
BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah

Wanita adalah manusia yang mukallaf sama seperti lelaki. Dia dituntut beribadat

kepada Allah, menegakkan agama, menunaikan kewajiban, meninggalkan larangan, tidak

melampaui batasan Allah, berdakwah kepada Allah, serta melakukan amar makruf dan

nahi mungkar. Semua perintah Allah juga meliputi wanita kecuali jika terdapat dalil

tertentu yang menunjukkan bahawa ia hanya khusus untuk lelaki. Jadi apabila Allah

berfirman:”Wahai manusia” atau “Wahai orang-orang yang beriman”.Wanita juga tanpa

diperselisihkan lagi turut termasuk ke dalam ayat ini.1

Prinsip umumnya ialah, taklif (tanggungjawab) untuk wanita adalah sama seperti

lelaki melainkan jika ada pengecualiannya berdasarkan didalam ayat al-Quran, surah ali-

‘Imran, ayat 195, dijelaskan yakni (“setengah kamu (adalah keturunan) setengahnya yang

lain)”. Dan dalam sebuah hadits diterangkan bahwa (“sesungguhnya wanita itu saudara

kandung lelaki”).

Al-Quran meletakkan ke atas bahu lelaki dan wanita semuanya bertanggungjawab

memperbaiki dan memulihkan masyarakat. Inilah yang disebut secara Islamnya sebagai

amar makruf dan nahi mungkar (mengajak kepada makruf dan melarang dari yang

mungkar), firman Allah didalam surah Al-Taubah (9):71,





1 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Daulah menurut perspektif Islam, alih bahasa oleh Haji Juanda Haji
Jaya,(Selangor: Maktabah al-Qardawi, 1998), Cet ke-1, h.267.



















“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan

diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana”

Kehakiman tidak akan dapat ditegakkan dan juga tidak akan mencapai matlamat

jika ia tidak memenuhi rukun yang merupakan sebahagian daripada kehakiman itu

sendiri. Tanpa adanya rukun itu tidak akan wujud kehakiman Untuk membedakan

kehakiman Islam dengan bukan Islam, ia bergantung pada rukun kehakiman. Rukun

kehakiman menjadi tuntutan Islam sebagai inti pati ajaran Islam yaitu tuntutan yang

berhubungan dengan undang-undang dan pentadbiran.

Berdasarkan perbincangan ulama dapat disimpulkan terdapat tujuh rukun

kehakiman yaitu hakim, hukuman, al-Mahkum-bih, al-Mahkum-lah, al-Mahkum-alaih,

al-Mahkum fih, dan proses kehakiman.2

2 Mohd Amin Fitri Bin Othman,”Pelantikan Hakim Wanita Menurut Perspektif Islam di Malaysia:
satu Kajian Terhadap Persepsi Pelajar Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam), (Selangor:
Fakultas Pendidikan, 2010), h.15, t.d.



Hakim atau kadi ialah seseorang yang dilantik oleh pemerintah untuk

menyelesaikan tuntutan dan persengketaan. Rasulullah s.a.w sendiri telah melantik kadi

bagi menyelesaikan tuntutn dan persengketaan di wilayah-wilayah jauh seperti Syam dan

Yaman.

Rasulullah s.a.w. telah diutus oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul, menjadi

rahmat untuk sekalian alam, menjadi pemimpin dan ikutan, menjadi pemerintah dan

hakim. Baginda merupakan ketua pemerintah Islam yang pertama di Madinah. Pada masa

yang sama, Baginda juga merupakan ketua bagi institusi kehakiman Islam. Baginda

merupakan hakim tertinggi dan rujukan terakhir dalam bidang kehakiman. Baginda telah

memutuskan kes dan menyelesaikan kes berdasarkan undang-undang Islam,

Institusi kehakiman adalah penting di dalam sebuah negara. Ia sudah wujud dalam

jangka masa yang panjang dan sentiasa berkembang dari satu masa ke satu masa. Islam

juga tidak ketinggalan di dalam arus kehakiman ini. Jika dilihat dari sudut sejarah,

terdapat banyak sistem kehakiman di dunia ketika ini mengambil sistem kehakiman

Islam. Ini terbukti dengan wujudnya bangunan yang asing di dalam membicarakan

sesuatu kes, mahkamah rayuan, ganjaran seseorang hakim dan sebagainya.

Islam juga adalah agama Allah yang tersusun. Allah memberi ilham kepada

khalifah dan ulama di dalam menetapkan siapa yang layak menjadi hakim, kekuasaan

hakim, ganjaran dan pangkat seseorang hakim setelah disandarkan kepada al-Quran dan

hadis.3

Di dalam menetapkan siapa yang layak menjadi hakim, Islam telah menggariskan

syarat dan panduan. Syarat sah seorang kadi adalah ia harus memenuhi syarat untuk

menjadi saksi iaitu Islam, mukalaf, laki-laki, merdeka, adil, mampu mendengar, melihat,

3 Ibid



mampu berfikir dalam masalah kehakiman, tidak berada di bawah kekuasaan kafir, tidak

seorang kanak- kanak atau orang gila, tidak juga khunsa, tidak fasiq, tidak sempurna

berfikir kerana terlalu tua atau sakit.

Perkara yang menjadi perdebatan hangat di kalangan ulama adalah syarat lelaki

sebagai hakim. Berdasarkan sejarah, hakim atau kadi semuanya adalah lelaki. Tidak

timbul mengenai wanita yang menjadi hakim. Terdapat pendapat yang bersetuju dan

terdapat yang menentang pelantikan tersebut. Ulama-ulama fikah mempunyai pendapat

yang berbeza di dalam membenarkan wanita menjadi hakim.

Persoalan timbul apabila muncul negara-negara Islam yang membolehkan wanita

menjadi hakim, dan Malaysia tidak terlepas dari isu ini. Permasalahan yang dihadapi

pada zaman sekarang ialah terdapat pihak yang mendesak agar perlantikan hakim Syarie

wanita disegerakan. Menurut mereka, langkah ini perlu bagi menyelamatkan imej Islam

yang terjejas akibat anggapan buruk segelintir masyarakat yang kerap mempertikaikan

kewibawaan mahkamah Syariah.

Sesiapa yang melihat kepada dalil-dalil al-quran dan al-Sunnah akan mendapati

bahawa hukum-hukum di dalam keduanya adalah umum untuk kedua jenis laki dan

perempuan, kecuali apa yang ditentukan oleh fitrah yang membedakan di antara lelaki

dan wanita, dan kemampuan yang tersedia bagi keduanya. Bagi wanita ada hukum-

hukum yang khusus seperti haid, nifas, istihadhah, hamil, bersalin, menyusu dan menjaga

anak serta seumpamanya. Bagi lelaki diberikan kedudukan ketua dan bertanggungjawab

terhadap keluarga. Bagi wanita pula, dia mempunyai hak nafkah dan penjagaan.

Hukum Waris yang ditetapkan lelaki mendapat dua bahagian wanita dan hikmah

padanya adalah jelas yaitu ia dibuat berdasarkan perbezaan tanggungan dan kewajipan



kewangan di antara lelaki dan wanita. Ada juga hukum-hukum yang berkaitan dengan

kesaksian dalam muamalat harta dan sivil. Dijadikan kesaksian dua orang wanita sama

dengan kesaksian seorang lelaki. Ia juga berdasarkan perkiraan realiti dan praktikal yang

mengambil kira kebenaran bukti-bukti yang dibawa dan penjagaan terhadap hak-hak

manusia dan kehormatan mereka. Oleh itu kita mendapati ada juga hukum-hukum yang

menerima kesaksian seorang wanita sahaja seperti dalam masalah bersalin dan menyusu.

B. Batasan Masalah

Sepertimana yang penulis maklumkan sebelum ini, penulis tertarik untuk memilih

tajuk “Hakim Wanita studi komperatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”

sebagai tajuk penyelidikan penulis. Penulis memilih tajuk ini adalah disebabkan penulis

merasakan masih di perdebatkan antara kedua pendapat mazhab ini.

Karena masalah yang di hadapi pada masa sekarang amat banyak akhir-akhir ini,

yaitu wanita menjadi hakim syariah untuk menghakimi masyarakat. Yang mana ada

banyak pandangan dari kalangan sahabat, ulama dan ulama-ulama mazhab, maka sesuai

dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian

ini hanya mengkaji tentang hakim wanita, penulis akan mengkaji tentang wanita menjadi

hakim di mahkamah Syariah, apakah boleh bagi pendapat mazhab Hanafi dan mazhab

Syafi’i. Tanpa menghubungkannya dengan persoalan lain dan mengkaji perbandingan

pendapat yang dipegang oleh Syafi’i dan Hanafi mengenai hukum wanita menjadi hakim,

serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pendapat.

C. Rumusan Masalahan



1. Bagaimana syarat-syarat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai

wanita menjadi hakim dan dalil.?

2. Bagaimana pendapat  mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai wanita menjadi

hakim.?

3. Bagaimana analisa pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai wanita

menjadi hakim.?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahan yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.) Untuk mengetahui hukum dan syarat-syarat mazhab Hanafi dan mazhab

Syafi’i mengenai wanita menjadi hakim dan dalil.

b.) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat mazhab Hanafi

dan mazhab Syafi’i mengenai wanita menjadi hakim.

c.) Untuk mengetahui bagaimana analisa pendapat mazhab Hanafi dan mazhab

Syafi’i mengenai wanita menjadi hakim.

2. Kegunaan Penelitian

a.) kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu dapat menambah ilmu,

memperluas wawasan dan cakrawala berfikir penulis, terutama di bidang kajian

fikih dan ilmu hukum yang saat ini sedang penulis geluti.



b.) sebagai sebuah karya ilmiah, laporan penelitian ini dapat berguna sebagai

sumbangan pemikiran dari penulis kepada almameter UIN dan kiranya dapat

menambah referensi atau literature bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu

hukum.

c.) sebagai salah satu bacaan yang dapat memotifasi para ulama untuk mengkaji

lebih lanjut masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.

d.) sebagai persyaratan mencapai gelaran sarjana di Fakulti Syariah dan Ilmu

Hukum, serta mencapai ridha Allah s.w.t

E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan

adalah sumber data sekunder. Sumber sekunder tersebut terdiri dari:

a) Bahan hukum Primer, yaitu kitab karangan imam Syafie (Al-Umm) dan Imam

Hanafi (Ar-Risalah)

b) Bahan hukum sekunder

c) Bahan hukum tersier

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

metode study kepustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari, menganalisa

literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas. Dengan kata lain

melakukan telah buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan mengklasifikasikan

sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan



pengutipan baik secara lansung maupun tidak lansung pada bagian-bagian yang dapat

dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

3. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa

data kualitatif, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku kedua

Imam mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut

dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat dan

kemudian dibandingkan.

4. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa

metode, yaitu:

a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan pendapat yang dipegang oleh mazhab

Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai wanita menjadi hakim.

b. Metode deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari mazhab Hanafi

dan mazhab Syafi’i yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang

bersifat khusus.

c. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari mazhab Hanafi dan

mazhab Syafi’i yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik

kesimpulan yang bersifat umum.

d. Metode komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari kedua

pendapat yang telah diperoleh, yang kemudian selanjutnya dari data tersebut



diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat

mana yang paling dianggap kuat dari masing-masing pendapat imam mazhab

yang diteliti untuk dijadikan dasar kesimpulan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis

menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah,

pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini penulis banyak menjelaskan tentang latar belakang,

riwayat hidup, pendidikan, karya serta murid-murid Imam Hanafi dan Imam Syafi’i.

Untuk pengetahuan pembaca, perbezaan fiqh telah lahir selepas kewafatan Nabi

Muhammmad s.a.w dan memuncak pada zaman Sayyidina Ali k.r.m.

Bab ketiga pula, penulis memulakan penyelidikan ini dengan membincangkan

tentang pengertian atau maksud hakim dari segi bahasa dan istilah. Berkaitan dengan

pengertian dan maksud hakim ini, penulis banyak berpandukan kepda kitab-kitab atau

buku-buku yang berlainan bagi mendapatkan maksud yang sesuai dengannya. Penulis

juga memasukkan beberapa dalil pensyariatan bagi seorang hakim yang kebanyakannya

terdiri daripada hadis-hadis Rasulullah s.a.w dan hikmah disyariatkannya, penulis juga

memasukan pendapat ulama masa kini tentang kehakiman.



Sementara itu, dalam bab empat iaitu bab utama yang membincangkan mengenai

tajuk penulisan skipsi ini, penulis menfokuskan mengenai hukum-hukum yang berkaitan

dengan hakim wanita mengikut pandangan mazhab. Antara yang terkandung di dalam

bab ini ialah hukum wanita menjadi hakim, dalil-dalil yang mengatakan boleh dan dalil-

dalil yang mengatakan tidak boleh. Hukum-hukum tersebut telah dijelaskan berdasarkan

pandangan mazhab.

Bagi bab yang terakhir iaitu bab lima, penulis telah membuat kesimpulan daripada

semua bab iaitu dari bab satu hingga bab empat. Bab ini merupakan bab penutup dalam

penulisan  skipsi ini. Dalam bab ini, penulis juga memasukkan beberapa cadangan dan

saranan kepada pihak-pihak tertentu agar lebih memberi pendedahan kepada masyarakat

Islam mengenai tajuk ini. Semoga sarana tersebut dapat dilaksanakan walaupun tidak

sepenuhnya supaya masyarakat Islam lebih prihatin dalam melaksanakan sesuatu yang

disyariatkan agama.




