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BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Latar Belakang dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Ide  penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun

Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan Agama79.Tugas

pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan

pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan" : penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan

dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima,

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan

kepadanya”.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam

lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara

dan Peradilan Agama. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun

1970 namun pelaksanaannya dipengadilan agama baru tahun 1983 setelah

penandatanganan surat keputusan  bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung

dan Menteri Agama.

Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang

adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan

dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya

perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan

79 Basiq Jalil, Pengadilan Agama di Indonesia, ( Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2006 ), cet. ke-1, h.109
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peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk

memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun

1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-

undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan

diIndonesia, berlaku bagi seluruh warga negara80. Sebelum lahirnya undang-

undang perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan undang-

undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama ,

hingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat di ajukan

dan disahkan dan di undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata-

mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi

untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang

dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan81. Dengan demikian

Peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya

sendiri.

Sebelum undang-undang nomor 7 tahun 1989 berlaku dasar

penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, antara lain :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura ( staatsblad tahun

1882 nomor 152 dan staatsblad tahun 1973 nomor 116 dan 610).

2. Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk

sebagian residensi Kalimantan selatan dan timur ( staadsblad tahun 1973

nomor 638 dan 639 ).

80Ahmad Rofiq, op.cit, h.37

81Ibid, h. 40
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3. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan

Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura, (lembaran negara tahun 1957

nomor 99)82.

4. Ketentuan yang dimaksud pasal 63 ayat 2 undang-undang perkawinan83.

5. Meskipun undang-undang No 7 1989 kompetensi absolut telah disebutkan

pada pasal 1989 namun masih sangat global untuk itu diperlukan adanya

kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka berbarengan dengan

itu disiapkan juga penyusunan kompilasi hukum Islam dengan tujuan

untuk menyiapkan pedoman yang seragam  bagi Hakim Pengadilan

Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua bangsa

Indonesia yang beragama Islam, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan

keputusan pengadilan agama karena sering terjadi kasus yang sama

keputusannya berbeda, ini karena referensi hakim yang berbeda pula dan

dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan.

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada

gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama

dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam, selain itu wawasan

yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku pada

mazhab Syafi’i, ini tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama

karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro Peradilan

Agama No.B./1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut

82Ibid, h.36

83 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada,
2003 ), cet. ke- 4, h.126
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PP no. 45 tahun 1957. Dalam rangka memberi pegangan kepada hakim

Peradilan Agama dimahkamah syar’iyah diluar Jawa dan Madura serta

sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan

peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim diperadilan

agama dan perapatan qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro

peradilan agama menentukan 13 kitab fiqh mazhab Syafi’i, Antara lain:

a. Al- Bajuri

b. Fath al-Mu’in

c. Syarqawi ‘Ala al-Tahrir

d. Qulyubi Wa’amirah

e. Al- Mahalli

f. Tuhfah

g. Targih al-Musytaq

h. Al-Qawanin al-Syar’iyah

i. Fath al-Wahab

j. Al-Qawanin al-Syar’iyah

k. Syamsuri Li al-Faraid

l. Bughyah al-Murtasidin

m. Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba’ah

n. Mughni Mujtaj

Seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan

perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20

menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak



39

seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di

Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama,

masalah ahli waris pengganti dan barbagai maslah perkawinan , kewarisan dan

perwakafan.

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus

meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan

memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan

seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab

kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan

Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat

keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21

maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun

kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka

berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas

bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang

telah tersedia dalam UU 194584.

B. Landasan Perumusan dan Kedudukan KHI

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa

landasan:

1. Landasan historis:  terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam

kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan

84Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam
Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, ( Tt : Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI, 2008 ), cet. ke-1, h.259
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sakral kemudien dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis.

Kompilasi hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan

kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia. Dan didalam

sejarah Islam pernah dua kali ditiga negara, hukum Islam diberlakukan

sebagai perundang-undangan negara: (1). Di India masa Raja Aung Rang

Zeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam

yang terkenal dengan fatwa a lamfiri, (2). Di Kerajaan Turki Usmani yang

terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam al- Adliyah, (3). Hukum Islam

pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan85.

Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh Departemen Agama pada

tahun 1958 yang digunakan diperadilan agama adalah merupakan upaya

kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang

dilakukan dinegara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian timbul

gagasan untuk membuat kompilasi hukum Islam sebagai buku hukum

dipengadilan agama.

2. Landasan yuridis : landasan yuridis tentang perlunya hakim

memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No.14 tahun 1970

pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : “ Hakim sebagai penegak hukum dan

keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian juga yang terkait dengan

tuntutan normatif, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 menyatakan bahwa

Hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku

85 Direktorat Pembina Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta :
2003), cet. ke-3, h.133
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bagi orang-orang Islam86,  dalam UU perkawinan  pasal 2 ayat 1

menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya87. Hal ini menunjukkan bahwa hukum

perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama

lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya

hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan

jawabannya.  Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1

3. Landasan fungsional: Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan

hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum

Islam dan sistem hukum Indonesia kompilasi merupakan  kodifikasi

hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.

Kompilasi hukum Islam sekarang diberlakukan dilingkungan

peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam

memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan

dengan keperdataan orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi

dewan perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang

digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang

melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas

berlakunya KHI adalah Intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

86Undang-Undang PeradilanAgama, op.cit, h.60

87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ( Yogyakarta : Galang Prees, 2009 ), cet. ke-1,
h.12
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C. Metode Perumusan Kompilasi Hukum Islam

Secara teknis KHI disusun dengan dua metode, yaitu metode penelitian

bahan baku dan metode perumusan hasil penelitian88. Penyusunan KHI

dilaksanakan oleh tim proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah

Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985

tanggal 25 Maret 1985.

Sebagai pimpinan umum adalah Prof. H. Busthanul Arifin,SH, ketua

muda urusan lingkungan Peradilan Agama dibantu dua orang wakil pimpinan

umum, yaitu HR. Djoko Sugianto, SH. dan H. Zaini Dahlan, MA.

Pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran SH. Hakim

Agung MA, dan wakilnya  H. Muctar Zarkasyi, SH. Direktur pembinaan

badan Peradilan Agama Islam Depag, sekretarisnya Ny. Lies Sugondo, SH.

Direktur direktorat hukum dan peradilan Mahkamah Agung dan wakilnya Drs.

Mafruddin Kosasih, bendahara Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs.

Kadi dari Departemen Agama.

Pelaksana bidang yang meliputi : (a). bidang kitab yurisprudensi, Prof.

H. Ibrahim Husain dari Majelis Ulama, Prof. H. MD. Kholid ,SH. Hakim

Agung MA, Wasit Aulawi, MA dari Departemen Agama. (b). bidang

wawancara, M. Yahya Harahap, SH Hakim Agung, Abdul Gani Abdullah, SH

dari Departemen Agama, (c). bidang pengumpulan dan pengolahan data, H.

Amiruddin Noer, SH Hakim Agung, Drs. H. Muhaimin Nur, SH. dari

Departemen Agama.

88 Cik Hasan Bisri, op.cit, h.131
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Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama dua tahun

dihitung sejak ditetapkannya SKB, sedangkan biaya pada mulanya di usulkan

untuk mendapatkan dana dari Asia Foundation serta dikirim kepimpinan pusat

di New York, dalam usaha itu antara lain disebutkan bahwa gagasan

penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia patut didukung, dan

sebelumnya  bantuan yang lebih besar pernah diajukan kepakistan, namun

gagal karena kemungkinan tidak mendapat dukungan dari pemerintah,

sedangkan di Indonesia proyek ini didukung sepenuhnya oleh Pemerintahan

Soeharto.

Tugas pokok dilaksanakan proyek ini adalah untuk melaksanakan

usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan

kompilasi hukum Islam melalui beberapa metode , yaitu;

a. Jalur pengumpulan data

Dilakukan dengan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab.Dengan

mengumpulkan kitab-kitab fiqh sebanyak 38 buah kitab yang diminta

kepada 7 IAIN  untuk mengkaji dan meminta pendapatnya disertai

argumentasi dan dalil-dalil hukumnya, hukum materil yang diteliti

sebanyak 160 masalah dan diolah lebih lanjut oleh tim bagian pelaksana

bidang kitab dan yurisprudensi. IAIN yang ditunjuk antara lain :

1. IAIN Arraniri Banda Aceh mengkaji kitab : Al Bajuri, Fath al-Mu’in,

Syarqawi Ala at-Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, Al-

Syarqawi.
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2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab : I’ana At-Talibin,

Tuhfah, Targhib Al-Mustaq, Bulghah Al-Salik, Syamsuru Fi al-Faraid,

Al-Mudawwanah.

3. IAIN Antasari Banjarmasin mengkaji kitab : Qulyubi/Mahalli, Fath al-

Wahab dan Syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, Al-Um, Bugyah al-

Murtasyidin, al Aqidah Wa Al-Syariah.

4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji kitab : al-Muhalla, Al-

Wajis, Fath Al-Qadir, Kitab al Fiqh Ala Mazahib Al-Arba’ah, Fiqh

Sunnah.

5. IAIN sunan ampel Surabaya mengkaji kitab : Kasyf Al-Gina, Majmu’

Fatawa al-Kubra Li Ibn Taymiyah, Qawanin Al-Syariah Li al-Sayyid

Usman Ibn Yahya, Al-Mghni, Al-Hidayah Syarh Bidayah.

6. IAIN alauddin ujung pandang mengkaji kitab : Qawanin al-Syariah Li

al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawwab al-Jalil, Syarh Ibn Abidin, Al-

Muwattha’, Hasiyah al-Dasuqi.

7. IAIN Imam Bonjol Padang mengkaji kitab : Badai’ al-Sanai’, Tabyin

al-Haqaiq, Al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan Nihayah89.

Pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan dan sistematisasi

dari dalil-dalil, kitab-kitab dikumpulkan langsung dari Imam Mazhab dan

syarah-syarahnya yang mempunyai otoritas, menyusun kaidah hukum dari

Imam mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang hukum menurut hukum

umum. Selain dari pengkajian kitab juga diambil dari hasil fatwa yang

berkembang diIndonesia, seperta fatwa MUI, NU dan Majelis Tarjih

Muhammadiyah dan lain-lain.

89Amien Husein Nasution , op.cit, h.18
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Jalur wawancara dengan para ulama diseluruh Indonesia di adakan

dengan 181 Ulama diseluruh lokasi tersebar di 10 lokasi PTA, adapun

lokasinya antara lain : Banda Aceh dengan 20 orang ulama, Medan

dengan 19 orang ulama, Ujung Pandang dengan 19 orang ulama,

Palembang dengan 20 orang ulama, Padang dengan 20 orang ulama, Jawa

Tengah dengan 18 orang ulama, Jawa Barat dengan 16 orang ulama, Jawa

Timur dengan 18 orang ulama, Mataram dengan 20 orang ulama dan

Banjar masin dengan 15 orang ulama90.

Teknis pelaksanaan wawancaranya dilakukan melalui dua cara.

Pertama, mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama. Kedua,

dengan cara terpisah apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan.

Kemudian pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan

wawancara  dimuat dalam sebuah buku guit guestioner berisi 102 masalah

dalam bidang hukum keluarga.

b. Jalur yurisprudensi

Selain meneliti kitab-kitab kuning yang dahulu disakralkan sebagai

referensi formal-normatif, juga objek lain yang diteliti adalah

yurisprudensi yang tidak lain adalah produk-produk putusan Peradilan

Agama yang empiris91. Penelitian jalur yurisprudensi Pengadilan Agama

dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam

yang telah dihimpun dalam 16 buku:

90Amien Husein Nasution, op.cit, h.18-25
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1. Himpunan putusan PA/PTA 4 buku, terbitan tahun 1976/1977,

1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.

2. Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979,1979/1980 dan

1980/1981.

3. Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun1977/1978, 1978/1979,

1981/1982    dan 1983/198492

c. Jalur studi perbandingan

Karena rencana pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

semacam ini bukan yang pertama kali dilakukan dalam sejarah peradaban

Islam, maka proses pembentukan (KHI) di Indonesia tidak bisa

menyampingkan begitu saja sejarah yang ada. Keberadaannya adalah mata

rantai dari sejarah perkembangan hukum Islam secara positif di dalam

suatu bentuk negara modern. Studi perbandingan terhadap produk-produk

hukum Islam di negara lain, dengan demikian menjadi penting untuk

dilakukan sebagai bahan pertimbangan.

Studi perbandingan dalam rangka pembentukan kompilasi hukum

Islam dilaksanakan ke TimurTengah yaitu Maroko pada tanggal 28 dan 29

oktober1986, Turki tanggal 1-2 november 1986, Mesir pada tanggal 3-4

november tahun 1986. Oleh H. Masrani Basran,SH.(Hakim Agung MA)

dan H. Muchtar zarkasi, SH. (dari Departemen Agama). Hasilnya

meliputi: system peradilan, masuknya Syariah Law dalam Hukum

Nasional, sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan

dibidang hukum kekeluargaan yang menyangkut kepentingan muslim.

92Ahmad Rofiq, op.cit, h.54
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Studi ini ini dimaksudkan untuk memperoleh sistem atau kaidah-

kaidah hukum satu dengan yang lain, terutama yang paling tepat

(applicable dan acceptable) untuk konteks Indonesia.

Selain jalur-jalur di atas, beberapa organisasi Islam mengadakan

seminar tentang kompilasi hukum Islam, diantaranya diselenggarakan oleh

Majelis Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 8-9 april 1986

dikampus Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta yang dihadiri oleh

Menteri Agama dan ketua MUI Hasan Bisri, juga Syuriah NU  Jawa

Timur, mengadakan bahsul masail 3 kali ditiga pondok pesantren, yaitu

Tamabak Beras, Lumajang dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan KHI, setelah

pengumpulan data, penyusunan draf oleh tim yang ditunjuk, di adakanlah

loka karya nasional dengan maksud unuk menggalang jiwa consensus ahli-

ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. Ini sekaligus refleksi

dan puncak perkenbangan pemikiran perkembangan fiqh Indonesia.

Lokakarya berlangsung selama 5 hari tanggal 2-6 februari1988 yang

dihadiri 124 pesrta dan dibagi pada 3 komisi:

1. Komisi 1 membidangi hukum perkawinan, diketuai oleh H. Yahya

Harahap, sekretaris H. Mafrudin Kosasih, dengan nara sumber KH.

Halim Muhammad, SH. beranggotakan 42 orang.

2. Komisi 2 membidangi hukum kewarisan, diketuai oleh H.A. Wasit

Aulawi Basran, Sekretaris H.A, Gani Abdullah, SH. dengan

narasumber Prof. Rahmat Djatnika, beranggotakan 42 orang.
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3. Komisi III membidangi hukum perwakafan, diketui oleh H. Masrani

Basran, sekretaris H.A. Gani Abdullah, SH. dengan nara sumber Prof.

Rahmat Djatnika beranggotakan 29 orang.

Pendekatan perumusan kompilasi hukum Islam ini di usahakan

selaras dengan sumber dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan

yang telah teruji kebenarannya  dalam realita sejarah dan perkembangan

hukum dan yurisprudensi hukum dari masa kemasa.

Setelah jalur-jalur di atas selesai dilaksanakan baru kemudian

diolah oleh tim besar proyek pembinaan hukum Islam melalui

yurisprudensi  yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek, hasil dari

rumusan besar diolah oleh tim inti yang berjumlah 10 orang93. Setelah

mengadakan 20 kali rapat akhirnya tim inti dapat merumuskan naskah

Kompilasi Hukum Islam yang disusun kedalam tiga buku. Buku 1

mengenai  hukum perkawinan  terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Buku 2

mengenai kewarisan terdiri dari 6 bab dan 44 pasal. Buku 3 mengenai

perwakafan yang terdiri dari 5 bab dan 44 pasal. Rancangan ini dapat

terselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap

dilokakaryakan.

Tanggal 29 desember 1987 secara resmi pimpinan proyek

menyerahkan naskah rancangan kepada Mahkamah Agung RI dan Menteri

Agama, dalam rangka penyerahan naskah rancangan dilakukan

penandatanganan surat keputusan bersama oleh MA dan MENAG. ketiga

93Tim inti adalah H. Bustanul Arifin, H.Md Kholid, H.Masrani Basran, HM. Yahya
Harahap, H. Zaeni Dahlan, H.A Wasit Aulawi, H. Muchtar Zarkasy, Amiroeddin Noer, H.
Marfuddin Kosasih.
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buku inti dilokakaryakan dan mendapat dukungan yang luas dari para

ulama seluruh Indonesia. Bahkan Muhtamar Muhammadiyah ke 42

mendesak pemerintah untuk menyelesaikan KHI  sehubungan telah di

undangkannya UU No 7 tahun 1989. Akhirnya pada tanggal 10 juni 1991

kompilasi hukum Islam mendapat legalitas formalnya setelah Presiden

menandatangani Intruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 kemudien

ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan surat keputusan

No.154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden tersebut yang

berlaku tanggal 22 juli 199194. Intruksi Presiden ditujukan kepada Menteri

Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang sudah

disepakati.

D. Materi Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi

Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam banyak mengalami

perkembangan dari hukum kewarisan yang terdapat dalam kitab fiqh yang

dipedomani sebelum dicetuskannya Kompilasi Hukum Islam.

Perkembangannya dapat dikategorikan pada dua pembagian, yaitu yang sesuai

dengan kehendak hukum Islam dan yang perlu mendapat kritikan  dan

perhatian lebih lanjut95.

Hukum kewarisan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam

hanyalah berupa pokok-pokok kewarisan saja ini disebabkan karena garis

hukum yang dihimpun dalam dokumen yustisia hanyalah  sebagai pedoman

94Rahmad Rosyadi, Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Persfektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia , 2006 ), cet. ke-1, h.105

95Hajar M, Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,op.cit, h.104
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dalam menyelesaikan perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan dan

perwakafan96.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa materi hukum kewarisan

yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi:

1. Penjelasan istilah- istilah yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

2. Ahli waris, kualifikasi, hak, dan kewajibannya.

3. Besarnya bagian masing- masing ahli waris.

4. Apabila terjadi awl dan radd; tata cara pembagiannya.

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seseorang

terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh ataumenganiaya

berat pada pewaris.

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman

limatahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Sesuai dengan pasal 173 di atas, seseorang terhalang hak-hak

kewarisanya, bila tindakan diatas dilakukannya dan mendapatkan keputusan

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dipersalahkanberarti seseorang baru dapat terhalang mendapatkan

harta peninggalan dari ahli warisnya apabila ia telah dipersalahkan atau

ditetapkan bersalah dan menjadi tersangka sehingga ia dijatuhkan

96Muhammad Daud Ali, op.cit, h.136-137
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hukumanoleh hakim yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan

tindakan membunuh atau mencoba membunuh atau penganiayaan berat

terhadap pewarisnya sendiri97. Sehingga baru bisa dinyatakan sebagai

penghalang  kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian fitnah merupakan suatu tindakan bohong atau segala macam

aktifitas baik perkataan atau perbuatan untuk memutarbalikkan fakta dengan

tujuan untuk menghancurkan nama baik seseorang untuk suatu kepentingan.

Dipersalahkan telah memfitnah telah mengajukan pengaduan

maksudnya bukanlah secara langsung orang yang bersangkutan datang

kepengadilan , untuk mengajukan tuntutannya karena yang bertindak sebagai

penuntut adalah jaksa sedangkan orang yang mengajukan pengaduan

menyalurkannya melalui pihak kepolisian. Dengan demikian apabila orang

yang mengadukan orang lain maka hal itu akan berakibat fitnah apabila tidak

terbukti kebenarannya98.

Secara umum pengertian pasal 173 Kompilasi Hukum Islam memberi

pemahaman dulunya pewaris masih hidup, ahli waris pernah melakukan

pidana berat kepadanya sehingga dipersalahkan oleh hakim dengan kekuatan

hukum yang tetap karena perbuataannya tersebut. Sehingga dihukum 5 tahun

penjara atau lebih, demikian yang semula menerima harta warisan sehingga ia

dihukum tidak memperoleh akibat perbuataanya.

97Ibid

98Al Hikmah Ditbinbapera Islam, Mimbar Hukum, Jurnal Dua Bulanan, Aktualisasi
Hukum Islam, (Ttp : 1999), cet. ke-1, h. 32
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Adapun Contoh kasus pasal 173 kompilasi hukum Islam antara lain:

a. Kasus pembunuhan

Seseorang meninggal dunia karena dibunuh oleh anak laki-lakinya,

ia meninggalkan harta senilai Rp. 420.000.000, ketika ia meninggal ahli

waris yang ditinggalkan adalah istri, 1 anak perempuan dan 2 orang anak

laki-laki bernama Salman dan Irul, salah satunya yang membunuh

pewaris:

Bagian mereka adalah :

1. Istri = ⅛ × Rp. 420.000.000

=  Rp. 52.500.000

Sisa harta yang tinggal adalah : Rp.  420.000.000 - Rp. 52.500.000

= Rp. 367.500.000

2. Anak perempuan = ⅓ × Rp. 367.500.000

= Rp. 122.000.000

3. 1 anak laki-laki = ⅔ × Rp. 367.500.000

= Rp. 245.000.000

Karena  anak laki-laki bernama Salman membunuh pewaris maka

gugur haknya untuk mendapatkan bagian harta warisan sesuai pasal 173

Kompilasi Hukum Islam semestinya harta dibagi 5 dimana satu anak

perempuan mendapat 1/5 dari sisa harta sedangkan dua anak laki-laki

bernama salman dan Irul mendapat 4/5 dari sisa harta, disini bagian

mereka berubah menjadi dibagi 3 untuk anak perempuan mendapat ⅓ dan

satu anak laki-laki bernama irul mendapat ⅔ harta.
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b. Kasus percobaan pembunuhan

Seorang anak laki-laki melakukan tindakan percobaan

pembunuhan terhadap ibunya, akibat perbuatannya ia dikenai sanksi

pidana dengan hukuman selama 8 tahun penjara.

Setelah lima tahun kemudien ibu meninggal dunia karena sakit

diabetes dan sempat dirawat selama 2 minggu dirumah sakit terdekat.

Ketika ibu meninggal ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, 1 orang

anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki bernama anggi dan rino

termasuk yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris. Harta

yang ditinggalkan senilai Rp. 40.000.000

Bagian mereka adalah :

1. Suami = ¼× Rp. 40.000.000

= Rp. 10.000.000

Sisa harta sesudah dibagikan bagian pewaris adalah Rp. 30.000.000

2. 1 anak perempuan = ⅓ × Rp. 30.000.000

= Rp. 10.000.000

3. 1 anak laki-laki = ⅔ × Rp. 30.000.000

=  Rp. 20.000.000

Satu anak laki-laki bernama rino gugur haknya untuk menerima

harta warisan ibu yang meninggal karena sakit, karena pasal 173 KHI

menyatakan bahwa seseorang menjadi ahli waris apabila dengan puutusan

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena

dipersalahkan telah mencoba membunuh terhadap pewaris.
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Semestinya sisa harta dibagi 5, dimana satu anak perempuan

mendapat 1/5 harta dan dua orang anak laki-laki mendapat 4/5 dari sisa

harta pewaris. Disini bagian harta mereka berubah menjadi dibagi 3, untuk

anak perempuan 1/3 dari sisa harta dan seorang anak laki-laki bernama

rino ⅔ dari sisa harta.

c. Kasus penganiayaan berat

Seorang saudara laki-laki melakukan tindak penganiayaan berat

terhadap saudaranya sehingga mengalami lika yang cukup serius pada

bagian perut dan kepala karena dipukul dengan benda tumpul sehingga

harus dirawat dirumah sakit, akibat perbuatannya saudara yang

menganiaya berat dikenakan sanksi pidana selama 5 tahun penjara dan

denda senilai Rp. 2000.0000.

Setelah 2 tahun kemudien saudara yang pernah dianiaya meninggal

dunia karena kecelakaan lalu lintas, ahli waris yang ditinggalkan adalah

istri, ibu dan 2 orang saudara laki-laki kandung bernama nanda dan anto

yang salah satu saudara pernah menganiaya pewaris sebelum meninggal.

Ketika meninggal saudara meninggalkan harta warisan senilai Rp.

24.000.000, bagian mereka adalah :

1. Istri = ¼ × Rp. 24.000.000

= Rp. 6.000.000

2. Ibu = ⅓× Rp. 24.000.000

= Rp. 8.000.000

Sisa harta adalah Rp. 6.000.000 +Rp. 8.000.000 = Rp. 14.000.000 -

Rp. 24.000.000 = Rp. 10.000.000
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Seorang saudara laki-laki bernama nanda mendapat sisa harta =

Rp. 10.000.000

Semestinya 2 orang saudara laki-laki mendapat sisa harta sebagai

ashabah dari pewaris dengan bagian rata antara 2 orang saudara yaitu 5/12

× Rp. 24.000.000 = Rp. 10.000.000 : 2 = Rp. 5.000.000

Seorang saudara laki-laki bernama anto hilang hak kewarisannya

untuk menerima harta warisan dari saudara yang meninggal dunia karena

kecelakaan lalu lintas, karena sebelum saudara meninggal ia pernah

melakukan tindakan penganiayaan berat terhadap pewaris menurut pasal

173 KHI.

d. Kasus fitnah

Seorang laki-laki memfitnah saudara laki-lakinya telah melakukan

suatu kejahatan dengan kesaksian palsu, sehingga mengajukan dan

menggugatnya kepengadilan untuk diancam diberi hukuman 5 tahun

penjara atau lebih berat, padahala tuduhan tersebut adalah kebohongan dan

fitnah. Dan hal ini terbukti pada masa-masa sesudah korban mendapat

hukuman dipersalahkan oleh hakim yang telah mempumyai kekuatan

hukum tetap telah memfitnah pewaris melakukan kejahatan yang tidak

pernah dilakukannya.

Setelah 3 tahun kemudien saudara laki-laki yang difitnah

meninggal dunia karena sakit jantung, ketika meninggal ahli waris yang

ditinggalkan adalah ayah, ibu, istri dan saudara laki-laki yang pernah
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memfitnah pewaris. Dan harta yang ditinggalkan senilai Rp.1.200.000,

bagian mereka adalah :

1. Ibu = ⅓× Rp. = Rp. 1.200.000

= Rp. 400.000

2. Istri = ¼× Rp. 1.200.000

=Rp.  300.000

Sisa harta adalah Rp. 400.000 + Rp. 300.000 = Rp. 700.000 - Rp.

1.200.000 = Rp. 500.000

3. Ayah sebagai ashabah = Rp. 500.000

Saudara laki-laki gugur haknya untuk menerima harta warisan

saudara yang meninggal dunia karena karena melakukan fitnah terhadap

saudaranya tersebut menurut pasal 173 KHI sehingga pewaris diancam

hukuman 5 tahun penjara dan hukuman yang lebih berat, padahal tuduhan

tersebut adalah sebuah kebohongan dan fitnah. Seharusnya saudara laki-

laki mendapat harta warisan sebagai ashabah, ayah mendapat 1/6  , ibu 1/6

dan istri ¼ .


