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BAB II

IDENTIFIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974,

PERADILAN AGAMA, DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setelah Indonesia merdeka dapat dirasakan posisi institusi-institusi

hukum negara makin kuat, dan hukum sipil memiliki kekuasaan tertinggi,

akhirnya berdampak pada hukum adat dan hukum Islam. Setidaknya ini

dapat dilihat kebijakan pemerintah Indonesia terhadap aspek substantif

hukum Islam, karena pengaruh perdebatan nasionalis Islam dan nasionalis

sekuler dalam piagam Jakarta. Jalan keluar yang disepakati bersama adalah

dengan menghapus kata-kata yang berkaitan dengan Islam dari UUD,

manakala muncul suatu kebutuhan di pihak pemerintah untuk mengatur

dan mengendalikan praktik hukum Islam di tengah masyarakat, persoalan

Piagam Jakarta selalu muncul ke permukaan.

Keengganan negara untuk mengatur praktik hukum Islam di era

awal kebangsaan didasarkan pada kecenderungan negara untuk

menerapkan ideologi sekuler dalam pembangunan hukum nasional.

Kenyataan ini berasal dari warisan prinsip sekuler dalam tradisi hukum

sipil, yang sejak awal telah berperan dalam pembentukan hukum negara.

Dengan negara sebagai agen tunggal pembuat hukum, ideologi hukum

Islam (atau hukum agama lain) tidak mendapat wilayah baru dalam hukum

formal negara, karena ide tentang Tuhan sebagai pembuat hukum sangat

bertentangan dengan sosiologi sekuler bahwa negara adalah satu-satunya
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sumber hukum. Tentu saja usaha utama untuk menyelesaikan problem

epistemologis ini terletak pada pengakuan positif negara akan keberadaan

agama dalam UUD itu sendiri.1

Hal ini diperkuat fakta bahwa sebagai landasan tertinggi sistem

hukum nasional, dalam Pancasila terdapat “Kepercayaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa” sebagai sila pertama, yang menunjukkan bahwa prinsip

nasional tersebut setidaknya tidak bertentangan dengan nilai agama.

Persoalannya adalah eksisistensi hukum Islam dalam sistem hukum

nasional bisa dilibatkan, agar Indonesia tidak terperangkap dalam

sekularisme atau Islamisme. Inilah persoalan yang terus mengganjal

negara ketika persoalan Islam atau hukum Islam menyeruak ketengah

arena publik.

Pemerintah Indonesia, pada masa awal Kemerdekaan lebih

cendrung berpaham stagnasi menghadapi institusi hukum Islam. Banyak

persoalan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya persoalan yang

terkait dengan praktik hukum keluarga dalam komunitas muslim.

Meskipun administrasi hukum keluarga muslim sangat dibutuhkan oleh

masyarakat, karena ia selalu hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari,

pemerintah cenderung membiarkan dengan mengizinkan masyarakat

mengikuti hukum-hukum substantif (living law) yang sampai saat itu

1Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. Ke 2
(Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 13.
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masih berlaku di masyarakat.2 Akibatnya, kebijakan-kebijakan hukum

Belanda tetap muncul dalam perkara hukum keluarga karena pemerintah

lebih banyak berhubungan dengan persoalan administratif sembari

menumpangkan aspek hukum substantif kepada tradisi yang sudah ada.

Dalam hal hukum substantif Islam, sikap kurang perhatian

pemerintah orde lama nampak jelas pada pendekatannya terhadap

persoalan hukum keluarga. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia

menetapkan Undang-Undang Nomor 22 tentang Pencatatan Perkawinan,

Perceraian, dan Rujuk. Untuk menerapkan Undang-Undang ini diseluruh

Indonesia, ditetapkan pula Undang-Undang lain yaitu, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 1954. Gagasan utama yang terdapat dibalik Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954 adalah mempertahankan ketentuan hukum

keluarga yang diperkenalkan Belanda dalam Undang-Undang mereka

Nomor 198 tahun 1895, dan dalam Undang-Undang penggantinya

Howelijk Ordonantie Staatsblad Nomor 98 tahun 1933. Ciri paling utama

dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 adalah semangat baru

pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan,

perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun menurut

Undang-Undang tersebut pencatatan perkawinan mesti menetapkan

kesahan perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan sehingga dalam

beberapa hal Undang-Undang ini juga bersentuhan dengan sisi substantif

perkawinan, namun pengaruh utamanya lebih pada soal proses hukum,

2Ibid, hlm. 16
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bukan kandungan hukum. Pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati

memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum terhadap hukum

perkawinan dan hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek

prosedural.3

Sebenarnya usaha pembaharuan hukum keluarga sudah jauh-jauh

hari diinginkan oleh masyarakat Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari

munculnya beberapa tuntutan dari sejumlah organisasi wanita agar

Indonesia mempunyai Undang-Undang untuk mengatur perkawinan sejak

tahun 1928. Sebab dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani) tahun 1928,

dibahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut

Islam (konvensional),4 yakni perkawinan anak-anak (di bawah umur),

kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dari suami. Artinya,

organisasi-organisasi wanita ini menuntut lahirnya Undang-Undang

Perkawinan, dan mereka sampai membicarakannya di Dewan Rakyat

(Volksraad).5 Bahkan jauh sebelumnya, Raden Ajeng Kartini (1879-1904)

di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau, Sumatera Barat,6

3Ibid, hlm. 23.
4Apa yang dimaksud dengan menurut hukum Islam (konvensional) disini adalah menurut

praktek orang-orang Islam Indonesia yang didasarkan pada konsep-konsep kitab fikih
konvensional.

5Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan, hlm. 9.

6Lihat Barbara N. Ramusack and Sharon Sievers, Women in Asia (indianapolis: indiana
university Press, 1988), hlm. 100. Rohana Kudus mulai menulis pandangan-pandangannya dalam
bentuk surat yang dikirimkan ke jurnal, yang akhirnya disatukan dan dibukukan oleh sami dan
bapaknya dalam buku yang berjudul, Sunting Melayu (Malayan Headdress). Fokus utama dalam
tulisan-tulisannya adalah akibat buruk dari praktek poligami. Dalam buku The Indonesian Woman,
Stuers mencatat 1900 sebagai tahun kelahiran Rohana Kudus. Sejumlah penulis menyetujui tahun
1900 sebagai tahun lahir Rohana Kudus, tetapi banyak juga penulis lain yang tidak sejutu dengan
tahun ini. Deliar Noer, misalnya, menulis 13 Desember 1900 sebagai tahun lahirnya, sementara
Jeanne Cuisinier menulis tahun 1903. lihat Cora Vreede-de Stuers, “The Life of Rankayo Rohmah
El-Yunusia : The Fact and the Image”, dalam Elsbeth Locher-scholten and Anke Niehof, eds.
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adalah tokoh yang telah lama mengkritik keburukan-keburukan yang

diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami

dan talak sewenang-wenang dari suami.7

Pada kasus yang lebih khusus, tentang poligami, Puteri Indonesia

bekerja sama dengan Persaudaraan Istri, persatuan Istri dan Wanita Sejati,

dalam sebuah pertemuan pada tanggal 13 Oktober 1929 di Bandung,

membuat ketetapan tentang larangan poligami. Pertemuan di Bandung ini

membicarakan dua hal pokok, yakni poligami dan pelacuran. Sejalan

dengan itu, pada bulan Juni 1931 di Jakarta, Kongress Istri Sedar

memperkuat resolusi larangan poligami yang ditetapkan beberapa

organisasi wanita dan ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1929.

Munculnya Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp

Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken) dari pemerintah Hindia

Belanda pada bulan Juni tahun 1937.8 Dengan adanya ordonansi

(Peraturan Pemerintah) tersebut pemerintah Hindia Belanda menghendaki

setiap warga pribumi tunduk melaksanakan isinya. Bagi warga pribumi

yang tunduk pada Ordonansi tersebut konsekwensinya adalah:9

1. Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu

orang Istri.

Indonesia Women in Focus: Past and Present Notions (Dordrecht: Foris Publications, 1987), hlm.
52,57 28.

7Stuers, The Indonesian Woman, hlm. 53.
8Ordonasi yaitu Peraturan (Pemerintah), Widodo Ahmad dkk, Kamus Ilmiah Populer, cet

ke-2 (Jakarta: Absolut 2001), hlm. 512.
9Daniel S. LEV, Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia,

Penerjemah H. Zaeni Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa), hlm. 327.
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2. Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga

sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu

pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya

sementara pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan

orang lain atas ijin pengadilan, dan adanya putusan perceraian dari

pengadilan.

3. Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.

Adanya Ordonansi beserta tiga konsekwensinya di atas

mengakibatkan banyak protes yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya

umat Islam. Mereka menilai konsekwensi dari pelaksanaan ordonansi yang

dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda jelas bertentangan dengan

ajaran agama Islam. Dengan mengikuti ordonansi tersebut jelas umat Islam

tidak dapat melakukan poligami. Yang menurut ajaran agama mereka

diperbolehkan. Para suami juga tidak dapat memutuskan perceraian

dengan kehendaknya sendiri sebagaimana diperbolehkan oleh agama.

Penolakan ordonansi itu pertama kali datang dari Nahdlatul Ulama

yang kebetulan pada bulan Juli tahun 1937 sedang menyelenggarakan

Kongres di Malang. Disusul dengan penolakan oleh organisasi-organisasi

lainnya, seperti  Syarikat Islam, Kelompok barisan Penjadar Sjarikat Islam,

Muhammadiyah dan lain sebagainya. Mereka dengan tegas menyatakan

bahwa ordonansi menyalahi ajaran agama Islam.
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Ada beberapa organisasi  yang menyetujui dan mendukung

pemberlakuan ordonansi. Kebanyakan mereka adalah organisasi-organisasi

kaum wanita seperti Istri Sedar, Poeteri Boedi Sedjati dan Serikat Kaoem

Iboe Soematra (SKIS). Mereka menyatakan dukungannya terhadap

pembentukan ordonansi tersebut dan mengecam praktek poligami yang

mereka anggap sebagai bentuk merendahkan derajat kaum wanita. Suara

dukungan tersebut ternyata tidak cukup kuat, sehingga rencana ordonansi

tersebut tidak jadi dibicarakan dalam Dewan Rakyat (Volksraad).10

Setelah pemerintah Hindia Belanda melihat betapa kerasnya

penentangan masyarakat terhadap rancangan Ordonansi tersebut, maka

mereka memutuskan untuk membatalkannya. Pembicaraan tentang

Ordonansi yang mengatur tentang Perkawinan Tercatat itu dinyatakan

selesai. Sebagai gantinya pada akhir tahun 1937 di Jakarta didirikan

Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak Indonesia kemudian

diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam

Perkawinan (BPPIP) dengan maksud mengusahakan perbaikan dalam

peraturan perkawinan.11

Kenyataannya, meskipun rancangan Ordonansi itu telah dibatalkan

oleh Pemerintah Hindia Belanda, namun sebagian isi dari Ordonansi itu

justru menimbulkan pemikiran tersendiri dikalangan organisasi-organisasi

Islam. Mereka berpikir akan perlunya perkawinan tercatat sebagai usaha

10Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Cet. Ke-
4 (Jakarta: Gholia Indonesia, 1984), hlm. 85.

11Ibid
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perbaikan dalam tata kehidupan perkawinan umat Islam. Dapat dilihat

dalam hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26

Februari sampai 1 Maret 1938 yang menyatakan:

“Congres menjerahkan kepada secretariat MIAI (Majelis Islam A’la
Indonesia) Soepâya meminta kepada beberapa perhimpoenan jang
telah ditentoekan, oentoek membikin tantjangan peratoeran
perkawinan umat Islam dengan selengkap-lengkapnjya, jang achirnja
dihimpoen dan disoesoen oleh secretariat MIAI, kemoedian dikirim
kepâda segenap perhimpoenan-perhimpoenan Islam, untoek
dipertimbangkan……..dan sebagainja…….12

Pemikiran tentang perlunya Undang-Undang Perkawinan terus

berlanjut hingga ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid

Hasyim untuk segera mewujudkan Undang-Undang tersebut pada bulan

Oktober tahun 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum

Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diberi tugas meninjau kembali segala

peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan Undang-

Undang yang selaras dengan keadaan zaman.13 Panitia ini diketuai oleh

Mr. Teuku Mohammad Hasan, sampai pada tahun 1954 panitia ini

mengasilkan tiga rancangan Undang-Undang, yakni RUU Perkawinan

yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi umat Islam, dan RUU

Perkawinan khusus bagi umat Kristen. Yang di antara isinya menganut

prinsip monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan,

boleh jadi merupakan respon Pemerintah Hindia Belanda terhadap tuntutan

dari sejumlah organisasi wanita.

12Daniel S. LEV, Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia,
Penerjemah H. Zaeni Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa), hlm. 327.

13Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Cet. Ke-
4 (Jakarta: Gholia Indonesia, 1984), hlm. 86.
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Respon terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, secara resmi

pemerintah Indonesia merintis terbentuknya Undang-Undang tentang

perkawinan tahun 1950, dengan membentuk sebuah Panitia Penyelidik

Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk, dengan keluarnya

surat keputusan Menteri Agama Nomor B/2/4299, tanggal 1 Oktober

1950.14 Panitia ini bertugas meneliti dan meninjau kembali semua

peraturan mengenai Perkawinan serta menyusun Rancangan Undang-

Undang yang sesuai dengan perkembangan zaman.15

Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh

K.H. Moh. Ilyas, RUU Perkawinan bagi umat Islam mendapat kesempatan

untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen. Pertimbangannya adalah

mendahulukan pemenuhan kebutuhan bagi umat Islam yang merupakan

mayoritas rakyat Indonesia. Pada masa sidang DPR, Ny. Sumari cs dari

fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip

dengan RUU bersifat umum dari panitia di atas.

Munculnya RUU ini menunjukkan terjadi perpecahan dikalangan

anggota dewan, khususnya dua anggota fraksi Partai utama pendukung

Kabinet, yaitu PNI dan Partai Nahdlatul Ulama (PNU). Ini juga

menunjukkan keretakan di tubuh pemerintah, antara Departemen Agama

sebagai unsur NU dan Departemen Kehakiman sebagai unsur PNI.

14Wasit Aulawi, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Amrullah
Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
hlm. 329.

15Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm. 1
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Meskipun dibentuk panitia Ad Hoc yang anggotanya terdiri dari

pemerintah dan dua unsur yang berbeda, tetapi panitia ini tidak pernah

menemukan jalan keluar.16 Perpecahan didasari perbedaan pandangan,

Fraksi PNI bersikukuh bahwa Undang-Undang Perkawinan yang akan

dibentuk haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakat

Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu.

Menurut mereka bila umat Islam dibuatkan Undang-Undang Perkawinan

secara khusus, sudah semestinya penganut agama lain juga dibuatkan.

Fraksi NU menegaskan bahwa dalam negara yang berlandaskan

Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang

perkawinan didefinisikan menurut ajaran agama, bukan semata-mata segi

keperdataan seperti halnya dengan perjanjian lain.

Karena tidak ada kesepakatan pandangan menyebabkan

pembahasan RUU perkawinan ini menemui jalan buntu. Kebuntuan ini

juga karena adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959,17 Tanggal 1 April 1961

dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. M. Moh. Noer

Poerwosoetjipto.18 Antara tahun 1960 dan 1963 tercatat tiga kali

pertemuan yang juga membicarakan masalah hukum Perkawinan dan

Perundang-Undangannya, yaitu: (1) Musyawarah Nasional Kesejahteraan

Keluarga, yang diadakan oleh Departemen Sosial tahun 1960; (2)

16Zaini Ahmad Noeh, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 tahun
Kemerdekagamaan ”, hlm. 12.

17Khoirudin Nasution, Status Wanita Asia Tenggara, hlm. 51.
18Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, hlm. 1-2. Dalam buku Arso dan Wasit Aulawi,

dicatat juga adanya Musyawarah Pekerja Sosial tahun 1960. Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit
Aulawi, Hukum Perkawinan, hlm. 9
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Konperensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian

(B.P.4)19 Pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Agama tahun

1962; (3) Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga

Pembinaan Hukum Nasional (L.P.H.N.) bersama Persatuan Sarjana

Hukum Indonesia (Persahi) pada tahun 1963.20

Sebagai kelanjutan dari respon terhadap tuntutan agar Indonesia

mempunyai Undang-Undang Perkawinan, pada tahun 1966 Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Ketetapan Nomor

XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa perlu

segera diadakan Undang-Undang tentang Perkawinan.21 Sebagai respon

terhadap TAP MPRS tersebut, pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah

menyampaikan dua buah Rancangan Undang-Undang kepada DPRGR.

(DPR Gotong Royong), yaitu; (1) RUU tentang Pernikahan Ummat Islam;

(2) RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini

dibicarakan oleh DPRGR. dalam tahun 1968, yang akhirnya tidak

mendapat persetujuan DPRGR, berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari

1968. Karena itu, pemerintah menarik kembali kedua RUU itu.22 Adapun

alasan tidak dapat disahkannya, karena ada salah satu fraksi yang menolak,

19Dalam buku Arso kata 'Penyelesaian' ditulis 'Perselisihan', lihat Arso Sosroatmodjo dan
A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan, hlm. 9.

20Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, hlm. 1-2. Dalam buku Arso dan Wasit Aulawi,
dicatat juga adanya Musyawarah Pekerja Sosial tahun 1960. Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit
Aulawi, Hukum Perkawinan, hlm. 9.

21Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, hlm. 2
22Ibid, hlm. 2
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dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah 13 (tiga belas) fraksi dapat

menerimanya.23

Dalam bahasa Ahmad Zaini Noeh, pada awal tahun 1967,

pemerintah (Menteri Agama KH. Moh. Dahlan), menyampaikan kembali

RUU Pernikahan Umat Islam untuk dibahas oleh dewan. Dalam waktu

yang hampir sama Departemen Kehakiman menyusun RUU tentang

Perkawinan yang bersifat nasional dan berjiwa Pancasila dan disampaikan

ke DPR (September 1967), dengan maksud RUU dari Departemen

Kehakiman sebagai RUU Pokok dan dari Departemen Agama sebagai

RUU Pelaksana. Rancangan ini kembali gagal disahkan, sebab anggota

DPR tidak bergairah membahas. Alasannya, karena penyusunannya

didasarkan pada perbedaan pandangan.24

Sementara itu beberapa organisasi dalam masyarakat tetap

menginginkan, bahkan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan

RUU tentang Perkawinan, antara lain oleh Ikatan Sarjana Wanita

Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972.25 Adapun

penilaian ISWI tentang materi hukum perkawinan antara lain sebagai

berikut: (1) makin dirasakan mendesaknya keperluan akan sesuatu

Undang-Undang Perkawinan untuk Indonesia; (2) Simposium mencatat

adanya perkembangan pendekatan yang besar dalam azas-azas perkawinan

23Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan, hlm. 10.
24Zaini Ahmad Noeh, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 tahun

Kemerdekagamaan ”, hlm. 13.
25Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, hlm. 2.
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diantara berbagai ummat beragama, sehingga diharapkan dalam

pembentukan Undang-Undang Perkawinan nanti soal materi tidak lagi

merupakan problem pokok; (3) Yang masih menjadi halangan besar adalah

belum adanya kesesuaian mengenai sistem antara differensiasi atau

unifikasi.26

Sejalan dengan desakan ISWI, Badan Musyawarah Organisasi-

Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22

Pebruari 1972 mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua

RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR, kepada DPR hasil pemilihan

umum tahun 1971.27 Adapun sistem pemikiran RUU lama adalah ada satu

Undang-Undang pokok, selanjutnya bagi masing-masing golongan

diadakan Undang-Undang Organiknya (differensiasi dalam unifikasi).

Organisasi Islam Wanita Indonesia condong pada pemikiran masing-

masing golongan mempunyai Undang-Undang sendiri (differensiasi).

Sedang ISWI dapat saja menyetujui differensiasi, atau differensiasi dalam

unifikasi, atau unifikasi, yakni satu Undang-Undang untuk semua

golongan.28

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan

sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan Nomor R.

02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan

26Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan, hlm. 22-23.
27Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, hlm. 2; Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi,

Hukum Perkawinan, hlm. 10.
28Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan, hlm. 25 dan 22.
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yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh

puluh tiga) pasal.29 RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan

kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum

adanya Undang-Undang perkawinan hanya bersifat judge made law.

Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi

keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-

Undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.30

Nampaknya pada masa Orde baru sikap pemerintah mulai berubah,

pendekatannya terhadap hukum Islam lebih tegas, meskipun tidak

mengalami perubahan radikal. Pemerintah baru perlahan-lahan mulai sadar

kalau hukum sebenarnya adalah mesin yang efektif untuk memodernisasi

negara. Ideologi yang menganggap hukum sebagai sarana rekayasa sosial

makin dipergencar. Dalam persoalan hukum keluarga merasa rumusan

hukum perkawinan yang jelas dan baku sangat dibutuhkan, walaupun

disadari hukum perkawinanlah yang paling banyak mengundang masalah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang

Perkawinan pemerintah akhirnya berusaha menangani persoalan substantif

perkawinan dengan menggunakan bahasa hukum negara. Dengan

29Bab-bab tersebut meliputi: I: Dasar Perkawinan; II: Syarat-syarat Perkawinan; III:
Pertunangan; IV: Tatacara Perkawinan; V: Batalnya Perkawinan; VI: Perjanjian Perkawinan; VII:
Hak dan Kewajiban suami isteri; VIII: Harta benda dalam Perkawinan; IX: Putusnya Perkawinan
dan Akibatnya; X: Kedudukan Anak; XI: Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orangtua; XII:
Perwalian; XIII: Ketentuan-ketentuan Lain; XIV: Ketentuan Peralihan; dan XV: Keterangan
Penutup. Lihat Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, hlm. 2 dan 27.

30Tentang tujuan memenuhi harapan kaum wanita misalnya dapat tergambar dari Pidato
Kenegaraan Presiden Suharto pada tanggal 16 Agustus 1973, di mana disinggung tentang
munculnya desakan kaum wanita dan organisasi-organisasinya agar negara memiliki undang-
undang yang mengatur tentang perkawinan. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, hlm. 2 dan 27.
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penerapan Hukum

Perkawinan, diiringi oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 04 tahun 1975

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 tahun 1975, pemerintah

secara formal mengatur praktik perkawinan. Sebenarnya, penetapan

Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 adalah sebuah indikasi perubahan

sikap pemerintah terkait soal pluralisme, terutama persoalan hukum

keluarga dan khususnya lagi hukum keluarga Islam.

Persoalan hukum perkawinan Islam masih sangat hangat diawal

tahun tujuh puluhan, pemerintah tidak ingin terperangkap lagi dalam

perdebatan Piagam Jakarta. Hal ini berarti pemerintah memutuskan untuk

menggunakan bahasa yang lebih netral terkait persoalan tersebut dengan

harapan bahwa setiap masyarakat ditanah air bisa menerima ide dasar yang

terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang tersebut

tidak menyebut-nyebut Islam, sehingga misi nasional peraturan itu tidak

akan digoyang oleh persaingan memperebutkan otoritas terhadap Undang-

Undang tersebut antara kaum sekuler dengan kaum agama. Hal ini jelas

dari rancangan pertama Undang-Undang tersebut, dimana pemerintah

ingin membuat Undang-Undang Perkawinan yang sedemikian rupa dapat

sejalan dengan cita-cita hukum sekuler dan bukannya hukum agama. Inilah

sebabnya mengapa secara historis, Rancangan Undang-Undang

perkawinan memancing protes besar, khususnya yang datang dari

kelompok Islam yang melihat beberapa Pasal rancangan tersebut

bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Atas alasan apapun, tidak
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disebutkannya agama (Islam) dam Undang-Undang Perkawinan baru

sesuai dengan karakter sekuler pembuatan hukum di Indonesia dan prinsip

bahwa penerapan hukum agama bukanlah prioritas utama pemerintah.

Agenda utama pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang

Perkawinan adalah untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan

cita-cita positivisme, yaitu serangkaian regulasi yang disiapkan dan

dikukuhkan dalam batas-batas institusi negara. Dalam kasus ini, penetapan

Undang-Undang Perkawinan merupakan refleksi ideologi kedaulatan

negara, dan penegasan bahwa perangkat negara Indonesia merupakan

sumber makna legal dan sosial ditengah sekian banyak kemungkinan

agenda luarnya. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan menyusun dan

mengunifikasi hukum (sebagaimana hukum perkawinan) yang beroperasi

ditanah air agar kepastian dan keseragaman bisa dicapai sesegera

mungkin.31 Dalam prosesnya, nilai dan tradisi hukum lain yang juga secara

informal terdapat dalam masyarakat harus ditinggalkan atau disesuaikan

dengan prinsip hukum negara yang bertujuan untuk menanggulangi

ancaman yang dipicu oleh etnis, agama, dan perangkat lokal lainnya.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan tahun

1974 inilah konflik antara nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh

negara yang berasal dari ajaran hukum Islam mulai mengemuka. Hal

tersebut dapat dilihat dari protes-protes umat Islam terhadap pengajuan

31Tujuan Unifikasi hukum perkawinan sebagai jalan untuk persatuan Negara diungkapkan
dengan terang oleh pemerintah ketika UU No. 01 tahun 1974 diperkenalkan didepan pihak
legislatif.
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RUU tersebut, salah satunya dari kalangan anggota DPR. Diantaranya dari

Fraksi Persatuan Pembangunan menganggap ada 11 point yang

bertentangan dengan ajaran agama Islam:32

1. Sahnya perkawinan di hadapan pejabat

2. Tidak ada batas jumlah Istri yang diizinkan untuk kawin.

3. Usia untuk perkawinan

4. Larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat.

5. Larangan kawin antar suami Istri yang telah bercerai dua kali.

6. Perkawinan antar agama.

7. Masa iddah 106 hari

8. masalah Pertunangan.

9. Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian.

10. Kewajiban bekas suami untuk memberi biaya hidup bekas Istri.

11. Masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya.

Pada tanggal 22 Agustus 1973, atas prakarsa dari Rois ‘Am

Syuriah PBNU, KH. Muhammad Bisri Syamsuri, di Jombang diadakan

musyawarah alim ulama. Musyawarah ini tidak hanya memutuskan

menolak RUU Perkawinan tersebut, juga memberikan usulan secara

lengkap untuk merubah Pasal demi Pasal dari RUU yang dianggap

bertentangan dengan syari’at Islam. Usulan-usulan tersebut disertai dengan

dalil-dalil dari al-Quran dan Hadist. Keputusan tersebut kemudian menjadi

32Daniel S. LEV, Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia,
Penterjemah H. Zaeni Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa), hlm. 335.
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pegangan bagi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksinya di DPR

dalam pembahasan RUU Perkawinan tersebut.

Pada proses selanjutnya keterangan Pemerintah tentang Rancangan

Undang-Undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman (Umar

Senoaji, SH.) pada tanggal 30 Agustus 1973. Pandangan umum serta

keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17

dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan,

PDI dan Persatuan Pembangunan.33 Di samping itu, banyak masyarakat

yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Dalam pemandangan

umum fraksi-fraksi, nampak bahwa fraksi ABRI, Fraksi PDI, Fraksi Karya

Pembangunan tidak banyak menyoroti isi RUU, namun hanya memberikan

beberapa tekanan permasalahan. Sedangkan Fraksi Persatuan

Pembangunan dengan tegas menentang beberapa pokok perumusan RUU.

Inti dari pemandangan umum fraksi-fraksi adalah sebagai berikut:34

1. Fraksi ABRI menganggap masalah perkawinan merupakan masalah

nasional dan harus dilihat dari segi kepentingan nasional secara

keseluruhan, sehingga dapat mendekati obyektifitas dalam

pembahasannya serta dihindari subyektifitas yang sempit. Catatan sipil

atau pencatatan perkawinan, selain sebagai unsur penting untuk data

statistik juga memberikan kepastian hukum, dengan tidak mengurangi

33Wantjik Saleh, Hukum…., hlm. 10
34Daniel S. LEV, Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia,

hlm. 335.
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keabsahannya menurut ketentuan adat maupun agama. Juga

perkawinan mengandung aspek ketahanan nasional, khususnya

ketahanan bidang sosial.

2. Fraksi PDI menginginkan adanya suasana tenang dan bijaksana yang

penuh toleransi dalam membahas RUU ini. RUU harus memuat tiga

unsur pokok, yaitu agama, adat dan administrasi Negara. Adanya

Undang-Undang perkawinan yang bersifat nasional dan menjamin

kesatuan/ persyaratan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya

sudah sejak lama diinginkan bahkan sudah ada sejak masa RA Kartini.

3. Fraksi Golkar menganggap RUU Perkawinan ini sebagai sarana untuk

menciptakan kehidupan yang kekal dan bahagia, dan menjadi bagian

dari perjuangan kaum wanita Indonesia yang telah puluhan tahun

mengalami kegagalan. Cinta kasih suami Istri yang bersifat total dan

ekslusif menuntut adanya perkawinan yang monogami dan kekal.

Hanya dalam keadaan yang luar biasa serta dengan alasan-alasan

istimewa saja suami dapat berpoligami. RUU ini sudah sesuai dengan

tuntutan kaum ibu, oleh karenanya mengherankan apabila ada kaum

ibu yang menolak RUU ini dan bahkan menuntut agar pemerintah

menariknya kembali. RUU ini adalah suatu prestasi yang patut

dibanggakan dalam mengatasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan

hukum yang ditetapkan GBHN, bahwa nusantara merupakan satu

kesatuan hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional.
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4. Fraksi PP menandaskan disamping menghargai usaha pemerintah,

bahwa RUU ini mengandung banyak hal yang bertentangan dengan

kesadaran hukum rakyat, bahwa masalah perkawinan bukan hanya

mempunyai hubungan erat dengan agama, melainkan perkawinan itu

merupakan unsur agama dan pelaksanaannya merupakan merupakan

ibadah kepada Allah. Apabila perkawinan sebagai ibadah itu

mengalami perubahan-perubahan aturannya, berarti akan merubah pula

agama itu, karena unsurnya berubah. Adanya perubahan ini

bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menjamin

Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya

itu. Pasal-pasal dari RUU ini banyak mengambil alih dari Ordonansi.

FPP sependapat perlunya suatu hukum nasional, tapi tidak setuju

apabila cara pembentukan hukum nasional itu dengan

menasionalisasikan hukum yang asing bagi rakyat Indonesia.

Perlindungan kepada kaum ibu/wanita yang diatur dalam RUU justru

mempersulit kaum wanita sendiri bahkan memberatkan beban wanita.

Dalam Pasal 12 RUU disebutkan seorang janda baru boleh kawin

sesudah 300 hari (hampir satu tahun), sedangkan putusnya perkawinan

itu bukan kesalahannya sendiri. Dalam Pasal 13 mengenai perkawinan

dapat didahului dengan pertunangan. Pertunangan yang mengakibatkan

kehamilan, pihak pria diharuskan kawin dengan wanita itu. Apabila

pemberian tanda pengikat atau pengeluaran untuk persiapan
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perkawinan, lalu pertunangan dibatalkan karena suatu hal, pihak yang

bersalah diwajibkan memikul akibatnya. Pengaturan pertunangan dan

akibatnya itu jelas tidak menjunjung tinggi martabat dan harkat wanita.

Justru sebaliknya merendahkan derajat kaum wanita, sebab hal itu

dapat diartikan adanya perlindungan hukum bagi siapapun yang

melakukan pergaulan bebas, sebagai masa percobaan untuk

perkawinan. Ada beberapa Pasal menyangkut aspek kewanitaan yang

dicoba untuk mengganti hukum-hukum agama tetapi telah memperoleh

revisi sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya bertentangan dengan

sumbernya sendiri yakni agama. Hal ini berarti pemerintah kurang

menghargai kesadaran hukum rakyat. FPP tidak dapat memahami

adanya RUU yang disatu pihak bertujuan mensucikan perkawinan,

sedangkan dilain pihak mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak

bermoral. Wajarlah apabila sebagian besar rakyat Indonesia telah

memberikan reaksi keras terhadap RUU Perkawinan ini.

Setelah adanya pemandangan umum dari fraksi-fraksi ini,

pemerintah melalui Menteri Agama memberikan jawaban atas

pemandangan umum tersebut, antara lain sebagai berikut:

“Mengenai Pasal 2 RUU yang Oleh FPP dinilai kurang sempurna
sebab kurang menegaskan persyaratan keabsahan perkawinan
menurut agama, atau yang oleh FPDI dikemukakan seakan-akan
aspek pencatatan sebagai superior dari kelangsungan perkawinan
menurut agama. Sebenarnya bukan demikian yang dimaksudkan oleh
Pemerintah, sebab dengan sangat jelas ditentukan bahwa :
“Perkawinan itu dilangsungkan menurut ketentuan hukum
perkawinan dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan”. Hal ini
berarti bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlakulah hukum
Islam yang telah diterima dalam hukum adat itu, seperti perlunya
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kehadiran seorang wali, beberapa saksi, pernyataan ijab qabul,
adanya mahar (maskawin), dan sebagainya………35

Dalam kata akhir (stemmotivering) atas RUU Perkawinan itu

masing-masing Fraksi mengungkapkan antara lain hal-hal sebagai

berikut:36

- Fraksi ABRI menyatakan bahwa dalam rangka ikut serta memberi

bentuk, isi, dan jiwa RUU Perkawinan ini, Fraksi ABRI telah

mendayagunakan semaksimal mungkin rasa keprihatinan,

kejujuran, dan keseimbangan dalam mempergunakan akal sehat,

perasaan, maupun keyakinannya.

- Fraksi PDI menyatakan bahwa perasaan lega dari kaum ibu yang

sudah lama didambakan telah terpenuhi dengan pengesahan RUU

ini, meskipun Undang-Undang ini belum sepenuhnya memuaskan,

sudah merupakan langkah maju yang semoga dikuti dengan

kemajuan berikutnya sesuai dengan tuntutan zaman. Fraksi PDI

meminta perhatian kepada Pemerintah agar pelaksanaan Undang-

Undang ini, khususnya yang mengenai poligami, diatur sedemikian

rupa sehingga benar-benar menjamin rasa keadilan.

- Fraksi PP menyatakan bahwa soal pencatatan nikah merupakan

bagian dari ketertiban yang dituntut oleh kehidupan modern,

karena ketertiban itu sendiri juga merupakan bagian dari ajaran

agama, bahkan mempunyai pengaturan sendiri, misalnya dalam hal

35 Daniel S. LEV, Islamic Courts in Indonesia atau Peradilan Agama Islam di Indonesia,
hlm. 340.

36Ibid , hlm. 345.
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yang menyangkut upaya perlindungan terhadap peri keadilan yang

diserahkan kepada hakim/penguasa.

- Fraksi Golkar menyatakan bahwa karena dorongan keinginan dan

tekad bersama untuk mewujudkan suatu Undang-Undang tentang

Perkawinan yang sejauh mungkin sesuai dengan kesadaran hukum

masyarakat dan dapat memberikan jaminan adanya pelaksanaan

hak dan kedudukan, lahirlah suatu Undang-Undang yang telah

lama didambakan masyarakat, kaum ibu khususnya.

Jawaban dari Pemerintah diberikan Menteri Agama (H.A.

Mukti Ali) pada tanggal 27 September 1973. Pemerintah mengajak

DPR untuk secara bersama bisa memecahkan masalah. Antara lain

jawaban yang sekaligus anjuran tersebut adalah: Pemerintah meminta

Dewan untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum ditemukan

kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal

tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan

ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang

dimufakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota Dewan

untuk memusyawarahkan RUU-P ini dengan baik, diyakini, Dewan

bersama-sama Pemerintah akan mampu mengatasi segala perbedaan

yang ada, dan akan menghasilkan Undang-Undang Perkawinan

Nasional yang dicita-citakan semua pihak.

Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat

belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti
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dicatat sebelumnya. Sedang rancangan yang diajukan pemerintah

terdiri dari 73 pasal.37 Boleh jadi tanggapan negatif dari masyarakat

Indonesia, khususnya dari muslim terhadap Rancangan Undang-

Undang perkawinan yang dibahas tahun 1973, ada kaitanya dengan

kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum

Islam dalam beberapa Stbl. Artinya, meskipun Penjajah Hindia

Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi dikhawatirkan

konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia.

Kemungkinan kebenaran ini terindikasi dengan melihat

tanggapan, kritik yang muncul dari Asmah Sjahroni, wakil dari fraksi

persatuan pembangunan (FPP), dalam pembahasan rancangan Undang-

Undang. Asmah Sjahroni menyebut RUU tersebut sebagai indikasi

pencabutan Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Perkawinan Islam,

yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Dalam

ungkapannya sendiri:

Demikianlah kami berkesimpulan RUU perkawinan ini telah
mengambil alih atau meresipiir BW dan HOCI, yang hanya berlaku
untuk golongan Eropa dan Timur Asing dan orang Kristen Indonesia
saja. Sebaliknya Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Perkawinan
Islam yang dianut dan dilakukan oleh sebagian terbesar rakyat
Indonesia dikeluarkan begitu saja.38

Adapun rancangan pasal-pasal yang dianggap mendapat kritik

paling keras dari kaum Muslim Indonesia, di antaranya adalah:

37Ibid. Meskipun Atho mencatat bahwa hasil akhir UU No.1 Tahun 1974 adalah 66 pasal,
dalam kenyataan UU No.1 Tahun 1974 terdiri dari 67 pasal.

38Risalah DPR XI, 18 September 1973, seperti dikutip Abdul Hadi, Draf Disertasi, hal,
79.
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1. Rancangan aturan tentang pencatatan sebagai syarat sah pernikahan

(pasal 2 ayat [1]dan Pasal 44),

2. Bahwa poligami harus mendapat izin dari pengadilan (pasal 3, 4

dan 5),

3. Pembatasan usia minimal boleh nikah, 21 tahun untuk laki-laki dan

18 tahun bagi perempuan (pasal 6),

4. Perkawinan antara pemeluk agama (campuran) (pasal 11),

5. Pertunangan (pasal 13),

6. Perceraian harus dengan izin pengadilan (pasal 40), dan

7. Pengangkatan anak (pasal 62).

Dalam masalah perceraian misalnya, ditetapkan perceraian

harus izin pengadilan, hal ini dianggap bertentangan dengan ajaran

Islam yang menganggap perceraian atau talak sebagai hak absolut

suami, tanpa mengharuskan di pengadilan. Lebih-lebih rancangan yang

akan membolehkan seorang wanita Muslim kawin dengan laki-laki non

Muslim.39 Salah satu komentar terhadap rencana aturan batas minimal

boleh nikah misalnya muncul dari Asmah Sjahroni, yang melihatnya

sebagai aturan yang tidak mengakar pada kebutuhan dan situasi

Indonesia. Menurutnya, larangan perkawinan di bawah umur malah

justru memberikan peluang tumbuh suburnya pergaulan bebas.40

39M.B. Hooker, Islamic Law in South-East Asia (Oxford, New York, Singapore; Oxford
University Press, 1984), hlm. 272.

40Menurut Asmah ditemukan alasan/dasar yang cukup kompleks mengapa terjadi
pernikahan dini, yakni antara lain : alasan ekonomi, menjaga agar tidak terjadi hubungan di luar
nikah, alasan kepentingan keluarga dan lain-lain. Lihat Risalah DPR RI, 18 September 1973,
seperti dicatat Abdul Hadi, Draf Disertasi, hlm. 79
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Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut, dicapai

lima kesepakatan. Pertama, Hukum Agama Islam dalam Perkawinan

tidak dikurangi ataupun dirubah. Kedua, sebagai konsekuensi dari

kesepakatan poin 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun

dirubah. Tegasnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.

Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dan tidak

mungkin disesuaikan dalam Undang-Undang ini dihilangkan.

Keempat, Pasal 2 ayat (1) akhirnya berunyi, “Perkawinan adalah sah

apabila dilakukan menurut masing-masing Agamanya dan

kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan

wajib dicatat demi ketertiban Administrasi Negara”. Kelima, mengenai

perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan

guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Seperti yang telah disinggung di atas, negara tetap ingin

mengejar cita-citanya memodernisasi hukum keluarga ditanah air. Hal

ini hanya bisa dilakukan jika nilai-nilai substantif perkawinan yang

baru dan modern dapat dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang

tersebut. Karena itu peraturan pencatatan perkawinan, talak dan rujuk

seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946,

tetap dipertahankan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 tahun

1974, yang menyatakan bahwa perceraian harus dengan izin

pengadilan
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Tradisi cerai di pengadilan tentu saja merupakan cara yang

asing dalam hukum keluarga Islam. Para Fuqaha sejak masa awal

Islam, selalu mendiskusikan persoalan talak adalah hak absolut suami

tidak diharuskan di pengadilan. Jadi prinsip bahwa talak di pengadilan

tidak ada dalam Islam. Fenomena ini tidak akan mengherankan, jika

hukum Islam berkembang dalam lingkup dimana tradisi lisan sangat

punya andil dari praktik tulisan. Karena itu, aturan negara untuk

penerapan talak di pengadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sangat

sulit diterapkan, khususnya bagi warga muslim yang percaya bahwa

perceraian adalah bagian dari praktik agama mereka dan karena itu

bebas dari campur tangan negara.

Perlu dicatat dari proses historis pembentukan Undang-Undang

Pekawinan yang dijelaskan di atas, adalah keberhasilan penetapan

Undang-Undang Perkawinan ini sebenarnya adalah akibat dari

perdamaian dan kompromi yang dilakukan kelompok nasionalis Islam

dan sekuler. Yang kadang-kadang dilakukan lewat pendekatan pribadi,

diluar perdebatan formal di dalam gedung MPR, misal kesepakatan

pribadi yang dicapai antara kelompok muslim dan militer, pihak

pertama menyetujui batasan hukum bagi perceraian dan poligami yang

dilakukan sewenang-wenang seperti ditetapkan dalam Undang-

Undang, sementara pemerintah sepakat menghapuskan seluruh

persoalan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dari
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rancangan Undang-Undang tersebut.41 Jadi semangat untuk

berkompromi ini juga berperan penting sehingga akhirnya Undang-

Undang Perkawinan lahir dengan menerapkan prinsip-prinsip kesahan

perkawinan Indonesia yang didasarkan pada ajaran agama – yang ini

merupakan ketentuan baru yang tidak terdapat dalam rancangan

Undang-Undang tersebut – yaitu bahwa pernikahan tidak akan sah

kecuali dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang dianut oleh

kedua belah pihak.42 Hal ini membuktikan bahwa kelompok sekuler

akhirnya menerima bahwa perkawinan lebih dari sekedar ikatan

pribadi (sekuler) antara dua pihak; perkawinan adalah persoalan

spiritual yang dilakukan di bawah payung agama.

Keberhasilan negara tersebut dalam menerapkan Undang-

Undang perkawinan disebabkan karena pemerintah menggunakan

institusi hukum negara untuk menerapkan nilai dan norma baru dalam

masyarakat di tengah berbagai tradisi lokal yang telah lama tertanam.

Program nasionalisasi hukum perkawinan membuktikan bahwa atas

nama modernitas dan cita-cita kemajuan sosial, negara ingin

membuang nilai hukum tradisional dan agama yang dipegang oleh

masyarakat. Meskipun akhirnya dialog dan kompromi antara negara

dan kelompok muslim dilakukan sebagai sarana penyelesaian

perselisihan, Negara, secara hukum, pada hakikatnya tetap menjadi

41Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi
dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta; Pustaka Alvabet, Juli 2008), hlm. 276.

42UU No 01 tahun 1974 Pasal 2ayat 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
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pihak penentu keputusan. “Ini berarti bahwa ideologi sentralisme

hukum menjadi satu-satunya katalisator pluralisme hukum, dalam

artian bahwa seluruh hukum substantif semata-mata tergantung pada

kriteria negara apakah akan berlaku efektif atau tidak.”43

Dengan demikian, isi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan merupakan kompromi antara kelompok

pembaharu yang menginginkan dilakukan pembaruan secara liberal

untuk menjamin kemashlahatan dan keadilan dengan kelompok

tradisional yang ingin mempertahankan konsep konvensional.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan tersebut hari ini masih

menyisakan permasalahan di kalangan masyarakat muslim yang

menjatuhkan talak di luar pengadilan dengan argumentasi bahwa talak

adalah hak preoregatif suami yang tidak mengharuskan di pengadilan.

Hal tersebut bisa jadi dikarenakan sikap kompromistis dalam

pembentukan Undang-Undang Perkawinan antara kelompok sekuler

dan sakral yang  bersepakat dalam hal menerapkan prinsip-prinsip

perceraian dan perkawinan Indonesia yang didasarkan pada ajaran

agama, tetapi di satu sisi Undang-Undang mensyaratkan perceraian

harus didepan pengadilan, agar perceraian sah di hadapan negara

dengan segala akibat hukumnya.

43Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi
dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta; Pustaka Alvabet, Juli 2008), hlm. 277
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B. Peradilan Agama di Indonesia

a. Latar Belakang Historis Kompetensi Peradilan Agama di

Indonesia

Dalam membicarakan perkembangan hukum Islam di Indonesia,

pusat perhatian akan tertuju kepada kedudukan hukum Islam dalam sistem

hukum Indonesia.  Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang

berlaku, hukum Islam itu sendiri merupakan subsistem hukum

Indonesia yang ada dan berlaku. Sistem hukum Indonesia adalah

sistem hukum yang majemuk karena berlaku berbagai sistem hukum,

yaitu adat, Islam, dan barat (kontinental).
44

Ketiga sistem hukum tersebut sebagian dari  sekurang-

kurangnya lima sistem hukum besar di dunia, yaitu:
45

a) sistem common law, yang dianut di inggris dan bekas jajahannya,

yang kini pada umumnya bergabung dalam negara-negara

persemakmuran.

b) Sistem civil law, berasal dari hukum romawi, yang dianut di eropa

barat kontinental dan dibawa ke negeri-negeri jajahan/bekas jajahan

oleh pemerintah kolonial barat dahulu, indonesia termasuk penganut

44 Dr. Hj. Renny supriyatni B, SH, MH. Pengantar Hukum Islam, Bandung: widya
padjajaran, 2011, hal 82.

45 M. Daud ali, hukum islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di
indonesia, PT. raja grafindo persada, jakarta, 1999, hlm, 187-188
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sistim ini;

c) Sistem hukum adat, di negara-negara asia dan afrika

d) Sistem hukum Islam,  dianut oleh orang-orang Islam dimanapun

mereka berada, baik dinegara Islam maupun negara negara lain yang

penduduknya beragama Islam di afrika utara, timur tengah, dan asia.

e) Sistem hukum komunis/sosialis, dilaksanakan di negara komunis

/sosialis seperti uni soviet (rusia).

Kompetensi Peradilan Agama telah mengelami dinamika yang

cukup pelik serta mengarah pada pasang surut. Kendati tidak sampai

dihapuskan, namun lingkup yuridiksi Peradilan Agama kerap dibatasi

pada perkara-perkara keperdataan tertentu. Kenyataan ini sesungguhnya

tidak terlepas dari kehendak politik (political will) para penguasa

pada masanya yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh

oleh penguasa bersangkutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor

dinamika politik hukum dan kehendak politik penguasa dari masa ke

masa telah menggoreskan catatan penting bagi eksistensi, kedudukan dan

kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, yang dalam kenyataannya

tidak selalu berada dalam perjalanan yang relatif mulus.
46

Secara historis-sosiologis,   kompetensi Peradilan Agama pada

dasarnya sangat terpaut erat dengan pelaksanaan hukum Islam sebagai

hukum yang hidup di masyarakat (living law). Sekalipun demikian,

46 Dr. H. Hasbi Hasan ,MH, Kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa
ekonomi syariah, jakarta: gramata publishing, 2010, hal 9.
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sejak munculnya teori receptie produk Christian Snouck Hurgronje,

komptensi Peradilan Agama pernah dibatasi, tidak lagi menangani

masalah waris karena dianggap belum menjadi hukum adat. Berdasarkan

pengaruh teori ini, komptensi Peradilan Agama hanya diperkenankan

untuk menangani masalah perceraian, nafkah, talaq, dan rujuk.
47

Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia sesungguhnya sangat

terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena ia

menjadi sui generis-nya. Karena Indonesia bukan negara Islam, maka

kompetensi Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat

Islam, melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga

ditambah beberapa persoalan muamalah. Kenyataan tersebut tidak dapat

dipisahkan dari persoalan politik penguasa dari masa ke masa. Karena

latar belakang historis itu, Peradilan Agama kerap memiliki konotasi

sebagai peradilan nikah, talak, dan rujuk saja.

Perubahan kompetensi mulai nampak dalam Undang- Undang

Nomor 1 tahun 1974, yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan

anak, perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah. Tidak

sebatas itu, kompetensi Peradilan Agama juga bertambah ketika keluar

PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, terutama

dalam ketentuan Pasal 12 yang berbunyi “penyelesaian perselisihan

47 Dinyatakan dalam pasal 2 staatsblad 1882 no.152 sebagaimana telah diubah dan
disempurnakan oleh staasblad 1937 nomor 116 dan nomor 610.
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sepanjang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui

pengadilan agama setempat dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan  yang berlaku”. Bahkan, pada tahun 1989, kompetensi

Peradilan Agama kembali mendapakan perluasan, tidak lagi sebatas

masalah perkawinan, juga masalah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan

shadaqah yang termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemunculan ini tidak saja

memberikan keluasan kompetensi, akan tetapi juga telah memberikan

kemandirian kepada Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman, sehingga Peradilan Agama mulai mempunyai hukum acara

sendiri, dapat melaksanakan putusannya sendiri, mempunyai juru sita

sendiri, serta mempunyai struktur dan perangkat yang kuat berdasarkan

Undang-Undang.

Akhirnya,   setelah berjalan selama 15 tahun, Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini  telah membawa

perubahan besar bagi kompetensi Peradilan Agama. Dalam Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006  tersebut, kompetensi Peradilan Agama

diperluas dengan memasukan beberapa bidang baru, antara lain ekonomi

syariah, sebagai  salah satu bidang kompetensinya. Artinya, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini menegaskan bahwa masalah ekonomi

syariah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Dalam skala

yang lebih luas, perluasan kompetensi Peradilan Agama sebagaimana
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diatur dalam Undang-Undang tersebut merupakan respon terhadap

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya

masyarakat muslim.

b. Kompetensi Peradilan Agama pada masa kerajaan Islam (1613-

1882)

Sejarah  kompetensi Peradilan Agama di Indonesia tidak dapat

dilepaskan dari pergumulan hukum Islam dan dinamika politik hukum di

Indonesia. Secara historis, ekstensi hukum Islam di Indonesia

sesungguhnya berjalan secara paralel dengan kehadiran Islam di

nusantara. Bahkan, sejak awal kehadiran Islam, hukum Islam telah

menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat Islam nusantara.

Premis dasar yang menopang argumen ini adalah behwa konsepsi hukum

Islam merupakan bagian utuh dalam totalitas sistem ajaran Islam yang

faktualnya tidak mungkin dapat dipisahkan dari agama Islam itu

sendiri.
48

Dalam pandangan antropologi hukum, ada masyarakat, di

situ terdapat hukum. adalah rasional jika faktualnya ada umat Islam, disitu

terdapat hukum Islam.
49

Terkait dengan asal usul kehadiran Islam di nusantara, para ahli

telah mengemukakan tiga  teori besar yang kerap menjadi rujukan

penting. Pertama Islam datang ke nusantara berasal dari arabia. Pendapat

48 Muhammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, (jakarta: rajawali press, 1990) hlm.
202 - 203.

49 Ramli Hutabarat, kedudukan hukum islam dalam konstitusi-knstitusi indonesia dan
perannya dalam pembinaan hukum nasional, (Jakarta: pusat studi hukum dan tata negara fakultas
hukum universitas indonesia, 2005), hlm. 19.
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ini didukung oleh Hamka, Azyumardi Azra, dan  Al-Attas. Kedua

Islam datang ke nusantara berasal dari india atau gujarat. Teori ini

dikemukakan oleh pinjapel, Snouck Hurgronje, dan stutterheim. Ketiga,

Islam datang ke nusantara berasal dari Bengal atau Bangladesh.

Pendapat ini di kemukakan oleh Fatimi.
50

Terkait lembaga peradilan, penyelesaian perkara antara

warga yang beragama Islam dilaksanakan melalui lembaga tahkim

kepada fiqih, muballigh atau  ulama yang dianggap mampu

melaksanakan peradilan.
51

Tradisi takhim kepada muhakkam ini

merupakan cikal bakal Peradilan Agama di Indonesia dalam masa awal

proses Islamisasi di Indonesia. Ketika masyarakat Islam telah mampu

mengatur tata kehidupannya sendiri, bentuk penyelesaian perkara

melalui lembaga tahkim berubah menjadi ahl al-halli wa  al-aqdi

yang dikenal juga sebagai peradilan adat, yang berlaku antara lain

di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya.
52

Terakhir

sistem peradilan berubah menjadi sistem tauliyah, ini terjadi pada saat

para raja memeluk agama Islam. Sejak saat itu, jabatan hakim agama

diangkat oleh sultan atau  raja,  yang dijumpai di daerah-daerah

swapraja / pemerintahan pribumi (zelbestuurs gebeid). Dalam sistem

50 Dr.H. Hasbi Hasan, MH. Op, cit., hlm. 12.

51 Abdul Manaf, refleksi beberapa materi cara beracara di lingkungan peradilan
agama, (Bandung: CV mandar maju, 2008) hlm. 4.

52 Daniel S. Lev, peradilan agama islam di indonesia suatu stundi tentang landasan
politik lembaga-lembaga hukum, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm.2.
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swapraja ini, jabatan keagamaan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari pemerintahan umum lainnya.
53

Secara historis, eksistensi lembaga Peradilan Agama di nusantara

pertama kali lahir di Jawa-Madura sejak adanya perkara hukum Islam di

antara pemeluk agama Islam, terutama menyangkut perkara dalam bidang

perkawinan, perceraian, kewarisan dan sebagainya. Sejak adanya

tuntutan penyelesaian perkara-perkara tersebut, mulai muncul aspirasi

agar diselenggarakan lembaga Peradilan Agama dalam lingkungan

masyarakat hukum yang bersangkutan.
54

Berdiri dan berkembangnya Peradilan Agama serta kerelaan sikap

penundukkan rakyat nusantara yang telah menyatakan diri memeluk

agama Islam terhadap hukum Islam, khususnya dalam   bidang al-

ahwal al-syakhsyiyyah (hukum keluarga), menunjukan lahirnya realitas

baru, yakni diterimanya norma- norma sosial Islam secara damai oleh

sebagian besar penduduk nusantara. Karena itu, tidak heran pakar

menyatakan bahwa hukum Islam di nusantara pada waktu itu tidak saja

menggeser norma-norma sosial  yang pernah berlaku sebelumnya,

bahkan cenderung menghapuskannya.
55

53 Dr.H. Hasbi Hasan, MH. Op, cit., hlm.23.

54 Abdul Gani Abdulah, “lembaga peradilan agama sebelum tahun 1882” dalam
pembimbing, tahun IV No.17, hal 16.

55Departemen Agama, Sketsa Peradilan Agama, (Jakarta: direktorat jendral kelembagaan
agama islam direktorat pembinaan badan peradilan agama islam, 2000), hlm.6.
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c. Kompetensi Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan (1882-

1945)

Pada masa penjajahan belanda, seluruh sektor kehidupan bangsa

Indonesia mulai terkontaminasi oleh  intervensi kaum kolonial.

Setelah Jean Piterszoon berhasil merebut kota Jakarta pada tanggal 30

Mei 1882, mulailah melapetaka menimpa kehidupan umat Islam

Indonesia. Pada awalnya pemerintah kolonial belanda hendak

menegakkan hukum yang mereka bawa dari negerinya, baik pidana

maupun perdata. Mereka tidak berhasil memberlakukan hukum itu

secara keseluruhan sehingga akhirnya penduduk pribumi yang

beragama Islam dibiarkan menjalani hukum
56

yang biasa mereka

terapkan.
57

Berdasarkan  kenyataan itulah muncul teori receptio in

complexu yang di introdusir oleh Christian Van Den Berg. Ia

berpandangan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di

kalangan rakyat pribumi yang beragama Islam. Berdasarkan teori itu

pula Van Den Berg berpendapat bahwa Peradilan Agama memang

56 Hukum yang  hidup ditengah-tengah masyarakat nusantara adalah hukum islam,
hukum ini diakui juga oleh Oost Indische Compagnie (VOC).   Organisasi ini bukan
sekedar perusahaan dagang, tetapi lebh dari itu, pemerintah kerajaan belanda memberi kuasa
kepada VOC  untuk mengadakan kontrak perjanjian dengan kerajaan- kerajaan pribumi di
nusantara serta memberikan mandat kepada VOC untuk menjalankan administrasi pemerintahan
belanda. Akan tetapi VOC mengalami kendala dalam menerapkan hukum yang dibawa dari
negara belanda karena adanya pertentangan dalam penerapan hukum. Kesadaran hukum yang
hidup ditengah masyarakat adalah hukum Islam, terutama dalam bidang perkawinan, warisan,
hibah, dan wakaf. VOC akhirnya membiarkan lembaga-lembaga asli yang dimiliki oleh
penduduk pribumi berjalan seperti keadaan sebelumnya

57 Cik hasan bisri, Peradilan Agama Di Indonesia, hlm. 109
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sudah seharusnya ada di Indonesia. Teori itu kemudian

mendorong pemerintah hindia belanda untuk mendirikan Peradilan

Agama pada tahun 1882 yang ditunjukan untuk masyarakat yang

memeluk agama Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Van

Den Berg adalah konseptor dari staatsblad Nomor 152 tahun 1882.

Hal tersebut didasarkan pada latar belakang dan dasar pemikiran

yang berpijak pada realitas historis-sosiologis. Kenyataan sosiologis

itulah yang kemudian diberikan legitimasi yuridis oleh pemerintah

hindia belanda bagi berdirinya Peradilan Agama.
58

d. Kompetensi Peradilan Agama Pada Masa Kemerdekaan

Pengaruh teori receptie cukup besar hingga Indonesia merdeka.

Kenyataan ini bisa terlihat dari sulitnya  upaya-upaya untuk mencoba

mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam perundang-undangan.

Memang harus diakui dalam hal hukum perdata telah banyak kemajuan,

misalnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama Islam

diakui keberadaannya setara dengan peradilan umum, peradilan tata

usaha negara, peradilan militer. Kemudian berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan lain-lain.

58 Departemen agama, sketsa peradilan agama, hlm. 13.
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Perubahan kebijakan ini sedikit banyak merupakan pengaruh

receptio a contrario yang   dikembangkan Sayuti Thalib, pengajar

utama hukum Islam Universitas Indonesia dari teori  exit Hazairin.

M. Daud Ali mencoba menganalisis mengapa hukum Islam

yang berlaku di Indonesia saat ini hanya dalam hukum muamalat saja,

atau lebih sempit lagi hukum keluarga,   kewarisan, dan perwakafan.

Ia memilah hukum Islam di Indonesia menjadi dua:
59

Pertama, hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, yaitu hukum

Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan

benda yang disebut hukum muamalat. Bagian ini menjadi hukum

positif berdasarkan peraturan perundangan-undangan, seperti  tentang

perkawinan, warisan, perwakafan, dan perbankan syariah.

Kedua, hukum Islam yang bersifat normatif yang mempunyai sanksi.

Yang terakhir ini dapat berupa ibadah murni atau hukum pidana. Masalah

pidana, menurutnya, belum memerlukan peraturan, karena ini lebih

tergantung pada kesadaran dan tingkat iman takwa muslimin Indonesia.

Meskipun Indonesia sudah merdeka sejak awal tahun 1945, dan

berlakunya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, namun pandangan sebagian

besar sarjana hukum masih terpengaruh teori receptie.

59 M. Daud Ali, Loccit
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Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama

merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di  bawah

Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan

Peradilan Umum,  Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor  7 Tahun  1989  tentang Peradilan Agama,

kewenangan pengadilan  dilingkungan  Peradilan Agama  diperluas  sesuai

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat,

khususnya masyarakat yang beragama Islam. Perluasan tersebut antara lain

meliputi ekonomi syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk

dalam   salah satu lingkungan peradilan dengan Undang-Undang. Oleh

karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan

Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama. Adanya penggantian dan perubahan kedua

Undang-Undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan

organisasi, administrasi dan   finansial dari semua lingkungan

peradilan di Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi,

administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan

Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan Undang- Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga perlu

pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama.

Menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 52A, Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas-tugas dan  wewenang

pengadilan agama adalah sebagai berikut :

Pasal 49 Pengadilan  agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Infaq;

h. Shodaqoh; dan

i. Ekonomi syariah.
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Pasal 50 (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa

lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus

mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi

sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek

hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa

tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51 (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang

mengadili perkara. (2) Pengadilan  Tinggi Agama juga bertugas dan

berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa

kewenangan mengadili antar pengadilan agama didaerah hukumnya.

Pasal 52(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan,

pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi

pemerintah di daerah hukumnya,apabila diminta. (2) Selain tugas dan

kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51,

pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau

berdasarkan Undang-Undang. Pasal 52A Pengadilan Agama

memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal penentuan awal bulan pada

tahun Hijriyah. Penyelesaian sengketa di pengadilan agama tidak

hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang

ekonomi syariah lainnya. Dan yang dimaksud  dengan “antara orang-

orang yang beragama Islam” di sini adalah termasuk orang atau badan
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hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela

kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan

Peradilan Agama.

C. Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Lahirnya MUI

Setiap babakan sejarah di Indonesia mulai dari zaman kerajaan sampai hari

ini, peran dan kiprah ulama telah menorehkan diri mengambil peran dari pelaku

sejarah. Eksistensi ulama sangat penting tidak saja terlibat dalam struktur

pemerintahan, tetapi agen of change dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan

beragama. Menyadari peran dan tugas yang cukup urgens, tuntutan keinginan para

ulama mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan sebelum Kemerdekaan adalah

sebuah kebutuhan vital, namun karena benturan politis selalu menjadi penghalang

dan proses pertumbuhan dan perkembangannya dan ini menjadi sejarah penting

sebagai awal pendirian MUI.

Masa revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan Soekarno

adalah cikal bakal terbentuknya MUI. Salah satu cara pemerintah Soekarno

menyelenggarakan administrasi Islam dengan dibentuknya Majelis Ulama pada

bulan Oktober 1962. Namun peran dan kiprahnya dibatasi terutama bidang politik

formal. Fungsinya hanya mengatur persoalan keagamaan yang terdiri dari :

Pertama, majelis ulama adalah organisasi masyarakat muslimin dalam rangka

Demokrasi Terpimpin. Kedua, ikut mengambil bagian dalam penyelesaian

revolusi dan pembangunan semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan
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dan keulamaan bidang mental, rohani dan agama. Ketiga, Majelis Ulama

Indonesia, bertujuan selain menjadi penghubung masyarakat Islam dengan

pemerintahan juga sebagai tempat mengkoordinir segala usaha umat Islam dalam

bidang mental, rohani dan agama serta tempat menampung segala persoalan umat

Islam.60

Bergantinya pemerintahan Orde Lama dengan Orde Baru, majelis ini pun

dibubarkan. Kebijakan Orde Baru juga semakin memarjinalkan peran agama

dalam politik formal dengan desakralisasi Parpol, peran ulama diakui pada batas

mengurus persoalan keagamaan, di pesantren, mubaligh dan lainnya. Faktor ini

menjadi pemicu untuk melahirkan wadah baru sebagai media

mengimplementasikan politik formalnya. Dalam konfrensi para ulama di Jakarta

yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam disarankan untuk membentuk

sebuah Majelis ulama dengan tugas mengeluarkan fatwa.61 Namun saran ini baru

empat tahun kemudian direalisasikan tepatnya tahun 1974, ketika berlangsungnya

lokakarya nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia, disinilah kesepakatan

membentuk majelis-majelis ulama tingkat daerah.62 Setahun kemudian ketika

Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Mesjid Indonesia, menegaskan perlu

dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, dengan alasan : Pertama, keinginan

60 Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (Jakarta : Gema Insani
Pres, 1996) hlm. 220-221. Lihat juga, Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia (Jakarta :
Rajawali, 1984) hlm. 125

61Ibid.

62 Abdul Azis Thaba, ibid., hlm. 221
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pemerintah agar kaum muslimin bersatu. Kedua, kesadaran bahwa masalah yang

dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa keikut sertaan para ulama.

Pada tanggal 26 Juni 1975 (17 Rajab 1395 H) melalui Kongres Ulama,

resmilah berdiri Majelis Ulama Indonesia di Jakarta,63 dihadiri oleh Majelis

Ulama Daerah, pimpinan Ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari

empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian

Republik Indonesia) serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda

berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan

oleh 53 orang ulama, terdiri dari 6 orang Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat

(Dati) I se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam

tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL dan POLRI

serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi. 64 Sebagai Ketua Umum MUI

yang terpilih adalah Buya Hamka, ulama karismatik dari Muhammadiyah yang

63 Fungsi pendirian MUI: Pertama, mengeluarkan fatwa dan nasehat kepada pemerintah
tentang soal-soal yang bersangkutan dengan agama dan masyarakat dalam rangka amar ma’ruf
nahi mungkar. Kedua, mempererat persaudaraan Islam serta menjaga kerukunan hidup dengan
golongan agama lain. Ketiga, mewakili masyarakat Islam dalam berhadapan dengan masyarakat
agama lain. Keempat, menjadi perantara dan penghubung antara ulama dan para penguasa dan
menterjemahkan rancangan kebijakan pembangunan pemerintah agar dapat dipahami rakyat biasa,
ibid, hlm. 222-223

64 Piagam berdirinya MUI diantaranya ditanda tangani oleh 10 orang ulama dari Ormas
Islam yaitu : Nahdlatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah oleh Ir. hlm.
Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) oleh Syafii Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) oleh hlm.
Nurhasan Ibn Hajar, al-Washliyah oleh Anas Tanjung, Mathlaul Anwar oleh KH. Saleh Su’aidi,
Gabungan Usaha Penegmbangan Pendidikan Islam (GUPPI) oleh KH. S. Qudratullah, Pusat
Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) oleh Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) oleh
KH. Hasyim Adnan dan al-Ittihadiyah oleh Zaenal Arifin Abbas. Lihat, Hasil Rakernas Tahun
2011, Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia, hlm. 43



87

87

pernah bergabung dalam Masyumi, sebagai Sekretaris Umum yang terpilih adalah

Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA dari masa priode 1975-1980.65

Tentunya dengan terbentuknya MUI, merupakan sejarah besar bagi

perjuangan politik Islam, setelah beberapa tahun, Islam dalam politik formal

termaljinalkan. Meskipun banyak kalangan menilai, misalnya M.B. Hooker

mengatakan pembentukan MUI sebenarnya merupakan inisiatif pemerintah untuk

semakin memudahkan mengontrol umat Islam agar tetap berada di bawah

pemerintahan Orde Baru.66 Azis Thaba juga berpendapat sama, langkah ini

sebagai upaya penjinakan “Politik Islam” pemerintah berusaha

mengakomodasikan kepentingan-kepentingan “Islam ibadah”. Pemerintah

senantiasa memberikan penghargaan tinggi dan bantuan keuangan kepada MUI,

akan tetapi pihak MUI sering mengalami tekanan untuk membenarkan politik

pemerintah dari aspek agama. Paling tidak, MUI tidak mengeluarkan fatwa yang

65 Kepengurusan MUI di setiap jenjang dalam setiap priode berlangsung selama 5 tahun.
Sampai tahun 2010, MUI telah menyelenggarakan 8 kali musyawarah nasional (Munas). Agenda
Munas antara lain menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga), program
kerja dan memilih kepengurusan baru. Sampai tahun 2010 kepengurusan MUI pusat telah
terselenggara dalam 8 priode yaitu : Priode I (1975-1980) Ketua Umum Prof.Dr. Hamka,
Sekretaris Umum Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA. Priode II (1980-1985) Ketua Umum
KH.M.Syukri Gozali, Sekretaris Umum H.A Burhani Tjokro Handoko. Sebelum habis masa bakti
H.A Burhani wafat, diganttikan oleh H.A Qadir Basalamah. Priode III (1985-1990) Ketua Umum
KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum H.S Prodjo Kusumo. Priode IV (1990-1995) Ketua Umum
KH.Hasan Basri, Sekretaris Umum H.S Prodjo Kusumo. Priode V (1995-2000) Ketua Umum
KH.Hasan Basri, Sekretaris Umum Drs. H.A. Nazri Adlani, sebelum masa bakti berakhir, KH.
Hasan Basri wafat, digantikan oleh Prof.KH.Alie Yafie. Priode VI (2000-2005) Ketua Umum KH.
Sahal Mahfudh, Sekretaris Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin. Priode VII (2005-2010) Ketua
Umum KH. Sahal Mahfudh, Wakil Ketua Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin dan Sekretaris
Umum Drs. H.M. Ichwan Syam. Priode VIII (2010-2011) Ketua Umum KH. Sahal Mahfudh,
Wakil Ketua Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin dan Sekretaris Umum Drs. H.M. Ichwan
Syam. Priode VIII. Hasil Rakernas Tahun 2011, Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis
Ulama Indonesia, hlm. 46-47

66 M.B. Hooker, Indonesian Islam : Social Change Through Contemporery (North
America : University of Hawai Press Honolulu, 2003) hlm. 60
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merugikan kepentingan pemerintah, dalam istilah Hamka, MUI seperti “tembikar

dijepit dari atas dan dari bawah”.67 Artinya eksistensi fatwa MUI tetap dalam

pengawasan pemerintah.

2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI

a. Pedoman Dasar MUI

1. Nama, Waktu dan Kedudukan

Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI. Majelis

Ulama Indonesia didirikan tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan tanggal 26 Juli

1975 M. Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Ibu kota Negara RI.68

2. Asas, Sifat & Fungsi

Organisasi ini berasaskan Islam. Majelis Ulama Indonesia bersifat

keagamaan, kemasyarakatan, dan independen. Majelis Ulama Indonesia

berfungsi: Pertama, sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan

cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan

yang Islami; Kedua, sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan

cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan

menggalang ukhwah Islamiyah; Ketiga, sebagai wadah yang mewakili umat Islam

dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama; Keempat, sebagai pemberi

fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.69

67 Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, hlm. 223

68Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia, hlm. 18

69Ibid., hlm. 19



89

89

3. Tujuan dan Usaha

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang

berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur

rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah AWT (baldatun thayyibatun wa

rabbun ghafur). Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia

melaksanakan usaha-usaha : Pertama, memberikan bimbingan dan tuntutan

kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi

landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas

(khaira ummah). Kedua, merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam

amar ma’ruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan

bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Ketiga, memberikan peringatan,

nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada

masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan. Keempat,

merumuskan pola hubungan keutamaan yang memungkinkan terwujudnya

ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan

persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima, menjadi penghubung antara ulama dan

umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat

guna mencapai masyarakat berkualitas (khaira ummah) yang diridhai Allah SWT

(baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Keenam, meningkatkan hubungan serta

kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta
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menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat. Ketujuh,

usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.70

4. Susunan Organisasi dan Hubungan Organisasi

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi : Pertama, MUI

Pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI. Kedua, MUI Provinsi berkedudukan di

Ibukota Provinsi. Ketiga, MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota

Kabupaten/Kota. Keempat, MUI Kecamatan berkedudukan di Ibukota

Kecamatan. Hubungan Organisasi : Pertama, hubungan organisasi antara MUI

Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan bersifat

koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Kedua, hubungan antara

Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat

konsultatif, koordinatif dan kemitraan.71

5. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama

Indonesia Daerah terdiri dari: Dewan Penasihat; Dewan Pimpinan Harian; dan

Anggota Pleno, Komisi dan Lembaga.72

6. Hubungan Kerja

Hubungan Kerja MUI: Pertama, Majelis Ulama Indonesia mengadakan

kerjasama dalam kebajikan dan taqwa dengan pemerintah dan mengadakan

70Ibid., hlm. 19 - 21

71Ibid., hlm. 21 - 22

72Ibid., hlm. 22
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konsultasi serta pertukaran informasi secara timbal balik. Kedua, Majelis Ulama

Indonesia mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama,

organisasi/lembaga Islam dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta

pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan

konsultasi dan pertukaran informasi secara timbal balik. Ketiga, Majelis Ulama

Indonesia mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga lainnya dalam

mencapai tujuan dan usaha MUI. Keempat, Majelis Ulama Indonesia tidak

berafiliasi kepada salah satu organisasi politik.73

7. Musyawarah dan Rapat - Rapat

Majelis Ulama Indonesia Pusat menyelenggarakan : Musyawarah

Nasional; Rapat Kerja Nasional ; Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi; Rapat

Pengurus Paripurna;Rapat Dewan Penasihat ; Rapat Pleno Dewan Pimpinan;

Rapat Dewan Pimpinan Harian ; Rapat Koordinasi Bidang; dan Rapat

Komisi/Lembaga/Badan.74

Majelis Ulama Indonesia Daerah menyelenggarakan : Musyawarah

Daerah; Rapat Kerja Daerah; Rapat koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota;

Rapat Pengurus Paripurna; Rapat Dewan Penasihat; Rapat Pleno Dewan

Pimpinan; Rapat Pimpinan Harian; Rapat Koordinasi Bidang; dan Rapat

Komisi;75

73Ibid., hlm. 22 - 23

74Ibid., hlm. 23

75Ibid
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8. Sumber Dana

Sumber dana Majelis Ulama Indonesia diperoleh dari : Bantuan

masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat. Usaha-usaha lain yang sah dan

halal.76

9. Perubahan dan Pembubaran

Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama

Indonesia dilakukan oleh Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pembubaran Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh sebuah Musyawarah Luar

Biasa yang khusus diadakan untuk itu.77

Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar diatur dalam

Pedoman Rumah Tangga dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Majelis Indonesia Pusat. Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah

Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Sya’ban 1431 H

bertepatan dengan 28 Juli 2010 di Jakarta sebagai penyempurnaan dari Pedoman

Dasar hasil Musyawarah Nasional Ke-7 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28

Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-6 Majelis Ulama pada tanggal 26

Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada

tanggal 24 Juli 1995 M di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-1 Majelis Ulama

Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 dan

Musyawarah Nasional ke-2 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1400

76Ibid., hlm. 24

77Ibid., hlm. 25
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H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M, serta Musyawarah Nasional ke-3

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Dzulqaidah bertepatan dengan tanggal 23

Juli 1985 M di Jakarta.78

b. Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia

a. Kepengurusan

Pembentukan Pengurus Majelis Ulama Indonesia dilakukan : di Pusat oleh

Musyawarah Nasional, di Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi, di

Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, di Kecamatan oleh

Musyawarah Kecamatan, di desa/kelurahan dapat dibentuk MUI desa/kelurahan.

Pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia dilaksanakan melalui formatur.79

Pengurus Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berhenti

karena: Meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan berdasarkan

keputusan Dewan Pimpinan. Pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus

Majelis Ulama Indonesia diputuskan oleh Rapat pleno atas usul Pimpinan Harian

Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pengisian lowongan antar

waktu personalia anggota komisi diputuskan oleh Pimpinan Harian atas usul rapat

komisi. Anggota Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan harus

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Beragama Islam; taqwa kepada

Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat;

warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani; mempunyai keahlian di

78Ibid.

79Ibid., hlm. 26
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bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan

kemasyarakatan serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama

Islam; dan menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis

Ulama Indonesia, serta Program Kerja dan Peraturan-peraturan Majelis Ulama

Indonesia; jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/ Umum tidak boleh

dirangkap dengan jabatan politik dan pengurus harian partai politik. Masa jabatan

ketua umum maksimal dua periode kepengurusan kecuali dibutuhkan.80

Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah

berfungsi memberikan pertimbangan, nasihat, bimbingan dan bantuan kepada

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan usaha Majelis

Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dewan Penasihat

Majelis Ulama Indonesia terdiri dari unsur ulama, zuama dan cendekiawan

muslim serta unsur pimpinan organisasi/kelembagaan Islam. Susunan Dewan

Penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat maupun Daerah terdiri dari : Ketua

Dewan Penasihat; Wakil-wakil Ketua; Sekretaris Dewan Penasihat, yang dijabat

secara ex. officio oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI Pusat/Sekretaris

Umum MUI di daerah; dan Anggota-anggota yang berasal dari unsur ulama,

zuama dan cendekiawan muslim, serta unsur pimpinan organisasi Islam tingkat

Pusat/Daerah.81

80Ibid., hlm. 26 - 27

81Ibid., hlm. 28
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Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat berfungsi melaksanakan

keputusan-keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah,

Rapat Pengurus dan Keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia lainnya

dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan bimbingan Dewan Penasihat

Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat

menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Munas. Dewan Pimpinan MUI Pusat

berwenang mengukuhkan Susunan Pengurus MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan

MUI Provinsi berwenang mengukuhkan susunan Pengurus MUI Kabupaten/ Kota

dan seterusnya secara berjenjang. Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama

Indonesia Pusat terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua.

Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal. Bendahara Umum dan

Bendahara-bendahara. Anggota Pleno. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

Daerah berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah, Rapat

Kerja Daerah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus Paripurna dan

keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia lainnya dengan memperhatikan

pertimbangan, nasehat dan bimbingan Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia

Daerah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah menjalankan tugas

dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan

tugasnya kepada Musda. Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

Daerah terdiri atas: Ketua Umum dan Ketua-ketua; Sekretaris Umum dan
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Sekretaris-sekretaris; Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara; serta Anggota

Pleno.82

Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia berfungsi melaksanakan tugas

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sehari-hari dan bertanggung jawab

kepada Dewan Pimpinan. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia bertugas :

memimpin dan melaksanakan kegiatan Majelis Ulama Indonesia sehari-hari;

memberi pengarahan kepada komisi dan lembaga/badan serta menerima usul-usul

dari komisi dan lembaga/badan; mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak

dalam melaksanakan program organisasi; menyampaikan laporan secara periodik

kepada Rapat Pengurus Paripurna; dan menyiapkan bahan-bahan Musyawarah

dan Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia. Pimpian Harian Majelis Ulama

Indonesia Pusat terdiri dari : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua;

Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; dan Bendahara Umum

dan Bendahara-bendahara. Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Daerah

terdiri dari : Ketua Umum dan Ketua-ketua; Sekretaris Umum dan Sekretaris-

sekretaris; dan Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.83

Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia mengadakan pembagian tugas

dalam melaksanakan tujuan dan usaha secara kolegial sebagai berikut: Ketua

Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan Majelis Ulama

Indonesia secara keseluruhan; Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili

82Ibid., hlm. 28 - 30

83Ibid., hlm. 30 - 31
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Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengkoordinasi

berbagai pelaksanaan program kerja; Ketua-ketua membantu Ketua Umum /Wakil

Ketua Umum dan mengkoordinasikan komisi-komisi sesuai dengan

pembidangannya; Sekretaris Jenderal dan para ketua serta meminta administrasi

kesekretariatan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal

membantu Sekretaris Jenderal; Bedahara Umum membantu Ketua Umum dan

para ketua memimpin administrasi keuangan. Bendahara-bendahara membantu

Bendahara Umum.84

b. Perangkat Organisasi

Perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia terdiri dari komisi dan

lembaga/badan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan membentuk

komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan dan

menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing-

masing. Komisi yang dimaksud terdiri dari: Komisi Fatwa; Komisi Ukhuwah

Islamiyah; Komisi Dakwah dan Pengembangan Mayarakat; Komisi Pendidikan

dan Kaderisasi; Komisi Pengkajian dan Penelitian; Komisi Hukum dan

Perundanga-undangan; Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat; Komisi

Perempuan, Remaja dan Keluarga; Komisi Informatika dan Komonikasi; Komisi

Hubungan Antar Umat Beragama; Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama

Internasiona; Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam; dan yang dianggap perlu.85

84Ibid., hlm. 31 - 32

85Ibid.
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Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus/ perintisan, Dewan

Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan.

Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud terdiri dari : Lembaga Pengkajian

Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

(LPPOM MUI); Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);

Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS

MUI); Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Majelis Ulama Indonesia (YDDP

MUI)’ Lemabaga Perekonomian dan Keuangan Majelis Ulama Indonesia (LPK-

MUI); Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis

Ulama (LPLH-SDA MUI). Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia

(FUI MUI); Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI); dan

yang dianggap perlu.86

Dalam rangka penelahaan, pembahasan, dan perumusan masalah tertentu

serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, Dewan Pimpinan membentuk forum yang

diperlukan. Susunan personalia Komisi-komisi dan Lembaga/Badan ditetapkan

oleh Dewan Pimpinan.87

c. Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga

permusyawaratan tertinggi yang berwenang menetapkan Wawasan, Pedoman

86Ibid., hlm. 33

87Ibid.
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Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, memilih dan menetapkan pengurus, serta

menetapkan kebijaksanaan organisasi dan menyusun Garis-garis Program Kerja.88

Musyawarah Nasional diadakan sekali 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh

pengurus Majelis Ulama Indonesia dan utusan dari Majelis Ulama Indonesia

Daerah seerta utusan ormas/kelembagaan Islam Tingkat Pusat.89

d. Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah adalah lembaga permusyawaratan tertinggi di tingkat

daerah yang berwenang memilih pengurus, menetapkan kebijakan, dan menyusun

program kerja sebagai penjabaran dari Garis-garis Program Kerja Ketetapan

Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional dan Rapat Koordinasi Daerah.

Musyawarah Daerah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri

oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan utusan-utusan dari majelis

Ulama Indonesia Kabupaten/Kota serta unsur Ormas Islam tingkat Provinsi.90

Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 5 (lima)

tahun dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dan

utusan-utusan dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan serta unsur Orma Islam

tingkat Kabupaten/Kota. Musyawarah Daerah MUI Kecamatan diadakan sekali

dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Pengurus MUI Kecamatan serta unsur

Ulama/MUI serta Ormas Islam tingkat Desa/Kelurahan. Musyawarah Daerah

88Ibid.

89Ibid., hlm. 34

90Ibid.
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MUI membahas dan menerima laporan kegiatan Dewan Pimpinan MUI dan

menetapkan program kerja. Musyawarah Daerah berwenang memilih dan

menetapkan Dewan Pimpinan pada jenjang masing-masing.91

e. Rapat Kerja Nasional dan Daerah

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia dihadiri oleh Pengurus

Majelis Ulama Indonesia serta Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia

Provinsi serta pimpinan organisasi/lembaga Islam tingkat Pusat untuk

menjabarkan program umum hasil Munas dalam bentuk program kerja,

mengadakan evaluasi terhadap program kerja sebelumnya dan menetapkan

program kerja selanjutnya.92

Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi dihadiri oleh

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama

Indonesia Kabupaten/Kota serta dengan mengundang para Ulama, zu’ama dan

pemuka organisasi/lembaga Islam untuk merumuskan pelaksanaan Keputusan

Musyawarah Daerah Provinsi. Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota

dengan mengundang para ulama, zuama, pemuka organisasi/lembaga Islam

setempat dan unsur-unsur terkait di wilayah Kecamatan untuk merumuskan

Keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.93

91Ibid., hlm. 35

92Ibid., hlm. 35

93Ibid. hlm. 35 - 36
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Rapat-rapat sebagaimana dimaksud diadakan sekurang-kurangnya sekali

dalam satu periode kepengurusan. Pada setiap Rapat Kerja Nasional dan Daerah

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dapat mengundang instansi atau

pribadi yang dipandang perlu.94

f. Rapat Koordinasi Daerah

Rapat Koordinasi Daerah merupakan suatu rapat bersama antara unsur-

unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten /

Kota untuk membahas, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

program kerja/kegiatan tertentu di beberapa daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota

dalam satu wilayah. Rapat koordinasi Daerah diselenggarakan satu kali dalam

setahun. Rapat koordinasi antar Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan

Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota bila dipandang perlu.95

g. Rapat Pengurus Paripurna

Rapat Pengurus Paripurna dihadiri oleh segenap anggota Dewan

Penasihat, Dewan Pimpinan Harian, dan Anggota Pleno untuk melaporkan

kegiatan Dewan Pimpinan dan merumuskan kebijakan dalam menangani masalah-

masalah penting yang dihadapi. Rapat Pengurus Paripurna diadakan sekurang-

kurangnya sekali dalam satu tahun.96

h. Rapat Dewan Penasihat

94Ibid.

95Ibid., hlm. 36 -37

96Ibid., hlm. 37
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Rapat Dewan Penasihat dihadiri oleh segenap anggota Dewan Penasihat

untuk memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Dewan

Pimpinan dalam melaksanakan usaha Majelis Ulama Indonesia. Rapat Dewan

Penasihat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.97

i. Rapat Pleno Dewan Pimpinan

Rapat Pleno Dewan Pimpinan dihadiri oleh segenap anggota Dewan

Pimpinan Harian dan anggota Pleno/Komisi/Lembaga untuk mensahkan kegiatan

Pimpinan Harian dan kegiatan Komisi-komisi serta menentukan pelaksanaan

kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja

Nasional serta merumuskan kebijaksanaan dalam menghadapi suatu masalah.

Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangya sekali dalam 6 bulan.98

j. Rapat Pimpinan Harian

Rapat Pimpinan Harian dihadiri oleh anggota Pimpinan Harian untuk

membicarakan persoalan-persoalan yang timbul sehari-hari, hasil-hasil rapat

Lembaga/Badan, Komisi-komisi, Kesekretariatan dan Kebendaharaan. Rapat

Pimpinan Harian diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan sekurang-

kurangnya sekali dalam seminggu.99

k. Rapat Koordinasi Bidang

97Ibid.

98Ibid., hlm. 38

99Ibid.
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Rapat koordinasi bidang dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan MUI sesuai

bidangnya dan para anggota komisi dan atau lembaga/badan untuk

mengkoordinasikan masalah-maslah dalam bidangnya. Rapat koordinasi bidang

diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.100

l. Rapat Komisi dan Lembaga/Badan

Rapat komisi dan lembaga/badan dihadiri oleh para pengurus/anggota

komisi dan lembaga/badan untuk membicarakan masalah-masalah dalam

bidangnya masing-masing. Rapat komisi dan lembaga/badan diadakan sewaktu-

waktu dila dipandang perlu. 101

m. Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami

keadaan yang sangat genting, sehingga mengancam kelangsungan hidup

organisasi. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-

kurangnya dua pertiga dari jumlah Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang ada.102

n. Kuorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan

Musyawarah dan rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari

setengah jumlah peserta yang seharusnya hadir. Untuk melakukan pembubaran,

perubahan, Pedoman Dasar dan/atau Pedoman Rumah Tangga serta memilih

Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Musyawarah itu sah apabila dihadiri oleh

100Ibid., hlm. 38 - 39

101Ibid.

102Ibid., hlm. 39
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sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir. Setiap

keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.103

o. Perbendaharaan

Seluruh harta kekayaan Majelis Ulama Indonesia dimanfaatkan sesuai

dengan tujuan Majelis Ulama Indonesia dan wajib dicatat dan

dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan serta dilaporkan dalam

Munas/Musyawarah Daerah sesuai dengan tingkatannya. Apabila Majelis Ulama

Indonesia bubar, harta kekayaan Majelis Ulama Indonesia diserahkan kepada

badan sosial Islam untuk kepentingan umat Islam.104

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini

tentukan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Pedoman Rumah

Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia

pada tanggal 15 Sya’ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M di

Jakarta sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan

Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia 28 Juli 2005 di Jakarta,

Musyawarah Nasional ke-6 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juli 2000 di

Jakarta, Musyawarah Nasional ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26

Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus

Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan

dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah

103Ibid., hlm. 40

104Ibid., hlm. 40 - 41
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Nasional III Majelis Ulama Indomesia pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H,

bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang merupakan perubahan

dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan

tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada

tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, ditetapkan di

Jakarta tanggal 28 Juli 2010 M.105

3. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Salah satu komisi yang ada dilingkungan MUI adalah Komisi Fatwa.

Segala yang terkait dengan fatwa diatur dalam Pedoman dan Prosedur Fatwa MUI

(baca PPPF MUI) terdiri tujuh bab sebagaimana di jelaskan berikut ini :

a. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur`an, sunnah (hadis), ijma’ dan

qiyas serta dalil-dalil yang muktabar. (Pasal 1 Bab II). Aktifitas penetapan fatwa

dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.

(Pasal 2 Bab II). Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktik dan antisipatif (Pasal

3 Bab II) 106

b. Metode Penetapan Fatwa

105Ibid., hlm. 41

106 Hasil Rakernas Tahun 2011, Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama
Indonesia, hlm. 278
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Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para

imam mazhab dan ulama yang mu’tabar tentang masalah yang akan difatwakan

tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya (Pasal 1 Bab III). Masalah yang

telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalam

masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka: Pertama, penetapan

fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-

pendapat ulama mazhab melalui metode al-jam’u wa al-taufiq. Kedua, jika usaha

penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada

hasil tarjih melalui metode muqarranah dengan kaidah ushul fikih muqarran.

(Pasal 3 Bab III). Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapatnya hukumnya di

kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama’i (kolektif

melalui metode bayani, ta’lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi) istislahi dan sadd al-

zariah. (Pasal 4 Bab III). Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan

kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan maqashid al-syariah (Pasal 5 Bab

III)107

c. Prosedur Rapat

Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap

cukup memadai oleh pimpinan rapat. (Pasal 1 Bab IV). Dalam hal-hal tertentu,

rapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

(Pasal 2 Bab IV). Rapat diadakan jika ada : Pertama, permintaan atau pertanyaan

107Ibid., hlm. 279
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dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan

fatwa. Kedua, permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi

sosial, atau MUI sendiri. Ketiga, perkembangan dan temuan masalah-masalah

keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni. (Pasal 3 Bab IV).108

Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan

Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.

(Pasal 4 Bab IV). Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat

dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui. (Pasal 5 Bab IV).

Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat

usulan, saran dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan

bahan fatwa Komisi (Pasal 6 Bab IV). Setelah melakukan pembahasan secara

mendalam dan konprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang

berkembang, rapat menetapkan fatwa (Pasal 7 Bab IV). Keputusan Komisi segera

mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk mempermaklumkan kepada

masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.109

d. Format Fatwa MUI

Format dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh

masyarakat luas. (Pasal 1 Bab V). Fatwa memuat : Pertama, Nomor dan judul

fatwa. Kedua, kalimat pembuka basmallah, Ketiga, konsideran yang terdiri dari :

108Ibid., h 280

109Ibid.
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a. Menimbang, memuat latar belakang, alasan dan urgensi penetapan fatwa. b.

Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam). c. Memperhatikan,

memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli dan hal-hal lain

yang mendukung penetapan fatwa. Keempat, diktum memuat : substansi hukum

yang difatwakan dan rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu.

Kelima, penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa. Keenam,

lampiran-lampiran jika dipandang perlu. (Pasal 2 Bab V). Fatwa ditandatangani

oleh Ketua dan Sekretaris Komisi (Pasal 3 Bab V) 110

e. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah

keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah

yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia

(Pasal 1 Bab VI). MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah

keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia

secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga

dapat meluas ke daerah lain. (Pasal 2 Bab VI). Terhadap masalah yang telah ada

fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya

(pasal 3 Bab VI). Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana

dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan

fatwa yang berbeda-beda setelah berkonsultasi dengan MUI (Pasal 4 Bab VI).

Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI daerah berwenang menetapkan fatwa.

(Pasal 5 Bab VI) Khusus mengenai masaalah-masalah yang sangat musykil dan

110Ibid., hlm 280-281
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sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu

melakukan konsultasi dengan MUI (Pasal 6 Bab VI) 111

Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang

telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan

tidak membatalkan. (Pasal 1 Bab VII). Jika terjadi perbedaan antara fatwa MUI

dan fatwa MUI Daerah mengenai masalah sama, perlu diadakan pertemuan antara

Dewan Pimpinan untuk penyelesaian yang baik (Pasal 2 Bab VII)112

4. Peran dan Kiprah MUI

Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat para ulama, zuama dan

cendikiawan muslim, sejak berdirinya, memberikan peran dan kiprah yang besar

bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam visinya MUI menciptakan kondisi

kehidupan kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh

ridha dan ampunan Allah (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) mewujudkan

kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah

negara kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh

alam (Rahmatan lil alamin).

Begitu pula misi MUI menegaskan : Pertama, menggerakkan

kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama

sebagai panutan (qudwah hasanah) sehingga mampu mengarahkan dan membina

111Ibid., hlm. 281-282

112Ibid.
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umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta

menjalankan syariah Islamiyah. Kedua, melaksanakan dakwah Islam, amar

ma’ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud

masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga,

mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan

persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah negara kesatuan Republik

Indonesia.

Selain dalam visi dan misi, Majelis Ulama Indonesia menempatkan dirinya

dalam orientasi dan peran strategis terhadap umat dan negara ini. Orientasi ini

sebagai tolak ukur melaksanakan berbagai aktifitas, yakni sebagai berikut :

1. Orientasi diniyah. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari

semua langkah dan kegiatannya pada nilai-nilai dan ajaran Islam yang

kaffah.

2. Orientasi irsyadiyah. MUI merupakan wadah untuk mengajak umat

manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dalam arti

yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan

dirancang dalam berdimensi dakwah.

3. Orientasi istijabiyah dimaksudkan MUI senantiasa memberikan jawaban

positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi

masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat

berlomba-lomba dalam kebaikan (istibaq al-khairat).
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4. Orientasi hurriyah. MUI merupakan wadah perkhidmatan independen

yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh

pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran,

pandangan dan pendapat.

5. Orientasi ta’awuniyah. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang

mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan

ketaqwaan dalam membela kaum dhuafa untuk meningkat hakat dan

martbat, serta derajad kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan

atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwah

Islamiyah). Ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan

persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah) dan memperkukuh

persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyah).

6. Orientasi syuriyah. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang

menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui

pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap

berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

7. Orientasi tasamuh. MUI merupakan wadah perkhdmatan yang

mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-

masalah khilafiyah.

8. Orientasi qudwah. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang

mengedepankan kepoloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan

yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.
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9. Orientasi duwaliyah. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang

menyadari dirinya sebagai anggota dunia yang ikut aktif memperjuangkan

perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.113

Selain adanya visi, misi dan orientasi, juga dipertegas peran-peran penting

yang dilakukan oleh MUI. Sebagaimana diuraikan dalam Pedoman dan

Penyelenggaraan Orgnisasi MUI,114 peran-peran yang dimaksud adalah :

1. MUI sebagai waratsat al-anbiya (Ahli waris tugas para Nabi). Peran ini

dimasudkan menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan

terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana

berdasarkan ajaran Islam. MUI menjalankan fungsi kenabian (an-

nubuwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan

sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekwensi akan menerima kritik,

tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian

tradisi, budaya dan perdaban manusia.

2. MUI sebagai mufti (Pemberi Fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk

memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam,

baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI

mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang

sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi

keagamaannya.

113Ibid., hlm. 8 - 10

114Ibid., hlm. 10-13
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3. MUI sebagai Ra’iy wa Khadim al-Ummah (Pembimbing dan Pelayan

Umat). Peran ini menempatkan MUI untuk melayani umat dan bangsa

dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. MUI senantiasa

berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak

langsung akan bimbingan dan fatwa keagamaan. MUI juga selalu berusaha

tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan

bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. MUI sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar. Peran ini

dimaksudkan MUI sebagai wahana penegak amar makruf nahyi munkar,

dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebathilan sebagai

kebathilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Sekaligus MUI sebagai

wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah yang senantiasa berusaha

merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi

yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa

yang berkualitas (khaira ummah).

5. MUI sebagai Pelopor Gerakan Tajdid. Peran ini menempatkan MUI

sebagai pelopor tajdid suatu gerakan pemurnian (tashfiyah) dan dinamisasi

(tathwir) pemikiran Islam.

6. MUI sebagai Ishlah al-Ummah. Peran ini lebih menegaskan MUI :

Pertama, pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi

di kalangan umat. Metodologi yang dilakukan dengan “al-jam’u wat

taufiq” (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (memilih hukum yang

terkuat). Kedua, pelopor perbaikan umat (ishlah al-ummah) dengan cara
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membina dan memelihara kehidupan umat (himayah al-ummah) terutama

dalam akidah, syariah dan akhlak. Penguatan dan pemberdayaan

kehidupan umat (taqwiyah al-ummah). Berusaha terus-menerus

menyatukan umat (tauhid al-ummah).

7. MUI sebagai Qiyadah al-Ummah (Pengemban Kepemimpinan Umat).

Peran ini mengharuskan MUI untuk menciptakan kerukunan kehidupan

umat beragama, perbaikan akhlak banga dan pemberdayaan umat Islam

dalam semua segi kehidupan.

Dari orientasi dan peran yang dimainkan oleh MUI di atas,

diimplementasikan dalam program kegiatan komisi dan lembaga / badan yang ada

di lingkungan MUI meliputi : Pertama, Komisi Fatwa, yang membidangi tentang

pemberian fatwa. Kedua, Komisi Ukhuwah Islamiyah, yang membidangi tentang

penguatan ukhuwah Islamiyah. Ketiga, Komisi Dakwah dan Pengembangan

Masyarakat yang membidangi pengembangan dakwah. Keempat, Komisi

Pendidikan dan Kaderisasi. Kelima, Komisi Pengkajian dan Penelitian. Keenam,

Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Ketujuh, Komisi Pemberdayaan

Ekonomi Umat. Kedelapan, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga.

Kesembilan, Komisi Informatika dan Komunikasi. Kesepuluh, Komisi Hubungan

Antar Umat Beragama. Kesebelas, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama

Internasional. Keduabelas, Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam.115

Beberapa lembaga  yang juga berperan penting dibentuk MUI adalah :

115Ibid., hlm. 49-50
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Pertama, Lembaga Pengkajian Pangan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama

Indonesia (LPPOM MUI). Kedua, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN MUI). Ketiga, Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (BASYARNAS MUI). Keempat, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan

Majelis Ulama Indonesia (YDDP MUI). Kelima, Lembaga Perekonomian dan

Keuangan Majelis Ulama Indonesia (LPK-MUI). Keenam, Lembaga Pemuliaan

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH-SDA MUI). Ketujuh, Forum

Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI). Kedelapan, Komite

Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI).116

Perjalanan waktu yang cukup panjang semakin mematangkan MUI

semakin berperan dan berkiprah. Memang di awal kemunculan MUI mendapatkan

kontroversi pro dan kontra, disamping respon masyarakat terhadap MUI juga amat

rendah. Hal itu terjadi, karena saat itu hubungan antara pemerintah dan umat

Islam terasa kurang harmonis. Apalagi pemerintah saat itu begitu intens

melakukan rekayasa sosial melalui kebijakan floating mas (masa mengambang)

yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan jumlah

partai politik melalui fusi partai-partai yang sehaluan, termasuk partai-partai

Islam. Kehadiran MUI pun dicurigai sebagai rekayasa pemerintah untuk

membatasi peranan dan kiprah Ormas Islam.117

116Ibid., hlm. 50

117Ibid., hlm. 45
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Namun setelah MUI melakukan sosialisasi yang konprehensif,

memperkenalkan diri ke masyarakat Indonesia dan dunia internasional, MUI-pun

dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, apalagi tujuan pendiriannya adalah

membantu masyarakat dan pemerintah. Berbagai lembaga lahir hasil bentukan

MUI seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Ikatan Cendikiawan Muslim

(ICMI), Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK), Pusat Inkubasi Bisnis

Usaha Kecil (PINBUK) dan lainnya, yang sesungguhnya lembaga-lembaga

tersebut berafiliasi dengan masyarakat.118Kemudian konstribusi MUI tidak saja

terlihat dalam membantu masyarakat dan pemerintah, dari aspek pengembangan

legislasi hukum nasional, MUI mampu memotivasi dan segala hukum yang

difatwakan menjadi sumber inspirasi dan bahan baku dalam produk hukum

nasional seperti : Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan No 1 tahun

1974, UU Perwakafan, UU tentang Peradilan Agama, UU Perbankan, UU

Penyelenggaraan haji, UU tentang Pengelolaan Zakat dan lainnya.

Respon masyarakat dan negarapun semakin menguat ke-MUI sebagai

lembaga yang terpercaya didasarkan kepada: Pertama, adanya bantuan

masyarakat, berupa sumbangan insidentil infak maupun shadakah. Kedua, adanya

bantuan pemerintah, baik melalui APBN (Pusat), APBN (daerah) atau bantuan

insidentil lainnya. Ketiga, adanya kerjasama program/kegiatan dengan berbagai

118Ibid., hlm. 51
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pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar

negeri.119

Sebagai salah satu dari lembaga sosial dan keagamaan, MUI semakin

meningkatkan performance-nya memberikan andil menyelesaikan persoalan-

persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Hal ini harus diapresiasi oleh

masyarakat dan negara sebagai wujud peran MUI sebagai sebuah lembaga yang

strategis.

119Ibid.


