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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putusnya Hubungan Perkawinan

Putusnya hubungan perkawinan dalam literatur hukum Islam kita kenal

dengan istilah furqah ( ( فرقة yang menurut bahasa bermakna  الفصل

berpisah atau bercerai:

لُ صْ فَ ى الْ نَ عْ مَ بِ قُ رْ فَ الْ ھُ لُ صْ أَ وَ ةِ نَ ایِ بَ مُ الْ ةِ لغَ ى الُّ فَ اهُ نَ عْ مَ وَ ةِ قَ ارَ فَ مُ الْ نَ مِ مٌ سْ إِ اءِ لفَ اْ مِّ ضَ بِ ةُ قَ رْ الفِ 

Sedangkan menurut istilah hukum syara’ Wahbah al- Zuhaili

mendefinisikan furqah sebagai bentuk lepasnya ikatan perkawinan dan

terputusnya ikatan antara suami dan isteri karena ada sesuatu yang menjadi

sebabnya.

نَ مِ بٍ بَ سَ بِ نِ یْ جَ وْ الزَّ نَ یْ بَ ةِ قَ لَ عَ الْ اعُ طَ قِ انْ وَ اجِ وَ الزَّ ةِ طَ ابِ رَ لُ َال حِ نْ اِ ىَ ا ھِ حً َال طِ صْ إِ ةُ قَ رْ فِ الْ وَ 

ابِ بَ سْ ألَ اْ 

artinya : Furqah secara istilah adalah melepaskan hubungan pernikahan dan

memutuskan ikatan antara suami isteri dengan sebab-sebab

tertentu1.

Putusnya hubungan perkawinan sebagaimana dimaksudkan di atas

terdiri  dari beberapa bentuk.  Para ulama fikih membaginya secara garis

besar kedalam tiga bentuk, yaitu: Talak, khuluk dan fasakh. Talak sebagai

1 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damsyiq: Darul Fikr, 1985) j.8,
hlm.347
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suatu bentuk putusnya hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz

talak dan semisalnya, sebagaimana ungkapan Al- Syarbaini berikut ini:

هِ وِ حْ نَ وَ قِ َالَ الطَّ ظِ فْ لَ بِ احِ كَ النِّ دُ قْ عَ لَّ ا حَ عً رْ شَ قُ الَ الطَّ 

Artinya: “melepaskan hubungan pernikahan dengan dengan menggunakan

lapaz talak dan sejenisnya2”

Khuluk sebagai suatu bentuk putusnya hubungan perkawinan diartikan

sebagai berpisahnya hubungan antara suami dan isteri dengan adanya tebusan

yang diserahkan kepada pihak suami dengan menggunakan lafaz talak atau

khuluk.

ٍ طَ ظٍ فْ لَ بِ جِ وْ الزَّ ةِ ھَّ جِ لِ عٍ اجِ رَ دٍ وْ صُ قْ مَ ضٍ وَ عِ بِ نِ یْ جَ وْ الزَّ نَ یْ بَ ةٌ قَ رْ فِ عِ رْ ى الشَّ فِ وَ ھُ وَ  3عٍ لُ خُ وْ ق أَ الَّ

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 isteri, dengan sendirinya

berakhir pula hubungan perkawinan.

2 Syamsu al-din Muhammad Khatib al- Syarbaini, Mughni al-Muhtajj. 3(Beirut: Darul
Ma’arif, tt) hlm. 368

3Ibid, hlm. 347
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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 isteri karena si isteri melihat sesuatu

yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak

mengehendaki untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang

disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan

dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu.

Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khuluk.

d) Fasakh, dimana hakim sebagai pihak ketiga memutuskan untuk

mengakhiri hubungan perkawinan karena alasan tertentu yang

menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.4

B. Talak

a. Pengertian

Kata Talak berasal dari Bahasa Arab, yaitu Thallaq. Secara

etimologi ia berarti melepaskan dan menghilangkan ikatan. Sedangkan

secara terminologi ia berarti :’Menghilangkan ikatan pernikahan pada saat

sekarang atau akan datang dengan kata tertentu atau yang semakna

dengannya’5.

4Amir Syarifuddin, Hukum PerkawinanIslam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm.197

5 Arif Munandar Riswanto, Buku Pintar Islam, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2010), Cet.
1, hlm. 89.
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Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Seperti seorang laki-

laki yang menceraikan isterinya isterinya dengan talak, maka ia disebut

yang men-talak ( ُجُل اْمَرأَتَھُ تَْطلِیقًا فَھَُو ُمطَلٌِّق َواِالْسُم الطََّالق ◌ُ طَلََّق الرَّ ) 6.

Bila kata talak dihubungkan dengan putusnya perkawinan dalam arti

kata ini, karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya dan

masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara

terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda

namun esensinya sama. Khatib al- Syarbaini dalam kitabnya Mughni al-

Muhtaj merumuskan7

هِ وِ حْ نَ وَ قِ الَّ الطَّ ظِ فْ لَ بِ احِ كَ النِّ دُ قْ عَ لَّ ا حَ عً رْ شَ قُ َال الطَّ 

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan

sejenisnya”.

Talak adalah perceraian antara suami dan isteri8. Talak berarti

perceraian dalam hukum Islam antara suami isteri atas kehendak suami

atau isteri dengan syarat biaya perceraian ditanggung oleh pihak yang

menghendakinya9.

6 Lihat: Mishbah al- Munir, madah طَلَّق
7Syamsu al-din Muhammad Khatib al- Syarbaini, Mughni al- Muhtajj. 3(Beirut: Darul

Ma’arif, tt) hlm. 368
8 W.J.S. Poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

2007), Edisi tiga, hlm. 1187.
9 Drs. Peter Salim, M.A dan Yenny Salim, B.Sc, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Modern English Preess, 2002), Edisi tiga, hlm. 1515.
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b. Landasan Hukum Talak

Dasar landasan talak adalah al-Qur’an, Sunnah dan ‘ijama’. Dasar

landasan di dalam al-Qur’an adalah ayat-ayat yang menerangkan talak

yaitu : QS. Al-Baqarah [2]; 229 dan 230 :

             
            
       
          


Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang
baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. 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. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah
kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim10.

                   
             
      

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga
Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang

10 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemahan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006), hlm. 37
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lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya
(bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada
kaum yang (mau) mengetahui11.

Rasulullah saw,. Bersabda

ابغض الحالل الى هللا اطالق (رواه ابوداود وابن ماجھ والحاكم)

Artinya: sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah

adalah talak (perceraian). (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-

Hakim, dari Ibn ‘Umar12).

Secara akal talak itu dibenarkan. Karena, terkadang ikatan suami

isteri tidak bisa dipertahankan. Jika dipertahankan, ia akan mengakibatkan

kemudharatan yang lebih besar dari pada kemashlahatan. Dengan

demikian, dalam keadaan seperti ini talak disyariatkan.

c. Hukum Talak

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.

Hubungan pernikahan yang sakral tidak  dapat lagi dipertahankan

dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan,

maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan

11 Ibid
12 Jalal al-Din al-Suyuti, al-Jami’ al-Saghir, juz 1, (Bandung: al-Ma’arif, tt, hlm. 5
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demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang

tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fikih disebut makruh. Hukum

makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu

dengan berbagai tahapan-tahapan yang mesti ditempuh sebelum sampai

pada tindakan perceraian atau talak.

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun

melihat keadaan tertentu dan dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu

adalah sebagai berikut:

1. Nadab atau sunnah; Yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak

dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan

yang lebih banyak akan timbul.

2. 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.

3. Wajib atau mesti dilakukan.Yaitu perceraian yang mesti dilakukan

oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak

menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula

membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya.

Tindakannya itu memudharatkan isterinya.
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4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan yang jelas atau karena

kesewenangan suami , sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci

yang dalam masa itu ia telah digauli.13

d. Hikmah Adanya Talak

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi

membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, isteri atau keduanya.

Terkadang kehidupan suami isteri tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi,

karena kemudharatan lebih besar jika pernikahan itu tetap dilanjutkan,

walaupun tujuan pernikahan berupa kasih sayang dan memberikan

pergaulan yang baik kepada pasangan tidak bisa dipertahankan lagi.

Padahal dalam al-Qur’an, salah satu tujuan pernikahan adalah

memberikahan kasih dan sayang. Sebagaimana Frman Allah dalam QS.

Al-Rum [30]; 21:

                
            

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir14.

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga,

namun sebagai jalan  keluar dibolehkannya talak karena dinamika

13Amir Syarifuddin, op.cit, hlm. 201
14 Kementerian  Agama RI, hlm. 407
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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 talak tersebut.Dengan demikian, talak dalam

Islam hanyalah jalan terakhir dan untuk suatu tujuan mashlahat.

Firman Allah swt QS. An-nisa [4]; 130:

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 Bijaksana15.

e. Rukun dan Syarat Talak

Untuk terjadinya talak, 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-talak isterinya.

15 Departemen Agama RI, hlm. 407
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Di antara syarat suami yang men-talak itu adalah sebagai berikut :

1. Suami yang men-talak mestilah seseorang yang telah dewasa. Hal ini

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

tidak sah talak yang dijatuhkannya; Persyaratan dewasa itu didasarkan

pada hadits Nabi saw dari Aisyah r.a, menurut riwayat Abu Daud yang

bunyinya sebagai berikut:

يِّ بِ الصَّ نِ عَ , وَ أَ رَ بْ ى یَ تَّ ى حَ لِ تَ بْ مُ الْ نِ عَ , وَ ظَ قِ یْ تَ سْ ى یَ تَّ حَ مِ اءِ النَّ نِ : عَ ثٍ الَ ثَ نْ عَ مُ لَ لقَ اْ عَ فِ رُ 

رَ بَ كْ ى یَ تَّ حَ 

Artinya : dihapuskan dosa dari tiga hal : orang yang tidur hingga dia

terbangun, orang yang pingsan hingga dia sadar, dan anak

kecil hingga dia dewasa16.

2. Suami yang men-talak mestilah sehat akalnya. Orang yang rusak

akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Sehingga talak 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 talak 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:

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



25

ى تَّ حَ مِ ائِ النَّ نِ عَ ةٍ ثَ الَ ثَ نْ عَ مُ لَ قَ الْ عَ فِ : رُ الَ صلعم قَ يِّ بِّ النَّ نِ (علیھ السالم) عَ يٍ لِ عَ نْ عَ 

لَ قُ عْ ى یَ تَّ حَ نِ وْ نُ جْ مَ الْ نِ عَ ، وَ مَ لِ تَ حْ ى یَ تَّ حَ يِّ بِ الصَّ نِ عَ ، وَ ظَ قِ یْ تَ سْ یَ 

Artinya : “ Diangkatkan hukum dari tiga golongan: Orang tidur sampai ia

bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia

sembuh”17.

3. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas

kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang

tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif

dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu orang yang dipaksa

melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak

bertanggung jawab atas perbuatannya18.

Disamping itu Hadits Nabi berikut ini yang diriwayatkan dari Abu

Zar al-Ghifari juga menjadi dasar tidak jatuhnya talak orang yang

terpaksa melakukannya:

يْ تِ مَّ أُ نْ عَ يْ لِ زُ اوِ جَ تُ دْ قَ هللاَ نَّ صلعم إِ هللاِ لُ وْ سُ رَ الَ ، قَ الَ ي قَ ارِ فَ غِ الْ رِّ ى ذَ بِ أَ نْ عَ 

ھِ یْ لَ ا عَ وْ ھُ رَ كْ تَ ااسْ مَ وَ انُ یَ سْ النِّ وَ اءُ طَّ خَ الْ 

17 Al-Baniy,Sunan Abi Daud (Riyadh: al-Maktabah al-Maarif, tt) hlm. 790. Hukum
Hadits ini Shahih.

18 Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA, op cit, hlm. 202.
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Artinya : “Sesungguhnya Allah mengangkatkan hukum dari umatku

karena kesalahan, kelupaan, dan karenaterpaksa

melakukannya”19.

Rukun Kedua: Perempuan yang di-talak

Perempuan yang di-talak itu berada dibawah wilayah atau

kekuasaan laki-laki yang men-talak; Yaitu isteri yang masih terikat dalam

tali perkawinan dengannya. Demikian pula isteri yang sudah dicerainya

dalam bentuk talak raj’i dan masih dalam iddah; Karena perempuan dalam

keadaan ini status hukumnya seperti isteri dalam hampir seluruh seginya.

Hal ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Yang menjadi dalil tidak

sahnya menjatuhkan talak terhadap yang bukan isterinya adalah hadis Nabi

saw dari Amru bin Syu’eb dari ayahnya dan dari kakeknya yang berbunyi :

20طالق إآل فیما تملك ...ال

"Tidak sah talak kecuali terhadap perempuan yang sudah dinikahinya"

Rukun Ketiga :  Shigat atau ucapan talak.

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 talak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan talak itu

19 Al-baniy, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: maktabah al-Ma’arif, tt) hal. 353, hukum hadits
ini Shahih

20Al-Baniy,Sunan Abi Daud, op cit, hlm. 381. Hukum hadits ini Hasan
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merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami. Oleh karena itu, sebagai

imbalan akad dalam perkawinan, dalam talak berlaku shighat atau ucapan

talak.

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkam oleh suami terhadap

isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah

(sindiran), baik berupa ucapan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara

ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika

perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya, seminsal

suami memarahi isterinya, memukulnya, dan menyerahkan barang-

barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan

talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan

angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan

suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak

dipandang sebagai talak21.

Rukun Keempat : Qashdu (Sengaja).

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang

dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk

maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak

dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak

kepeda isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata:

21 Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm.
204
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“ini sebuah salak untukmu” tetapi keliru ucapan, berbunyi: “ini sebuah

talak untukmu” maka talak tidak dipandang jatuh.

f. Macam-macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa

keadaan. Dengan melihat kepada keadaan isteri sewaktu talak itu

diucapkan oleh suami, talak ada dua macam :

1. Talak Sunni. Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talak yang

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

atau Sunnah Nabi. Bentuk Talak Sunni yang disepakati oleh ulama

adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si isteri waktu itu

tidak ada dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu

belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan

menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si isteri yang di talak

langsung memasuki masa iddah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

Pertma, isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak yang

dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk

talak sunni.

Kedua, isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu

dalam keadaan suci dari haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas

haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau
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talak karena suami meminta tebusan (khulu’), atau katika isteri dalam

haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.

Ketiga, talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di

permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat

lalu dating haid.

Keempat, suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci di

mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan suami ketika isteri

dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk

talak sunni.

2. Talak Bid’iy, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan

agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori

talak bid’iy itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam

keadaan haid atau dalam keadaan suci namun telah diagauli oleh

suami. Talak dalam bentuk ini disebut bid’iy karena menyalahi

ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu isteri

dapat langsung memulai iddahnya. Hukum talak bid’iy adalah haram

dengan alasan memberi mudarat kepada isteri, karena memperpanjang

masa iddahnya.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan

sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam22:

1) Talak Sharih, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas

dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika

22 Abdul Rahman Ghazali, op cit, hlm. 194-195.
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diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Misalnya, Engkau saya talak

sekarang juga atau engkau saya cerai sekarang juga.

2) Talak kinayah, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran,

atau samar-samar, seperti suami berkata: engkau sekarang telah jauh

dariku, atau jangan engkau mendekati aku lagi. Tentang kedudukan

kata-kata kinayah atau sindiran, Taqiyuddin al- Husaini mengatakan,

talak seperti ini (kinayah) tergantung kepada niat suami, artinya: jika

suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka

jatuhlah talak, dan jika suami dengan kata-kata itu tidak bermaksud

menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh.

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali

kepada mantan isterinya, talak itu ada dua macam:

1) Talak raj’iy, yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali

kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih

dalam masa iddah. Talak raj’iy itu adalah talak satu atau talak dua

tanpa didahului tebusan dari pihak isteri.

Lafaz إمساك بمعروف mengandung arti rujuk pada waktu masih

beradadalam masa iddah.Status hukum perempuan dalam masa talak

raj’iy itu sama dengan isteri 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 isterinya dalam
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bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan isterinya

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

dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.23

2) Talak bain, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak

memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah

baru, Talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak bain ini terbagi pula kepada dua macam :

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

mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru

tanpa melalui muhallil.

Yang termasuk bain shughra itu adalah sebagai berikut :

Pertama: Talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami.

Talak 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

dalam QS. al Ahzab [33]; ayat 49:

             
         

    
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu

23 Ibid.



32

ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka
sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya24.

Kedua : Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri

atau yang disebut khuluk. Hal ini dapat dipahami dari isyarat  firman

Allah QS. al-Baqarah [2]; 229:

         
          

   
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. Itulah hukum-hukum Allah,
Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang
yang zalim25.

Ketiga: Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang

disebut fasakh.

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

kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya

setelah isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula

dengan laki-laki itu dan habis iddahnya.

Adapun talak yang termasuk dalam bentuk bain kubra itu adalah

sebagai berikut:

24 Kementerian Agama, hlm. 425
25 Ibid, hlm. 40
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Pertama : Isteri yang telah di-talak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga

dalam pengertian talak bain itu yang disepakati oleh ulama adalah talak

tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda

antara satu dengan lainnya diselingi muhallil dan masa iddah.

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

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

sekali dinikahi meskipun telah diselingi oleh adanya muhallil.26

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap

isterinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut27:

a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami

dengan ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara

langsung ucapan suaminya itu.

b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampakan oleh suami

secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri

membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang

dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang

bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan

ucapan ada talak sharih dan kinayah.

c. Talak degan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk

isyarat oleh suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai

alat komunikasi utuk memberikan pengertian dan menyampaikan

26Wahbah Al- Zuhailiy, al- Fiqh al- Islami  wa Adillatuh, op.cit, hlm. 432-433
27 Abdul Rahman Ghazali, hlm. 199-200
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maksud isi hati. Oleh karena itu,  isyarat baginya sama dengan

ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak,

sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan maksud talak atau

mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk

menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami

kepada isterinya melalui perantara orang lain seagai utusan utuk

menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak

berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam

hal ini utusan bekedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan

talak suami dan melaksanakan talak itu.

C. Khuluk

a. Pengertian

Khuluk yang  terdiri dari lafaz خلع  yang berasal dari bahasa Arab

secara etimologi berarti melepaskan dan menghilangkan.

28( خلع ) َخلََع الشيَء یَْخلَُعھ َخْلعاً واختَلَعھ كنََزعھ

Dihubungkannya kata khuluk dengan putusnya perkawinan dalam

arti menanggalkan pakaian adalah karena suami itu sebagai pakaian bagi

isterinya dan isteri itu merupakan pakaian bagi suaminya.

28 Lisan al- Arab, madahخلع
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Dalam istilah hukum dalam beberapa kitab fikih khuluk diartikan

dengan Putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan,

menggunakan ucapan talak atau khuluk:29

عٍ لُ خُ وْ أَ قِ الَ الطَ ظِ فْ لَ بِ جِ وْ الزَّ دِ ھْ جَ لِ دٍ وْ صُ قْ مَ ضٍ وَ عِ بِ ةٌ قَ رْ فِ 

Artinya : Putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan,

menggunakan ucapan talak atau khuluk

Dalam kalimat yang lebih sederhana An-Nawawi mendefinisikan

khuluk sebagai suatu bentuk putusnya perkawinan dengan tebusan yang

diterima oleh suami.

30جِ وْ لزَّ الِ هُ ذُ خُ أْ یَ ضٍ وَ عِ بِ ةُ قَ رْ فِ الْ وَ ھُ عُ لُ الخُ 

Artinya : bentuk putusnya perkawinan dengan tebusan yang diterima oleh

suami

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 isteri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak

diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si

suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka si isteri dapat

meminta perceraian dari suaminya dengan konpensasi ganti rugi yang

29 Mishbah al- Munir madahخلع
30Abi Zakaria Yahya an- Nawâwi, Raudhah al-Thâlibin,  (Dar al-Alam  al-Kutub, 2003)

j.5, hlm. 680
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mesti diberikannya kepada suaminya. Bila suami menerima dan

menceraikan isterinya 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 talak hingga ketentuan yang berlaku dalam talak sebagian besarnya

belaku juga untuk khuluk.

b. Hukum Khuluk

Khuluk  itu perceraian dengan kehendak isteri. Hukumnya menurut

jamhur ulama adalah boleh atau mubah. Dasar dari kebolehannya terdapat

dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]; 229:

  .....        
      ......

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 dirinya31.....

31 Kementerian Agama, hlm. 40
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c. Rukun dan Syarat Khuluk

Khuluk 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:

1) Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan;

2) Isteri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan;

3) Uang  tebusan atau iwadh;

4) Shighat.

Pertama : Suami

Syarat suami yang menceraikan isterinya dalam bentuk khuluk

sebagaimana yang berlaku dalam talak 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 isteri

adalah walinya.

Kedua : Isteri yang diceraikan dengan khuluk
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Isteri yang mengajukan khuluk kepada suaminya disyaratkan hal-hal

sebagai berikut :

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

b. 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 isteri. 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 isteri 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 isterinya.

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
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Allah, Maka tidak ada 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.32

D. Fasakh

1. Pengertian

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

etimologi berarti membatalkan atau memisahkan ( او التفریقالنقض( . Bila

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 isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan

Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum

pernikahan”.

Fasakh berbeda dengan talak, karena talak terjadi karena pilihan

dan kehendak suami. Sedangkan fasakh adalah kewenangan hakim melalui

putusannya untuk membuat isteri bisa mengakhiri ikatan perkawinan

32Wahbah al-Zuhaili, al- Fiqh al- Islami  wa Adillatuh, op.cit , hlm. 486
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dengan suaminya bila jalan talak dan khuluk tidak lagi membuahkan

hasil.33

Dari bahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa putusnya

perkawinan ada yang terjadi atas inisiatif dari suami, yang disebut talak;

Ada yang merupakan inisiatif dari isteri 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 isteri terdapat

kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan

perkawinan itu.

2. 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

mencapai tujuan 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 kenyataannya telah terjadi.

33Ibid, hal 509
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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.

3. 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 isterinya selama isteri itu menjalani masa

iddah, disebabkan perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus ba’in

sughra.

Bila mantan suami dan mantan isteri berkeinginan untuk

melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru,

baik dalam waktu mantan isteri menjalani masa iddah dari suami itu atau

setelah selesainya masa iddah. Akibat yang lain dari fasakh itu ialah tidak

mengurangi bilangan talak. Hal itu berarti hak suami untuk men-talak

isterinya maksimal tiga kali, tidak berkurang dengan fasakh itu.
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E. Iddah

1. Pengertian masa‘iddah.

Masa ‘iddah adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab dari kata

(الِعدَّة) yang bermakna perhitungan (اِإلْحَصاء)34 . Dinamakan demikian

karena seorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam

menentukan selesainya masa iddah.35

Menurut istilah para ulama, masa ‘iddah ialah sebutan atau nama

suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menangguhkan

perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah

diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya

beberapa quru’, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.

Ada yang menyatakan, masa ‘iddah adalah istilah untuk masa

tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil atau

karena ta’abbud atau untuk menghilangkan rasa sedih atas sang suami.

2. Masa iddah

Wanita yang dicarai atau ditinggal mati suaminya, adakalanya di

sedang hamil atau tidak, maka iddah yang berlaku adalah sebagai

berikut36:

34Lihat Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah 29/304)
35 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat, ( Bandung : Pustaka Setia, 1999 ), hlm. 121
36 Muhammad Nur Wahid, Jurnal Hukum Islam Volume XI No.1 hlm, 39-41
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a. Iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan anak yang

dikandungnya, baik cerai mati atau cerai hidup. Sebagaimana firman

Allah dalam QS. al- Thalaq [65]; 4:

  …….              
 

Artinya : …… dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah

mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya

Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya37.

b. Wanita yang hamil itu dapat mengakhiri iddahnya dengan dua batas

waktu, baik dengan melahirkan kandungannya jika masa itu kurang dari

empat bulan sepuluh hari, atau tetap dengan iddah normal, yaitu empat

bulan sepuluh hari jika waktu melahirkan lebih dari waktu tersebut.

Sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah [2]; 234:

                  


Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)

menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh

hari38.

37 Kementerian Agama RI, hlm. 559
38 Ibid, hlm.39
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c. Iddah wanita yang sedang menjalani istihadhah, apabila ia mempunyai

hari-hari saat ia biasa menjalani masa haid, maka ia harus

memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya. Jika ia telah

menjalani tiga kali masa haid, maka selesai sudah masa iddahnya.

d. Iddah isteri yang sedang menjalani masa haid, lalu berhenti karena

sebab yang diketahui maupun tidak. Jika berhentinya darah haid itu

diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses

penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid

tersebut dan menjalani masa iddahnya sesuai dengan haidnya meskipun

memerlukan waktu yang lebih lama.

e. Iddah wanita yang belum dicampuri oleh suaminya. Berkenaan dengan

hal tersebut, Allah swt,. Berfirman dalam surah al-Azhab [33]; 49:

              
           

 
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. Maka berilah mereka
mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang
sebaik- baiknya39.

f. Iddah wanita yang telah dicampuri. Jika ia belum pernah mengalami

haid sama sekali atau sudah sampai usia menopause (tidak haid lagi).

39 Ibid, hlm. 425
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Maka is harus beriddah selama tiga bulan. Berdasarkan firman Allah

QS. at-Thalaq [65]; 4:

                
      

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu
ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah
mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang tidak haid40.

Hikmah 'Iddah

Para ulama memberikan keterangan tentang hikmah pensyariatan

masa ‘iddah, diantaranya:41

1. Untuk memastikan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak.

2. Syariat Islam telah mensyariatkan masa 'iddah untuk menghindari

ketidakjelasan garis keturunan yang muncul jika seorang wanita

ditekan untuk segera menikah.

3. Masa 'iddah disyari'atkan untuk menunjukkan betapa agung dan

mulianya sebuah akad pernikahan.

4. Masa 'iddah disyari'atkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang

jika hendak memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus

perceraian.

5. Masa 'iddah disyari'atkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan

lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil.

40 Ibid, hlm. 559
41Ibid, h. 138
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F. Kompilasi Hukum Islam

1. 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”.42

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 :

42 BP-7 Pusat, UUD, P4 dan GBHN, (Jakarta: Perc. Negara RI, 1991), Cet. II, hlm. 7
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a. Perkawinan.

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

Islam.

c. Wakaf dan Shadaqah 43.

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

43 Al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Mimbar Hukum (Jakarta: Intermasa, 1991),
No. 4, Th.II, h. 1
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semua 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”.44

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.

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

44 Matardi E,  “ Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Indonesia”, Mimbar
Hukum No. 24, Th.VII, (Jakarta: Intermasa, 1996), Cet. I, hlm. 27
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tanggal 24 Juli 1991 menandai lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam

Tata Hukum Nasional Indonesia yang merupakan positivisasi abstraksi

Hukum Islam di Indonesia.45

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 Perkawinan,

Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum

Perwakafan.

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.46

2. 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

45 Ibid, hlm. 29
46 Ismail Sunny, “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori

Hukum Islam, Mimbar Hukum, No. 4. th.II, (Jakarta : Intermasa, 1991), cet. II, hlm.2



50

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 perkawinan ternyata banyak materi-materi dari hukum

Islam yang dapat diterima oleh semua warga negara kita walaupun yang

bukan beragama Islam.47

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

47 Zainal Abidin Abubakar, “Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia”
Mimbar Hukum.,(Jakarta : Intermasa, 1993), Ed. 9, Th.IV hlm. 58
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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.48

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

berbunyi : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam

48 Muhammad Daud Ali, “Perundang-undangan dan Perkembangan Hukum di
Indonesia”, Mimbar Hukum (Jakarta: Intermasa, 1995), Ed. 21, Thn.VI,  hlm. 18 dan 19
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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.

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”.49

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 :

49 Depertemen Agama RI, Kitab Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991/1992), cet. II, h. 141 dan 142
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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. 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.
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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.

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:



56

“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”.50

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.

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.

50 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakart: Gema Insani Press, 1994), Cet. I, h. 19
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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/91,51 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”.52

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.

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:

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

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ketetapan MPR)

3. Undang-undang (UU)

4. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (PERPU)

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

52 M. Tharir Azhari, op cit, hlm. 16
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5. Peraturan Pemerintah

6. Keputusan Presiden (KEPRES)

7. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya.53

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”.54

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 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”.55

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

53 CST. Kamsil, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Pradnya
Paramitha, 1986), Cet. VIII, Jilid 2, hlm. 171

54 Ibid, hlm. 168
55 Ibid., hlm. 169
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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”.56

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.57

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.

56 Ismail Sunny, op.cit,hlm. 3
57 Ibid., hlm. 3 dan 4
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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.

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.

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
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juga jalur-jalur kenegaraan dan pendidikan, terutama pendidikan hukum

bagi masyarakat.

3. 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
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Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan menteri Agama RI No.

01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 58

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).59 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

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

59 Ibid, hlm. 98
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memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah

maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan urf. 60

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 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. 61

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

60 Ibid, hlm. 100
61 Ibid.
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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 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 1985.62

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

62 Ibid, hlm. 77
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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 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.
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14/1970 yang menentukan adanya empat lingkungan peradilan, yaitu:

umum, agama, militer, dan tata usaha negara.63

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 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.

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa membedakan emapat

lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkunan

wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan peradilan tingkat

pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tatausaha

Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara tertentu

atau mengenai golonan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah

peradilan bagi rakyat umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun

perkara pidana. Mahkama Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (

kasasi ) bagi semua lingkungan peradilan.  Pengawasan tertinggi terhadap

63 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan
dan prospeknya, ( jakarta : Gema Insani Press, 1996), Cet. I, hlm. 77
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pengadilan dalam semua lingkunan peradilan di tetapkan dalam undang-

undang tersendiri. 64
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