, simpulan yang diteliti menyatakan

ketidaksamaan.73

72 Istilah penelitian hukum doktrinal lebih tepat digunakan daripada penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan
diterapkan atas doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembang. Lihat: Sidharta,
Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta:Pustaka Obor Indonesia, 2009), hal.
159

73 Analisis komparasi adalah salah satu dari dua pisau analisis yang ditawarkan Mestika
Zed. Pisau analisis lain pada penelitian kepustakaan adalah analisis historis yaitu dengan
menganalisa kejadian-kejadian di masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu
peristiwa terjadi. Hasil yang ditemukan bermanfaat untuk menentukan apakah rentetan kejadian
tersebut sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lih. Mestika
Zed, metode…..op.cit, hal.41
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Proses analisis dan penafsiran data merupakan suatu proses

berkelanjutan. Ia sudah bisa dilakukan sejak proses pencarian data sedang

berjalan. Namun, sebagian besar kegiatannya dilakukan pada pasca kerja

pengumpulan data.74

1.9. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang sangat penting karena

mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar masing-masing bab yang

saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh

penelitian yang alamiah dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis akan

membagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Satu, menjelaskan latar belakang permasalahan mengapa penulis

mengambil topik ini, kemudian akan dipaparkan batasan-batasan perumusan

masalah dan penegasan istilah untuk menghindari meluasnya pembahasan

dalam disertasi ini. selanjutnya dijelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kepustakaan, kerangka teori, kerangka konseptual, metodologi

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, menguraikan tentang riwayat hidup Ibn Hazm sehingga

pemikiran Ibn Hazm dapat diketahui secara utuh dan ketentuan. Bab ini

meliputi: biografi Ibn Hazm, kondisi politik dan ekonomi zaman Ibn Hazm,

74 Robert Bog dan Steven J. Taylor, Pengantar Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan
Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial, Judul Asli:Introduction to Qualitative Research
Methodes A Fhenomenological Approach to  The Social Science, penerjemah: Arief Furchan,
(Surabaya: Usaha Nasional, 1992, hal. 139-140. Patton, seperti dikutip Moleonng, mebedakan
analisis dengan penapsiran. Analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikan-
nya ke dalam suatu pola, kategori, dan satun uraian dasar. Sementara yang dimaksud dengan
penafsiran adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan
mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Patton dalam Lexy J. Moleong, Metodologi
Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 1998, cet-ke-9, hal. 103
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kondisi budaya ilmiah, kondisi sosial kemasyarakatan, pendidikan, guru dan

murid-muridnya, karya-karya Ibn Hazm, corak pemikiran Ibn Hazm dan

pujian ulama terhadap Ibn Hazm.

Bab Tiga, dalam bab ini, membahas secara umum tentang wasiat dan

wasiat wajibah dimulai dari pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun

dan syarat wasiat, tinjauan para ulama tentang hukum wasiat, wasiat wajibah

meliputi pengertian wasiat wajibah, hukum wasiat wajibah, wasiat wajibah

di beberapa Negara muslim, dan wasiat wajibah di Indonesia.

Bab Empat, dalam bab ini, membahas tentang wasiat wajibat menurut

Ibn Hazm dan Relevansinya dengan pembaruan Hukum Islam di Indonesia.

Pembahasan dalam bab ini meliputi: perubahan sosial dan pembaruan

hukum, pembaruan hukum Islam di Indonesia, wasiat wajibah menurut Ibn

Hazm dan Relevansi Wasiat wajibat menurut  Ibn Hazm dengan pembaruan

Hukum Islam di Indonesia.

Bab Lima berisi sejumlah kesimpulan berkaitan dengan penelitian ini

dan saran-saran sebagai rekomendasi.


