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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT 
yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan buku 
materi Ujian Komprehensif Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. 

Atas pertolongan-Nya buku Materi Ujian Komprehensif ini dapat 
diselesaikan dengan baik.

Buku Materi Ujian Komprehensif ini diharapkan dapat memberi 
tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa seputar 
pertanyaan-pertanyaan yang diujikan dalam ujian komprehensif. 
Selain itu, dengan adanya buku Materi Ujian Komprehensif ini, dosen-
dosen penguji dapat memberikan materi yang kurang lebih sama 
untuk diujikan kepada mahasiswa. Dengan demikian antara dosen 
penguji dan mahasiswa yang diuji memiliki kesamaan materi untuk 
memudahkan dan memperlancar pelaksanaan ujian komprehensif di 
Fakultas Syai’ah IAIN Purwokerto.

Ucapan terimakasih kami tujukan kepada seluruh dosen 
Fakultas Syai’ah IAIN Purwokerto yang turut memberikan kontribusi 
dalam penyusunan buku Materi Ujian Komprehensif ini dan seluruh 
staf administrasi Fakultas Syari’ah. Semoga kontribusi yang diberikan 
menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat.

Tim penyusun menyadari sepenuhnya bahwa buku Materi Ujian 
Komprehensif Fakultas Syari’ah ini tidaklah sempurna. Oleh karena 
itu, kritik yang konstruktif dari berbagai pihak akan selalu diterima 
dengan lapang dada demi perbaikan di masa yang akan datang.

Purwokerto, 1 Agustus 2018
Ketua Tim Penyusun,

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
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KATA SAMBUTAN

Ilmu syari’ah dan ilmu hukum merupakan kompetensi yang harus 
dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Saat 
lulus mereka mendapat gelar Sarjana Hukum, yang bukan saja 

menguasai hukum Islam tetapi juga hukum positif yang berlaku di 
Indonesia. Untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa itulah, 
kurikulum Fakultas Syari’ah menetapkan Ujian Komprehensif sebagai 
bagian dari prasyarat bagi mahasiswa untuk lulus dan mendapat 
gelar Sarjana Hukum.

Ujian Komprehensif bagi mahasiswa merupakan amanat 
dari kurikulum Fakutas Syari’ah IAIN Purwokerto, sebagai salah 
satu syarat untuk mendaftar ujian skripsi (munaqasyah). Tujuan 
dilakukannya ujian komprehensif tersebut adalah untuk mengetahui 
apakah mahasiswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan, 
yakni di bidang hukum Islam dan hukum positif, sehingga siap terjun 
ke tengah masyarakat dengan membawa nama baik almamater 
sebagai pusat studi ilmu syari’ah dan ilmu hukum.



FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO v

Ujian komprehensif pada dasarnya berkategori non SKS, 
akan tetapi hal tersebut menjadi penting sebagai tolak ukur dari 
kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi-materi dasar 
perkuliahan di Fakultas Syari’ah. Karena itulah, untuk mencapai 
standar ujian komprehensif diperlukan acuan materi dan pedoman 
ujian yang meliputi seluruh aspek keilmuan Institut, Fakultas, dan 
Program Studi.

Dengan diterbitkannya buku Materi Ujian Komprehensif 
ini, diharapkan pelaksanaan ujian komprehensif menjadi terarah 
dan terukur sehingga dosen penguji lebih dimudahkan dalam 
melaksanakan evaluasi terhadap mahasiswa pada saat ujian 
komprehensif.

Selain itu, buku Materi Ujian Komprehensif ini bisa dimanfaatkan 
oleh mahasiswa sebagai panduan dan acuan dalam mempelajari dan 
mempersiapkan materi-materi ujian komprehensif sesuai dengan 
kompetensi masing-masing program studi yang mahasiswa ambil.

Demikian, kami berharap buku Materi Ujian Komprehensif ini 
bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik bagi dosen penguji maupun 
mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, dan tidak menutup 
kemungkinan buku ini digunakan oleh kalangan umum yang 
berminat mempelajari ilmu syari’ah dan ilmu hukum. Semoga segala 
upaya yang telah kita lakukan mendapat ridha dari Allah SWT. Amin.

Purwokerto, 1 Agustus 2018
Dekan,

Dr. H. Syufa’at, M.Ag.
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AYAT DAN HADIS AHKAM

A. Ketentuan Umum
Setiap mahasiswa diwajibkan menghafal 5 ayat ahkam dan 3 

hadis ahkam beserta kandungan makna globalnya, dengan perincian 
sebagai berikut:
1. Ayat Ahkam (wajib) bagi semua mahasiswa Fakultas Syari’ah 

sebanyak 2 ayat, yakni ayat yang  berhubungan dengan 
kompetensi sebagai hakim agama (QS. An-Nisa’ ayat 58 tentang 
peradilan dan QS. Al-Maidah ayat 8 tentang saksi yang adil).

2. Ayat ahkam (wajib) bagi mahasiswa prodi sebanyak 3 ayat 
sesuai dengan kompetensi prodi:
a. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI): 1) ayat tentang tujuan 

pernikahan (Q.S. Ar-Rum: 21), 2) ayat tentang wanita yang 
haram dinikah (QS. An-Nisa’: 23), dan 3) ayat tentang 
bagian-bagian ahli waris (QS. An-Nisa’: 11).

b. Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES): 1) ayat tentang 
prinsip muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka 
(QS. An-Nisa’: 29), 2) ayat tentang  prinsip adanya unsur 
tolong-menolong dalam mu’amalah (QS. Al-Maidah: 2) dan 
3) ayat tentang larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275).

c. Prodi Hukum Tata Negara Islam (HTNI): 1) ayat tentang 
ketaatan kepada pemimpin (QS. An-Nisa’: 59), 2) ayat 
tentang sifat pemimpin (QS. Ali Imran: 159), dan 3) ayat 
tentang memilih pemimpin (al-Syura: 38 atau al-Maidah 
57)

d. Prodi Perbandingan Mazhab (PM): 1) ayat tentang sumber 
hukum dalam Islam/ketika berlainan pendapat (QS. An-
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Nisa’: 59), 2) ayat tentang larangan bertaqlid buta (QS. 
Al-Baqarah: 170), dan 3) ayat tentang tidak ada kesulitan 
dalam beragama (QS. Al-Maidah: 6), atau ayat tentang 
kebebasan yang Allah berikan untuk memilih agama 
(keyakinan) atau pendapat (QS. Hud: 118-119).

B.   Ayat-Ayat Ahkam (wajib bagi semua mahasiswa 
Syari’ah)
1. Ayat tentang Peradilan: QS. An-Nisa’ [4] Ayat 58.

 ْ �تُ ْ ا َحكَ
َ
ْهِلَها َوِإذ

َ
ٰ أ ِت ِإلَ

َما�نَ
أَ ْ
وا ال دُّ

َ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ْ أ ُ

ُمُرك
أْ ـَه �يَ

َّ
 الل

َّ
ِإن

 
ۗ
ْ ِبِه  كُ

ُ
ا َيِعظ ـَه ِنِعمَّ

َّ
 الل

َّ
ِإن

 ۚ
ِل 

ْ
َعد

ْ
ل وا �بِ ُ كُ ْ  �تَ

ْ
ن

َ
اِس أ نَ النَّ ْ

َب�ي

ا ﴿٥٨﴾ ً يًعا َبِص�ي  َسِ
َ

ن
َ

ـَه ك
َّ
 الل

َّ
ِإن

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan am-
anat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. (an-Nisa’: 58)

2. Ayat tentang saksi yang adil: QS. Al-Maidah: 8.

 
َ

 َول
ۖ
ِقْسِط 

ْ
ل اَء �بِ

َ
د َ ُ ـِه �ش

َّ
نَ ِلل اِم�ي وَّ

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
نَ آَمُنوا ك ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
�يَ أ

َرُب 
ْ
ق
َ
أ ُهَو  وا 

ُ
اْعِدل

 ۚ
وا 

ُ
ْعِدل

َ
ت  

َّ
ل

َ
أ  ٰ َعلَ ْوٍم 

َ
ق  

ُ
َنآن

َ
ش  ْ كُ ِرَمنَّ ْ ب

َ
�ي

﴾٨﴿ 
َ

ون
ُ
ْعَمل

َ
ا ت َ

ٌ �بِ ِب�ي
َ

ـَه خ
َّ
 الل

َّ
ِإن

 ۚ
ـَه 

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
 َوات

ۖ
َوٰى 

ْ
ق ِللتَّ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sebagai 
penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi 
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dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk ber-
laku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih 
dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah. Ses-
ungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu ker-
jakan.

C. Ayat-ayat Ahkam Prodi HKI
1. Ayat tentang tujuan pernikahan (al-Rum: 21)

ُنوا 
ُ
ْسك

َ
ِلت َواًجــا 

ْ
ز

َ
أ  ْ ِسكُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ ِمْن   ْ كُ

َ
ل  

َ
ق

َ
ل

َ
خ  

ْ
ن

َ
أ ِتِه  آ�يَ َوِمْن 

ْوٍم 
َ
ٍت ِلق �يَ

آ َ
 ل

َ
ِلك

َٰ
ي ذ ِ

ن
� 

َّ
ِإن

 ۚ
 
ً
ة  َوَرْحَ

ً
ة ْ َمَودَّ  َبْيَنكُ

َ
ا َوَجَعل َ ْ �ي

َ
ِإل

﴾٢١﴿ 
َ

ُرون
َّ
ك

َ
َيَتف

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia men-
ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supa-
ya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ter-
dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum: 
21)

2. Ayat tentang wanita yang haram dinikah (QS. An-Nisa’: 
23)

 ْ كُ
ُ
ات َّ

َ
َوع  ْ ــكُ

ُ
ــَوات

َ
خ

َ
َوأ  ْ كُ

ُ
َوَبَنات  ْ كُ

ُ
ات َ مَّ

ُ
أ  ْ ْيكُ

َ
َعل َمْت  ُحِرّ

ي  ِ
�ت

َّ
الل  ُ كُ

ُ
ات َ مَّ

ُ
َوأ ِت 

ْ
خ

أُ ْ
ال  

ُ
َوَبَنات ِخ 

أَ ْ
ال  

ُ
َوَبَنات  ْ كُ

ُ
ت

َ
ال

َ
َوخ

 ُ ِئُبكُ ْ َوَر�بَ  ِنَساِئكُ
ُ

ات َ مَّ
ُ
َضاَعِة َوأ ْ ِمَن الرَّ كُ

ُ
َوات

َ
خ

َ
ْ َوأ ْرَضْعَنكُ

َ
أ
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 ْ لَ  
ْ

ِإن
َ
ف نَّ  ِ �بِ  ْ �تُ

ْ
ل

َ
َدخ ي  ِ

�ت
َّ

الل  ُ ِنَساِئكُ ِمْن   ْ ُ
ُوِرك ُحب ي  ِ

ن
� ي  ِ

�ت
َّ

الل

نَ  ِذ�ي
َّ
ُ ال ْبَناِئكُ

َ
 أ

ُ
ِئل

َ
ْ َوَحل ْيكُ

َ
 ُجَناَح َعل

َ
ل

َ
نَّ ف ِ ْ �بِ �تُ

ْ
ل

َ
وا َدخ

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت

 
ۗ
 

َ
ف

َ
 َسل

ْ
د

َ
 َما ق

َّ
ِ ِإل

ن ْ
َت�ي

ْ
خ

أُ ْ
نَ ال ْ

َمُعوا َب�ي ْ ب
تَ

� 
ْ

ن
َ
ْ َوأ ِبكُ

َ
ْصل

َ
ِمْن أ

ًما ﴿٢٣﴾ وًرا َرِح�ي
ُ
ف

َ
 غ

َ
ن

َ
ـَه ك

َّ
 الل

َّ
ِإن

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 
perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perem-
puan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perem-
puan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah 
kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan is-
terimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa 
kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-
isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, ke-
cuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisa’: 
23)

3. Ayat tentang bagian-bagian bagi ahli waris (QS. An-Nisa’: 
11)

 
ْ

ِإن
َ
ف
 ۚ
 ِ

ن ْ
َي�ي

َ
ث
ْ
ن
ُ أ ْ
 ال

ّ
 َحِظ

ُ
ل

ْ
ِر ِمث

َ
ك

َّ
 ِللذ

ۖ
 ْ ُ
ِدك

َ
ْول

َ
ي أ ِ

ن
ـُه �

َّ
ُ الل ُيوِصيكُ

 
ً
ة

َ
ْت َواِحد

َ
ن

َ
 ك

ْ
 َوِإن

ۖ
 

َ
ك َ ا َما �تَ

َ
ث
ُ
ل
ُ
ُهنَّ ث

َ
ل
َ
ِ ف

ن ْ
َنَت�ي

ْ
 اث

َ
ْوق

َ
نَّ ِنَساًء ف

ُ
ك

 
ْ

 ِإن
َ

ك َ ا �تَ ُس ِمَّ
ُ

د َما السُّ ُ ْ  َواِحٍد ِم�ن
ّ
ِ
ُ

َبَوْيِه ِلك
َ أ
َوِل

 ۚ
 

ُ
ْصف َها الِنّ

َ
ل
َ
ف
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 ۚ
 

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
ِه الث ِمّ

ُ أ
ِل

َ
َبَواُه ف

َ
ُه أ

َ
 َوَوِرث

ٌ
د

َ
ُ َول ْن لَ

ُ
ْ َيك  لَ

ْ
ِإن

َ
ف
 ۚ
 

ٌ
د

َ
ُ َول  لَ

َ
ن

َ
ك

ا  َ
ٍة ُيوِصي �بِ ِمْن َبْعِد َوِصيَّ

 ۚ
ُس 

ُ
د ِه السُّ ِمّ

ُ أ
ِل

َ
 ف

ٌ
َوة

ْ
ُ ِإخ  لَ

َ
ن

َ
 ك

ْ
ِإن

َ
ف

 ۚ
ًعا 

ْ
ف
َ
ْ ن كُ

َ
َرُب ل

ْ
ق
َ
ْم أ ُ ُّ �ي

َ
 أ

َ
ُرون

ْ
د

َ
 ت

َ
ْ ل ُ

ك
ُ

ْبَناؤ
َ
ْ َوأ ُ

ك
ُ

ؤ  آ�بَ
ۗ
 ٍ

ن ْو َد�يْ
َ
أ

ًما ﴿١١﴾ ًما َحِك�ي  َعِل�ي
َ

ن
َ

ـَه ك
َّ
 الل

َّ
 ِإن

ۗ
ـِه 

َّ
 ِمَن الل

ً
يَضة ِر

َ
ف

Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki 
sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan 
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka 
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 
anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 
separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang me-
ninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ba-
panya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di 
atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) ses-
udah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka 
yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengeta-
hui lagi Maha Bijaksana.(an-Nisa’: 11)

D. Ayat-ayat Ahkam Prodi HES
1. Ayat tentang prinsip mu’amalah – adanya kerelaan para 

pihak (an-Nisa’: 29)



FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 7

 
ْ

ن
َ
 أ

َّ
َباِطِل ِإل

ْ
ل ْ �بِ ْ َبْيَنكُ كُ

َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ ُ
ك

أْ  �تَ
َ

نَ آَمُنوا ل ِذ�ي
َّ
ا ال َ �يُّ

َ
�يَ أ

ـَه 
َّ
 الل

َّ
ِإن

 ۚ
 ْ َسكُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ُتل

ْ
ق
َ
 ت

َ
َول

 ۚ
 ْ اٍض ِمْنكُ َ  َعْن �تَ

ً
اَرة َ ب ِ

ت
� 

َ
ون

ُ
ك

َ
ت

ًما ﴿٢٩﴾ ْ َرِح�ي  ِبكُ
َ

ن
َ

ك

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.

2. Ayat tentang larangan riba (al-Baqarah: 275)

ُه 
ُ
ط بَّ

َ
ِذي َيَتخ

َّ
وُم ال

ُ
ا َيق َ َ

 ك
َّ

 ِإل
َ

وُمون
ُ
 َيق

َ
�بَ ل  الِرّ

َ
ون

ُ ُ
ك

أْ نَ �يَ ِذ�ي
َّ
ال

�بَ   الِرّ
ُ

ل
ْ
َبْيُع ِمث

ْ
ا ال َ َّ وا ِإ�ن

ُ
ال

َ
ْم ق ُ َّ �ن

أَ
 �بِ

َ
ِلك

َٰ
ذ
 ۚ
ِسّ  َ  ِمَن الْ

ُ
ان

َ
ْيط

َّ
الش

ِه  ِبّ  ِمْن َر
ٌ
ة

َ
ْن َجاَءُه َمْوِعظ َ َ �ن

 ۚ
�بَ  َم الِرّ َبْيَع َوَحرَّ

ْ
ـُه ال

َّ
 الل

َّ
َحل

َ
 َوأ

ۗ

 
َ

ِئك ـٰ ولَ
ُ
أ
َ
ف َعاَد  َوَمْن   

ۖ
ـِه 

َّ
الل  

َ
ِإل ْمُرُه 

َ
َوأ  

َ
ف

َ
َسل َما   ُ لَ

َ
ف  ٰ َ �تَ

ْ
ان

َ
ف

﴾٢٧٥﴿ 
َ

ون
ُ

اِلد
َ

ا خ َ ْ ِف�ي
ُ

 ه
ۖ
اِر  اُب النَّ َ صْ

َ
أ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
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urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

3. Ayat tentang tolong-menolong (al-Maidah: 2)

 
َ

َراَم َول َ َر الْ ْ َّ  ال�ش
َ

ـِه َول
َّ
َ الل ِ َعا�أ

َ
وا ش

ُّ
ل ِ

تُ
� 

َ
نَ آَمُنوا ل ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
�يَ أ

 
ً

ْضل
َ
 ف

َ
ون

ُ
َيْبَتغ َراَم  َ َبْيَت الْ

ْ
نَ ال �ي  آِمّ

َ
 َول

َ
ِئد

َ
ل

َ
ق
ْ
 ال

َ
َي َول

ْ
د َ الْ

 ْ كُ ِرَمنَّ ْ ب
َ
�ي  

َ
َول

 ۚ
اُدوا 

َ
اْصط

َ
ف  ْ �تُ

ْ
ل
َ
َحل ا 

َ
َوِإذ

 ۚ
 

َوِرْضَوا�نً ْم  ِ
ّ
َر�بِ ِمْن 

 ۘ وا 
ُ

ْعَتد
َ
ت  

ْ
ن

َ
أ َراِم  َ الْ ْسِجِد  َ الْ َعِن   ْ ُ

وك
ُّ

 َصد
ْ

ن
َ
أ ْوٍم 

َ
ق  

ُ
َنآن

َ
ش

َواِن 
ْ

ُعد
ْ
ِ َوال

ْ �ش إِ
ْ

 ال
َ

وا َعل
ُ
َعاَون

َ
 ت

َ
 َول

ۖ
َوٰى 

ْ
ق ّ َوالتَّ

ِ �بِ
ْ
 ال

َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
َوت

اِب ﴿٢﴾
َ
ِعق

ْ
 ال

ُ
ِديد

َ
ـَه ش

َّ
 الل

َّ
 ِإن

ۖ
ـَه 

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
َوات

 ۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan 
bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-
binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan 
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah 
sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena 
mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, 
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.
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E. Ayat-ayat Ahkam Prodi HTN
1. Ayat tentang ketaatan kepada pemimpin (an-Nisa’: 59)

وِلي 
ُ
َوأ  

َ
ُسول الرَّ ِطيُعوا 

َ
َوأ ـَه 

َّ
الل ِطيُعوا 

َ
أ آَمُنوا  نَ  ِذ�ي

َّ
ال ا  َ �يُّ

َ
أ �يَ 

ُسوِل  ـِه َوالرَّ
َّ
 الل

َ
وُه ِإل ُردُّ

َ
ٍء ف ْ

ي
َ ي �ش ِ

ن
� ْ ْع�تُ

َ
َناز

َ
 ت

ْ
ِإن

َ
 ف

ۖ
 ْ ْمِر ِمْنكُ

أَ ْ
ال

ْحَسُن 
َ
َوأ  ٌ �يْ

َ
 خ

َ
ِلك

َٰ
ذ

 ۚ
ِخِر 

آ ْ
ال َيْوِم 

ْ
َوال ـِه 

َّ
لل �بِ  

َ
ِمُنون

ْ
ؤ

ُ
ت  ْ ْن�تُ

ُ
ك  

ْ
ِإن

﴾٥٩﴿ 
ً

ِويل
أْ �تَ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2. Ayat tentang sikap pemimpin dan musyawarah (Ali ‘Imran: 
159)

ِب 
ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
ِليظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
ْنَت ف

ُ
ْو ك

َ
 َول

ۖ
ْم  ُ ـِه ِلْنَت لَ

َّ
ٍة ِمَن الل َما َرْحَ �بِ

َ
ف

 ْ
ُ

اِوْره
َ

ْم َوش ُ ِفْر لَ
ْ
ْم َواْسَتغ ُ ْ  َع�ن

ُ
اْعف

َ
 ف

ۖ
 

َ
وا ِمْن َحْوِلك ضُّ

َ
ف
ْ
ن

َ
ل

بُّ  ِ
ُ
�ي ـَه 

َّ
الل  

َّ
ِإن

 ۚ
ـِه 

َّ
الل  

َ
َعل  

ْ َّ
َتَوك

َ
ف َعَزْمَت  ا 

َ
ِإذ

َ
ف  

ۖ
ْمِر 

َ أ ْ
ال ي  ِ

ن
�

نَ ﴿١٥٩﴾ �ي ِ
ّ

َتَوِك ُ الْ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 
lemah Lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
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bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan 
itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 
maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

3. Ayat tentang memilih pemimpin (al-Maidah: 57)

ُهُزًوا   ْ ِديَنكُ وا 
ُ

ذ
نَ ا�تَّ نَ  ِذ�ي

َّ
ال وا 

ُ
ِخذ تَّ

َ
ت  

َ
آَمُنوا ل نَ  ِذ�ي

َّ
ال ا  َ �يُّ

َ
أ �يَ 

 ۚ
ْوِلَياَء 

َ
اَر أ

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ْ َوال ْبِلكُ

َ
ِكَتاَب ِمْن ق

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
نَ أ ِذ�ي

َّ
ِعًبا ِمَن ال

َ
َول

نَ ﴿٥٧﴾ ِمِن�ي
ْ
ْ ُمؤ ْن�تُ

ُ
 ك

ْ
ـَه ِإن

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
َوات

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu 
jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-
orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang 
yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada 
Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.

F. Ayat-ayat Ahkam Prodi Perbandingan Mazhab (PM)
1. Pedoman Ketika Berlainan Pendapat

ْمِر 
أَ ْ
وِلي ال

ُ
 َوأ

َ
ُسول ِطيُعوا الرَّ

َ
َ َوأ ِطيُعوا اللَّ

َ
َمُنوا أ

َ
نَ آ ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
�يَ أ

 ْ ْن�تُ
ُ
 ك

ْ
ُسوِل ِإن ِ َوالرَّ

َّ
 الل

َ
وُه ِإل ُردُّ

َ
ٍء ف ْ

ي
َ ي �ش ِ

ن
� ْ ْع�تُ

َ
َناز

َ
 ت

ْ
ِإن

َ
ْ ف ِمْنكُ

ً
ِويل

أْ ْحَسُن �تَ
َ
ٌ َوأ �يْ

َ
 خ

َ
ِلك

َ
ِخِر ذ

آَ ْ
َيْوِم ال

ْ
ِ َوال

َّ
لل  �بِ

َ
ِمُنون

ْ
ؤ

ُ
ت

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 
(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
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Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS: An-Nisa: 59).

2. Larangan Bertaklid Buta

ْيَنا 
َ
ف
ْ
ل
َ
أ َما  ِبُع 

َّ
ت
َ
ن  

ْ
َبل وا 

ُ
ال

َ
ق  ُ اللَّ  

َ
نَل ْ �ن

َ
أ َما  ِبُعوا 

َّ
ات ُم  ُ لَ  

َ
ِقيل ا 

َ
َوِإذ

 
َ

ون
ُ

َتد ْ  �يَ
َ

ا َول
ً
ْيئ

َ
 ش

َ
ون

ُ
 َيْعِقل

َ
ْ ل

ُ
ه

ُ
ؤ �بَ

َ
 آ

َ
ن

َ
ْو ك

َ
َول

َ
 أ

َء�نَ �بَ
َ
ْيِه آ

َ
َعل

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang 
telah diturunkan Allah”. Mereka menjawab, “(Tidak), tetapi 
kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari 
(perbuatan) nenek moyang kami”. (Apakah mereka akan 
mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk”. 
(QS: Al-Baqarah: 170).

3.  Tidak Ada Kesulitan dalam Beragama

 ْ ُ
َرك ّهِ

َ
 ِلُيط

ُ
يد ِ

ِكْن �يُ
َ
ْ ِمْن َحَرٍج َول ْيكُ

َ
 َعل

َ
ُ ِلَيْجَعل  اللَّ

ُ
يد ِ

َما �يُ

 
َ

ُرون
ُ
ك

ْ
ش

َ
ْ ت كُ

َّ
َعل

َ
ْ ل ْيكُ

َ
َّ ِنْعَمَتُه َعل َوِلُي�تِ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 
bagimu, supaya kamu bersyukur”. (QS: Al-Maidah: 6)
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HADIS-HADIS AHKAM

Hadis tentang Ijtihad hakim/mujtahid yang benar mendapat 
dua pahala, dan mendapat satu pahala jika ijtihadnya salah.

 ،
ٍ
ْ �ي َ ُ نُ �ش  �بْ

ُ
َنا َحْيَوة

َ
ث

َّ
، َحد ُّ

ي ِ
ّ

ك َ  الْ
ُ
ِرئ

ْ
ق ُ  الْ

َ
يد ِ

ن نُ �يَ ِ �بْ
َّ

 الل
ُ

َنا َعْبد
َ
ث

َّ
َحد  .1

 ِ
ن �بْ  َ اِهــ�ي َ ِإ�بْ  ِ

ن �بْ ِد  مَّ َ مُ َعْن  اِد،  َ الْ  ِ
ن �بْ  ِ

َّ
الل َعْبِد  نُ  �بْ  

ُ
يد ِ

ن �يَ ي  ِ
�ن
َ
ث

َّ
َحد

 ِ
ن �بْ ِرو  ْ عَ  

َ
َمْول ْيٍس 

َ
ق ي  �بِ

َ
أ َعْن  َسِعيٍد،   ِ

ن �بْ ُبْسِ  َعْن  ــاِرِث،  َ
ْ

ال

 :
ُ

ول
ُ
َيق   ِ

َّ
 الل

َ
َع َرُسول ُه َسِ

َّ
ن
َ
أ َعاِص، 

ْ
ِ ال

ن ِرو �بْ ْ َعاِص، َعْن عَ
ْ
ال

 َ ا َحكَ
َ
ْجَراِن، َوِإذ

َ
ُ أ لَ

َ
َصاَب ف

َ
َّ أ ُ ، �ش

َ
د َ اْج�تَ

َ
ِكُ ف ا َ

ْ
َ ال ا َحكَ

َ
“ ِإذ

ْجٌر”. )متفق عليه(
َ
ُ أ لَ

َ
 ف

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
َّ أ ُ ، �ش

َ
د َ اْج�تَ

َ
ف

Hakim/qadli ada tiga macam; satu macam masuk surga dan 
yang dua lainnya masuk neraka

 :
ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
ث  

ُ
َضاة

ُ
ق
ْ
ال  "  :

َ
ال

َ
ق    

ِ
ّ
ي �بِ النَّ َعِن  ِبيِه، 

َ
أ َعْن   ،

َ
ة

َ
ْيد َ �بُ  ِ

ن َعْن ا�بْ  .2

 
ٌ

َرُجل
َ
ف ِة  نَّ َ ب

ْ
ال ي  ِ

ن
� ِذي 

َّ
ال ا  مَّ

َ
أ
َ
ف اِر،  النَّ ي  ِ

ن
� َناِن 

ْ
َواث ِة،  نَّ َ ب

ْ
ال ي  ِ

ن
�  

ٌ
َواِحد

َو  ُ َ �ن  ِ
ْ
ك ُ ي الْ ِ

ن
اَر � َ ب

َ ن
� 

َّ
ق َ  الْ

َ
َعَرف  

ٌ
َوَرُجل ِبه،  �نَ 

َ
ق
َ
ف  

َّ
ق َ  الْ

َ
َعَرف

 
َ

ال
َ
ق  ،" اِر  النَّ ي  ِ

ن
� َو  ُ َ �ن ٍل  ْ  �بَ

َ
َعل اِس  ِللنَّ �نَ 

َ
ق  

ٌ
َوَرُجل اِر،  النَّ ي  ِ

ن
�
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ُ
َضاة

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ة

َ
ْيد َ ِ �بُ

ن  ا�بْ
َ

ي َحِديث ِ
ٍء ِفيِه، َيْع�ن ْ

ي
َ ُّ �ش صَ

َ
ا أ

َ
ُبو َداُود: َوَهذ

َ
أ

. )رواه أبو داود(
ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
ث

Tata urutan penggunaan dalil dalam berijtihad

 ،
ِ
ّ ي ِ
�ن
َ
ق
َّ
الث َعْوٍن  ي  �بِ

َ
أ َعْن   ،

َ
ْعَبة

ُ
ش َعْن  َوِكيٌع،  َنا 

َ
ث

َّ
َحد اٌد،  َهنَّ َنا 

َ
ث

َّ
َحد  .3

 
َ

 َرُسول
َّ

ن
َ
اِب ُمَعاٍذ، أ َ صْ

َ
ٍرو، َعْن ِرَجاٍل ِمْن أ ْ ِ عَ

ن اِرِث �بْ َ
ْ

َعْن ال

 :
َ

ال
َ
ق
َ
؟ " ف ي �نِ

ْ
ق
َ
 ت

َ
ْيف

َ
: " ك

َ
ال

َ
ق
َ
َيَمِن، ف

ْ
 ال

َ
ا ِإل

ً
 ُمَعاذ

َ
ِ  َبَعث

َّ
الل

؟ "  ِ
َّ

ي ِكَتاِب الل ِ
ن

ْن �
ُ
ْ َيك  لَ

ْ
ِإن

َ
: " ف

َ
ال

َ
. ق ِ

َّ
ي ِكَتاِب الل ِ

ن
ا � َ

ي �بِ �نِ
ْ
ق
َ
أ

  ِ
َّ

ِة َرُسوِل الل ي ُسنَّ ِ
ن

ْن �
ُ
ْ َيك  لَ

ْ
ِإن

َ
ِ : " ف

َّ
ِة َرُسوِل الل ِبُسنَّ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

 َرُسوِل 
َ

 َرُسول
َ

ق
َّ
ِذي َوف

َّ
ِ ال

َّ
 ِلل

ُ
ْمد َ : " الْ

َ
ال

َ
، ق ي �يِ

ْ
 َرأ

ُ
د ِ

ْج�تَ
َ
: أ

َ
ال

َ
" ق

مذي( ِ  ". )رواه ال�ت
َّ

الل

Hakim wajib memperhatikan ucapan dari para pihak yang ber-
perkara

 ِ
ن اِك �بْ ، َعْن ِسَ

َ
ة

َ
اِئد

َ
، َعْن ز ُّ ي ِ

ْع�ن ُ ب
ْ

نٌ ال ْ
َنا ُحَس�ي

َ
ث

َّ
اٌد، َحد َنا َهنَّ

َ
ث

َّ
َحد  .4

ا 
َ
ِ : " ِإذ

َّ
 الل

ُ
 ِلي َرُسول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

ٍ
ٍش، َعْن َعِليّ

َ
َحْرٍب، َعْن َحن

ِر، 
َ

خ
آ ْ
َم ال

َ َ
ْسَمَع ك

َ
ِل، َح�تَّ ت وَّ

أَ ْ
ِض ِلل

ْ
ق
َ
 ت

َ
ل

َ
ِن، ف

َ
 َرُجل

َ
ْيك

َ
اصنَ ِإل

َ
ق
َ
ت

 .
ُ

اِضًيا َبْعد
َ
ُت ق

ْ
ا ِزل َ َ : �ن  َعِليٌّ

َ
ال

َ
ي "، ق �نِ

ْ
ق
َ
 ت

َ
ْيف

َ
ِري، ك

ْ
د

َ
 ت

َ
َسْوف

َ
ف

مذي(  َحَسٌن. )رواه ال�ت
ٌ

ا َحِديث
َ

ُبو ِعيَس: َهذ
َ
 أ

َ
ال

َ
ق
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Hakim dilarang memberikan putusan dalam keadaan sedang 
marah.

َسِن  َ الْ نُ  �بْ ِن  ْحَ الرَّ  
ُ

َعْبد ي  ِ
�ن َ �بَ

ْ
خ

َ
أ  ،

ُ
اِفظ َ

ْ
ال  ِ

َّ
الل َعْبِد  ُبو 

َ
أ  

�نَ َ �بَ
ْ

َخ  .5

 ،
ُ
ْعَبة

ُ
ٍس، ثنا ش ي ِإ�يَ �بِ

َ
نُ أ ، ثنا آَدُم �بْ ِ

ن ْ
َس�ي ُ نُ الْ ُ �بْ اِه�ي َ ، ثنا ِإ�بْ ي اصنِ

َ
ق
ْ
ال

 ،
َ
َرة

ْ
ي َبك �بِ

َ
نَ أ ِن �بْ ْحَ  الرَّ

َ
ْعُت َعْبد : َسِ

َ
ال

َ
، ق ٍ

�يْ َ نُ عُ ِلِك �بْ َ  الْ
ُ

ثنا َعْبد

 
َ

ْسَتان بِ
َ

 س
َ

 اْبِنِه َوُهَو َعل
َ

ُ َعْنُه ِإل َ اللَّ ي  َرصنِ
َ
َرة

ْ
ُبو َبك

َ
َتَب أ

َ
: ك

ُ
ول

ُ
َيق

  ِ
َّ

 الل
َ

ْعُت َرُسول ي َسِ ِ
ّ ِإ�ن

َ
، ف

ُ
ْضَبان

َ
َت غ

ْ
ن
َ
ِ َوأ

ن ْ
َن�ي

ْ
نَ اث ْ

ِض َب�ي
ْ
ق
َ
ل ت

اِريُّ 
َ

ُبخ
ْ
 ". َرَواُه ال

ُ
ْضَبان

َ
ِ َوُهَو غ

ن ْ
َن�ي

ْ
نَ اث ْ

ٌ َب�ي ي َحكَ �نِ
ْ
: " ل َيق

ُ
ول

ُ
َيق

َعْن  َر، 
َ

آخ َوْجٍه  ِمْن  ُمْسِلٌ  َرَجُه 
ْ

خ
َ
َوأ آَدَم،  َعْن  ِحيِح،  الصَّ ي  ِ

ن
�

) ي
�ت ى للب�ي ن الك�ب . )الس�ن

َ
ْعَبة

ُ
ش

Harta Warisan untuk Ahli Waris

َنا 
َ
ث

َّ
َحد  ، ي �بِ

َ
أ َنا 

َ
ث

َّ
َحد  ، َمِويُّ

أُ ْ
ال َسِعيٍد   ِ

ن �بْ  َ
�ي ْ َ �ي نُ  �بْ  

ُ
َسِعيد َنا 

َ
ث

َّ
َحد  .6

 
َ

ال
َ
ق  :

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة َ ُهَر�يْ ي  �بِ

َ
أ َعْن   ،

َ
ة َ َسلَ ُبو 

َ
أ َنا 

َ
ث

َّ
َحد ٍرو،  ْ عَ نُ  �بْ  

ُ
د مَّ َ مُ

 ،" َّ
ي
َ

ِإل
َ
 َضَياًعا ف

َ
ك َ ، َوَمْن �تَ ْهِلِ

أَ
ِل

َ
 ف

ً
 َمال

َ
ك َ ِ : " َمْن �تَ

َّ
 الل

ُ
َرُسول

مذي( يٌح، )رواه ال�ت ِ
َ

 َحَسٌن ص
ٌ

ا َحِديث
َ

ُبو ِعيَس: َهذ
َ
 أ

َ
ال

َ
ق

Bagian Ahli Waris untuk Anak Laki-Laki

 
�نَ َ �بَ

ْ
خ

َ
أ َسْعٍد،  نُ  �بْ ِن  ْحَ الرَّ  

ُ
َعْبد َنا 

َ
ث

َّ
َحد ْيٍد،  ُحَ نُ  �بْ  

ُ
َعْبد َنا 

َ
ث

َّ
َحد  .7
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ِ َعْبِد 
ن ِ �بْ ِدِر، َعْن َجا�بِ

َ
ْنك ُ ِ الْ

ن ِد �بْ مَّ َ ْيٍس، َعْن مُ
َ
ي ق �بِ

َ
نُ أ ُرو �بْ ْ عَ

ي  ِ
ي َب�ن ِ

ن
يٌض �  َمِر

�نَ
َ
ي َوأ ِ

ِ  َيُعوُد�ن
َّ

 الل
ُ

ي َرُسول ِ
: " َجاَء�ن

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
الل

دَّ  ُ ْ �يَ لَ
َ
ِدي، ف

َ
نَ َول ْ

ِسُ َماِلي َب�ي
ْ
ق
َ
 أ

َ
ْيف

َ
، ك ِ

َّ
َّ الل

ي �بِ
َ
ُت: �يَ ن

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

َ
ة َ َسلَ

 ِ
ّ

 َحظ
ُ

ل
ْ
ِر ِمث

َ
ك

َّ
ْ ِللذ ُ

ْولِدك
َ
ي أ ِ

ن
� ُ ُ اللَّ ْت: }ُيوِصيكُ

َ
ل نَ

َ �ن
َ
ا، ف

ً
ْيئ

َ
يَّ ش

َ
َعل

يٌح،  ِ
َ

 َحَسٌن ص
ٌ

ا َحِديث
َ

ُبو ِعيَس: َهذ
َ
 أ

َ
ال

َ
 "، ق

َ
َية

آ ْ
{ ال ِ

ن ْ
َي�ي

َ
ث
ْ
ن
ُ أ
ال

مذي( )رواه ال�ت

Bagian Ahli Waris untuk Anak Perempuan

 
ُ

ُعَبْيد  
�نَ َ �بَ

ْ
خ

َ
أ  ، َعِدّيٍ نُ  ُء �بْ ِر�يَّ

َ
ك

َ
ز ي  ِ

�ن
َ
ث

َّ
َحد ْيٍد،  ُحَ نُ   �بْ

ُ
َعْبد َنا 

َ
ث

َّ
َحد  .8

 ِ
ن ِ �بْ َعِقيٍل، َعْن َجا�بِ  ِ

ن ِد �بْ مَّ َ ِ مُ
ن ِ �بْ

َّ
َعْبِد الل َعْن  ٍرو،  ْ نُ عَ ِ �بْ

َّ
الل

ا ِمْن َسْعٍد  َ ْ �ي
َ
ْبَنت  �بِ

ِ
ِبيع ِ الرَّ

ن  َسْعِد �بْ
ُ
ة
َ
: َجاَءِت اْمَرأ

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
َعْبِد الل

 ِ
ن َتا َسْعِد �بْ

َ
ِن اْبن

، َها�تَ ِ
َّ

 الل
َ

ْت: �يَ َرُسول
َ
ال

َ
ق
َ
ِ  ف

َّ
 َرُسوِل الل

َ
ِإل

 
َ

ذ
َ

خ
َ
أ ُهَما  َّ عَ  

َّ
َوِإن ا، 

ً
يد ِ

َ �ش ُحٍد 
ُ
أ َيْوَم   

َ
َمَعك ا  َ

ُ
ُبوه

َ
أ  

َ
ِتل

ُ
ق  ،

ِ
ِبيع الرَّ

 " :
َ

ال
َ
، ق

ٌ
َما َمال ُ  َولَ

َّ
َحاِن ِإل

َ
ْنك

ُ
 ت

َ
 َول

ً
َما َمال ُ ْع لَ

َ
ْ َيد لَ

َ
َما، ف ُ َمالَ

 ِ
َّ

الل  
ُ

 َرُسول
َ

َبَعث
َ
ف اِث،  َ �ي ِ

ْ
ال  

ُ
آَية ْت 

َ
ل نَ

َ �ن
َ
ف  ،" 

َ
ِلك

َ
ي ذ ِ

ن
� ُ اللَّ ي  �نِ

ْ
َيق

َما  ُ مَّ
ُ
ْعِط أ

َ
، َوأ ِ

ن ْ
�ي
َ
ث
ُ
ل
ُّ
ْ َسْعٍد الث

ي
�تَ
َ
ْعِط اْبن

َ
: " أ

َ
ال

َ
ق
َ
ِهَما، ف ِّ

َ
 ع

َ
 ِإل

 َحَسٌن 
ٌ

ا َحِديث
َ

ُبو ِعيَس: َهذ
َ
 أ

َ
ال

َ
 "، ق

َ
ك

َ
َو ل ُ َ َ �ن ي ِ

ُمَن، َوَما َب�ت
ُّ
الث

مذي( يٌح، )رواه ال�ت ِ
َ

ص
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Hadis tentang nafkah istri dan anak

 :
َ

ال
َ
ق اٍم، 

َ
ِهش َعْن   ، َ

�ي ْ َ �ي �ن   :
َ

ال
َ
ق  ، َ ــ�ي اِه َ ِإ�بْ نُ  �بْ وُب 

ُ
َيْعق  

�نَ َ ــ�بَ
ْ

خ
َ
أ  .9

 
َ

ْت: �يَ َرُسول
َ
ال

َ
، ق

َ
َت ُعْتَبة

ْ
 ِبن

َ
 ِهْند

َّ
ن

َ
، أ

َ
ة

َ
، َعْن َعاِئش ي �بِ

َ
ي أ ِ

�ن َ �بَ
ْ

خ
َ
أ

 ، ي ِ
ِفي�ن

ْ
َيك َما  ي  ِ

ُيْعِطي�ن ْيَس 
َ
َول يٌح،  ِ

َ ش
س  

ٌ
َرُجل  

َ
َيان

ْ
ُسف �بَ 

َ
أ  

َّ
ِإن  ، ِ

َّ
الل

َما  ِذي 
ُ

خ  "  :
َ

ال
َ
ق ؟  ُ َيْعلَ ل  َوُهَو  ِمْنُه،   

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ َما  ِإل  ِدي، 

َ
َوَول

) ْعُروِف ". )رواه النسا�أ َ لْ ِك �بِ
َ

د
َ
ِفيِك َوَول

ْ
َيك

Anjuran menikah bagi yang sudah mampu

 
َ

ْسَوِد َعل
أَ ْ
 وال

َ
َمة

َ
ق
ْ
ُت َمَع َعل

ْ
ل

َ
: َدخ

َ
ال

َ
، ق

َ
يد ِ

ن ِ �يَ
ن ِن �بْ ْحَ َعْن َعْبِد الرَّ  .10

عليه وسل  الل   صل 
ِ
ّ
ي �بِ النَّ َمَع  ا  نَّ

ُ
ك  : ِ

َّ
الل  

ُ
َعْبد  

َ
ال

َ
ق
َ
ف  ، ِ

َّ
الل َعْبِد 

ِ صل الل عليه وسل 
َّ

الل  
ُ

َنا َرُسول
َ
ل  

َ
ال

َ
ق
َ
ف ا، 

ً
ْيئ

َ
 ش

ُ
د بِ

َ ن
� 

َ
َبا�بً ل

َ
ش

ضُّ 
َ
غ

َ
ُه أ

َّ
ِإن

َ
ْج، ف وَّ نَ َي�تَ

ْ
ل
َ
 ف

َ
َباَءة

ْ
اَع ال

َ
َباِب، َمِن اْسَتط

َّ
َ الش َ : " �يَ َمْعسش

 ُ ُه لَ
َّ
ِإن

َ
ف ْوِم  لصَّ �بِ ْيِه 

َ
َعل

َ
ف َيْسَتِطْع   ْ َوَمْن لَ ْرِج، 

َ
ف
ْ
ِلل ْحَصُن 

َ
َوأ  ، َبَصِ

ْ
ِلل

ِوَجاٌء " )رواه البخاري(

Larangan mengkhitbah wanita yang telah dikhitbah orang lain

ُب 
ُ
ط

نْ َ  �ي
َ

: " ل
َ

ال
َ
 صل الل عليه وسل  ق

ِ
ّ
ي �بِ ، َعِن النَّ

َ
ة َ ي ُهَر�يْ �بِ

َ
َعْن أ  .11

ُح 
َ
ْنك

ُ
 ت

َ
ِخيِه، َول

َ
 َسْوِم أ

َ
 َيُسوُم َعل

َ
ِخيِه، َول

َ
َبِة أ

ْ
 ِخط

َ
 َعل

ُ
ُجل الرَّ
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ا  َ �تِ
ْ

خ
ُ
 أ

َ
ق

َ
ل

َ
 ط

ُ
ة
َ
ْرأ َ  الْ

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
 ت

َ
ا، َول َ �تِ

َ
ال

َ
 خ

َ
 َعل

َ
ا، َول َ �تِ َّ  عَ

َ
 َعل

ُ
ة
َ
ْرأ َ الْ

)رواه     " ا  َ لَ  ُ اللَّ َتَب 
َ
ك َما  ا  َ لَ ا  َ َّ ِإ�ن

َ
ف َتْنِكْح، 

ْ
َول ا  َ �تَ

َ
ف ْ أَ صَ ِ

َت�ن
ْ
ِلَتك

مسل(

Hadis tentang Transaksi/Akad

َعْن  َمْعَمٍر،  َعْن  اِق، 
َّ

ز الرَّ  
ُ

َعْبد  
�نَ َ �بَ

ْ
خ

َ
أ  ، ْصٍ

َ
ن نُ   �بْ

ُ
اق َ ْ

ِإس َنا 
َ
ث

َّ
َحد  .12

 "  :  ُّ
ي �بِ النَّ  

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق َعْنُه،   ُ اللَّ  َ ي َرصنِ  

َ
ة َ ُهــَر�يْ ي  �بِ

َ
أ َعْن  اٍم،  َّ

َ
ه

ى  َ �تَ
ْ

اش ِذي 
َّ
ال  

ُ
ُجل الرَّ  

َ
َوَجد

َ
ف  ُ لَ اًرا 

َ
َعق َرُجٍل  ِمْن   

ٌ
َرُجل ى  َ �تَ

ْ
اش

اَر 
َ
َعق

ْ
ى ال َ �تَ

ْ
ِذي اش

َّ
: ال ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
َهٌب، ف

َ
ا ذ َ  ِف�ي

ً
ة اِرِه َجرَّ

َ
ي َعق ِ

ن
اَر �

َ
َعق

ْ
ال

 
َ

ِمْنك ْبَتْع 
َ
أ  ْ َولَ  

َ
ْرض

أَ ْ
ال  

َ
ِمْنك ْيُت  َ �تَ

ْ
اش ا  َ َّ ِإ�ن ي  ِ

ّ ِم�ن  
َ

َهَبك
َ
ذ  

ْ
ذ

ُ
خ

ا  َ ِف�ي َوَما   
َ

ْرض
أَ ْ
ال  

َ
ِبْعُتك ا  َ َّ ِإ�ن  

ُ
ْرض

أَ ْ
ال  ُ لَ ِذي 

َّ
ال  :

َ
ال

َ
َوق َهَب، 

َّ
الذ

 :
َ

ال
َ
، ق

ٌ
د

َ
ا َول َ كُ

َ
ل
َ
ْيِه أ

َ
ا ِإل َ َ

ك ا َ ِذي �تَ
َّ
: ال

َ
ال

َ
ق
َ
 َرُجٍل، ف

َ
ا ِإل َ َ

ك َتَحا
َ
ف

َم 
َ

ل
ُ
غ

ْ
ِكُحوا ال

ْ
ن
َ
: أ

َ
ال

َ
، ق

ٌ
َية ُر ِلي َجاِر

َ
خ

آ ْ
: ال

َ
ال

َ
ٌم، َوق

َ
ل

ُ
ا ِلي غ َ

ُ
ه

ُ
َحد

َ
أ

ا ". )رواه البخاري(
َ
ق

َّ
َصد

َ
َما ِمْنُه َوت ِ�ِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

َ
وا َعل

ُ
ِفق

ْ
ن
َ
 َوأ

َ
َية اِر َ ب

ْ
ال

Larangan Risywah/Korupsi

َعْن   ،
َ
ة َ َسلَ ي  �بِ

َ
أ  ِ

ن �بْ َر  َ عُ َعْن   ،
َ
ة

َ
َعَوان ُبو 

َ
أ َنا 

َ
ث

َّ
َحد  ،

ُ
َتْيَبة

ُ
ق َنا 

َ
ث

َّ
َحد  .13

  ِ
َّ

 الل
ُ

َعَن َرُسول
َ
: " ل

َ
ال

َ
ي الل عنه، ق

 رصن
َ
ة َ ي ُهَر�يْ �بِ

َ
ِبيِه، َعْن أ

َ
أ
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مذي( ِ ". )رواه ال�ت
ْ
ك ُ ي الْ ِ

ن
� َ ي سشِ

َ
ْرت ُ ، َوالْ َ

ي ِ ا�ش الرَّ

Sumpah bagi mudda’a ‘alaih (terdakwa)

نُ َوْهٍب،   ا�بْ
�نَ َ �بَ

ْ
خ

َ
ٍح، أ ْ�َ ِ

ن ِرو �بْ ْ نُ عَ  �بْ
ُ

د ْحَ
َ
اِهِر أ

َّ
ُبو الط

َ
ي أ ِ

�ن
َ
ث

َّ
َحد  .14

 َّ
ي �بِ  النَّ

ّ
ن

َ
اٍس: أ ِ َعبَّ

ن ، َعْن ا�بْ
َ
ة

َ
ْيك

َ
ي ُمل �بِ

َ
ِ أ

ن ، َعْن ا�بْ
ٍ ج
ْ ِ ُجَر�ي

ن َعْن ا�بْ

ٌس ِدَماَء ِرَجاٍل، 
َع �نَ دَّ

َ
ْ ل

ُ
ْعَواه

َ
اُس ِبد  النَّ

َ
ْو ُيْعط

َ
ل  " :

َ
ال

َ
 ق

ْيِه ". )متفق عليه(
َ
َع َعل

َّ
د ُ  الْ

َ
نَ َعل َيِم�ي

ْ
ِكنَّ ال

َ
ْم َول ُ ْمَوالَ

َ
َوأ

Alat bukti (al-bayyinah) dan sumpah di dalam sidang pengadilan

 ، ّيِ ِ
نُ السَّ اُد �بْ ، َوَهنَّ

َ
ْيَبة

َ
ي ش �بِ

َ
نُ أ ِر �بْ

ْ
ُبو َبك

َ
نُ َسِعيٍد، َوأ  �بْ

ُ
َتْيَبة

ُ
َنا ق

َ
ث

َّ
َحد  .15

ْحَوِص، 
أَ
ُبو ال

َ
أ َنا 

َ
ث

َّ
وا: َحد

ُ
ال

َ
ق  ،

َ
َتْيَبة

ُ
ِلق  

ُ
ظ

ْ
ف
َّ
َوالل ي 

ُبو عامص الن�ن
َ
َوأ

 ِمْن 
ٌ

: َجاَء َرُجل
َ

ال
َ
ِبيِه، ق

َ
ِ َواِئٍل، َعْن أ

ن  �بْ
َ
َمة

َ
ق
ْ
اٍك، َعْن َعل َعْن ِسَ

: �يَ  ِميُّ
َ ْ َصن  الْ

َ
ال

َ
ق
َ
  ف

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
، ِإل

َ
ة

َ
 ِمْن ِكْند

ٌ
، َوَرُجل

َ
َمْوت َ ْ َحصن

 
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ي �بِ

أَ
ْت ِل

َ
ن

َ
، ك ْرٍض ِلي

َ
 أ

َ
ي َعل ِ

َب�ن
َ
ل
َ
 غ

ْ
د

َ
ا ق

َ
 َهذ

َّ
، ِإن ِ

َّ
 الل

َ
َرُسول

 
َ

ال
َ
ق
َ
ف  ،

ٌّ
ا َحق َ ِف�ي  ُ لَ ْيَس 

َ
ل ا  َرُعَ

ْ
ز

َ
أ َيِدي،  ي  ِ

ن
ي � ْرصنِ

َ
أ  َ ِهي  : ِكْنِديُّ

ْ
ال

يُنُه؟  ِ  �يَ
َ

ك
َ
ل
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
: ل

َ
ال

َ
؟ ق

ٌ
َنة  َبّيِ

َ
ك

َ
ل
َ
: أ

ِ
ّ ِمي

َ ْ َحصن
ْ
ِ  ِلل

َّ
 الل

ُ
َرُسول

 
َ

ف
َ
َحل َما   

َ
َعل ُيَباِلي   

َ
ل اِجٌر 

َ
ف  

َ
ُجل الرَّ  

َّ
ِإن  ، ِ

َّ
الل  

َ
َرُسول �يَ   :

َ
ال

َ
ق

ِلك؟ 
َ
 ذ

َّ
 ِمْنُه ِإل

َ
ك

َ
ْيَس ل

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
ٍء، ف ْ

ي
َ ُع ِمْن �ش ْيَس َيَتَورَّ

َ
ْيِه، َول

َ
َعل
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َ

ف
َ
نْ َحل ِ

�أ
َ
َما ل

َ
: " أ َ ْد�بَ

َ
ا أ َّ ِ  لَ

َّ
 الل

ُ
 َرُسول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
 ِلَيْحِلف

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ف

)رواه   "  
ٌ

ُمْعِرض َعْنُه  َوُهَو   َ اللَّ نَّ  َ
�ي
َ
ق
ْ
َيل

َ
ل ا،  ً لْ

ُ
ظ ُه 

َ ُ
ك

ْ
ِلَيأ َماِلِ   

َ
َعل

مسل(

Halal, Haram dan Syubhat

َعْن  اِلٍد،  َ ب
ُ

م َعْن  ْيٍد، 
َ

ز نُ  �بْ اُد  َحَّ  
�نَ
َ
َبأ

ْ
ن
َ
أ َسِعيٍد،  نُ  �بْ  

ُ
َتْيَبة

ُ
ق َنا 

َ
ث

َّ
َحد  .16

   ِ
َّ

الل  
َ

َرُسول ْعُت  َسِ  :
َ

ال
َ
ق  ، ٍ َبِش�ي  ِ

ن �بْ ْعَماِن  النُّ َعْن   ،
ِ
ّ
ي ْع�بِ

َّ
الش

 
ٌ

ات َ �بِ
َ
ت

ْ
ُموٌر ُمش

ُ
 أ

َ
ِلك

َ
نَ ذ ْ

، َوَب�ي نٌ
ِ
ّ
َراُم َب�ي َ نٌ َوالْ

ِ
ّ
 َب�ي

ُ
ل

َ
ل َ : " الْ

ُ
ول

ُ
َيق

ْن  َ َ َراِم، �ن َ ْم ِمَن الْ
َ
َ أ ِل ِهي

َ
ل َ ِمَن الْ

َ
اِس، أ ٌ ِمَن النَّ ِث�ي

َ
ِري ك

ْ
 َيد

َ
ل

ا  َ ْ ِم�ن ا 
ً
ْيئ

َ
ش َع 

َ
َواق َوَمْن   ، َسِلَ  

ْ
د

َ
ق
َ
ف َوِعْرِضِه،  ِلِديِنِه  اًء  َ اْسِت�بْ ا  َ كَ َ �تَ

 
ُ

َم، ُيوِشك ِ
ْ

 ال
َ

َع َحْول ْ ُه َمْن �يَ
َّ
ن
َ
ا أ َ َ

َراَم، ك َ  ُيَواِقَع الْ
ْ

ن
َ
 أ

ُ
ُيوِشك

اِرُمُه".  َ ِ مَ
َّ

 ِحَ الل
َّ

 َوِإن
َ

ل
َ
، أ ِ َمِلٍك ِحً

ّ ُ
 ِلك

َّ
 َوِإن

َ
ل

َ
 ُيَواِقَعُه، أ

ْ
ن

َ
أ

)متفق عليه(

Larangan Riba

نُ  �بْ  َ
�ي ْ َ �ي ي  ِ

ّ
َجد  

�نَ
َ
أ  ، يُّ ِ

َعْن�بَ
ْ
ال اِهٍر 

َ
ط ي  �بِ

َ
أ نُ  �بْ َصاِلِ  ُبو 

َ
أ  

�نَ َ ــ�بَ
ْ

خ
َ
أ  .17

ثَنا   ، ُّ
وِ�ي

ُ
د السَّ ٍص 

ْ
َحف نُ  �بْ ُر  َ عُ ٍر 

ْ
َبك ُبو 

َ
أ ثَنا   ، ي اصنِ

َ
ق
ْ
ال َمْنُصوٍر 

 :
َ

ال
َ
، ق ٍ ، َعْن َجا�بِ ِ

َب�يْ ُبو الزُّ
َ
 أ

�نَ
َ
، أ ٍ نُ َبِش�ي ُ �بْ �يْ

َ
، ثنا ُهش

ٍ
نُ َعِليّ َعامِصُ �بْ
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 " :
َ

ال
َ
ُه، َوق

َ
اِهد

َ
ِتَبُه َوش

َ
ُه َوك

َ
�بَ َوُموِك  الّرِ

َ
ِك ِ  آ

َّ
 الل

ُ
َعَن َرُسول

َ
" ل

) ي
�ت ْ َسَواٌء ". )رواه الب�ي

ُ
ه

Muzara’ah

 ، ُّ
ي
يَنا�ن الّسِ ُموَ�  نُ  �بْ  

ُ
ْضل

َ
ف
ْ
ال  

�نَ �بَ
ْ

خ
َ
أ  ،

َ
ن

َ
ْيل

َ
غ نُ  �ب ُموُد  ْ مَ َنا 

َ
ث

َّ
َحد  .18

اُوٍس، َعِن 
َ
ِ ِديَناٍر، َعْن ط

ن ِرو �بْ ْ ، َعْن عَ
َ
ْعَبة

ُ
يك، َعْن ش ِ

َ  �ش
�نَ �بَ

ْ
خ

َ
أ

َمَر 
َ
ِكْن أ

َ
، َول

َ
َزاَرَعة ُ ْم الْ ّرِ

َ ُ ْ �ي ِ  لَ
َّ

 الل
ُ

اٍس، " أن َرُسول ِ َعبَّ
ن ا�بْ

 َحَسٌن 
ٌ

ا َحِديث
َ

ُبو ِعيَس: َهذ
َ
 أ

َ
ال

َ
ْم ِبَبْعٍض ". ق ُ ُ  َبْع�ن

َ
ق

ْ
ف  �يَ

ْ
ن

َ
أ

مذي( يٌح. )رواه ال�ت ِ
َ

ص

Khiyar

، َعْن َعْبِد 
ٍ

ِفع
، َعْن �نَ

ٌ
 َماِلك

�نَ َ �بَ
ْ

خ
َ
، أ

َ
نُ ُيوُسف ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
َنا َعْبد

َ
ث

َّ
َحد  .19

َتَباِيَعاِن:  ُ : " الْ
َ

ال
َ
ِ  ق

َّ
 الل

َ
 َرُسول

ّ
ن

َ
ُ َعْنُه، أ َ اللَّ ي َر َرصنِ َ ِ عُ

ن ِ �بْ
َّ

الل

َياِر  نِ
ْ

 َبْيَع ال
َّ

ا، ِإل
َ
ق رَّ

َ
ْ َيَتف  َصاِحِبِه َما لَ

َ
َياِر َعل نِ

ْ
ل َما �بِ ُ ْ  َواِحٍد ِم�ن

ُّ ُ
ك

". )رواه البخاري(

، َعْن َصاِلٍ 
َ
َتاَدة

َ
، َعْن ق

ُ
ْعَبة

ُ
َنا ش

َ
ث

َّ
نُ َحْرٍب، َحد  �بْ

ُ
َمان �يْ

َ
َنا ُسل

َ
ث

َّ
َحد  .20

ِ ِحَزاٍم 
ن ِ �بْ  َحِك�ي

َ
َعُه ِإل

َ
اِرِث، َرف َ

ْ
ِ ال

ن ِ �بْ
َّ

ِليِل، َعْن َعْبِد الل نَ
ْ

ي ال �بِ
َ
أ
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َياِر َما  نِ
ْ

ل َعاِن �بِ َبّيِ
ْ
ِ : " ال

َّ
 الل

ُ
 َرُسول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ َعْنُه، ق َ اللَّ ي َرصنِ

ي  ِ
ن

َما � ُ  لَ
َ

َنا، ُبوِرك ا َوَبيَّ
َ
ق

َ
 َصد

ْ
ِإن

َ
ا، ف

َ
ق رَّ

َ
 َح�تَّ َيَتف

َ
ال

َ
ْو ق

َ
ا، أ

َ
ق رَّ

َ
ْ َيَتف لَ

َما ". )رواه البخاري(  َبْيِعِ
ُ
ة

َ
ك َ ْت �بَ

َ
ق ِ

ُ
، م �بَ

َ
ذ

َ
َما َوك �تَ

َ
 ك

ْ
َما، َوِإن َبْيِعِ

Larangan Menawar Barang yang Ditawar Orang Lain

�ن  َ �بَ
ْ

خ
َ
، أ

ْ
نُ ُرم . ح وحدثنا ا�بْ

ٌ
ْيث

َ
نُ َسِعيٍد، حدثنا ل  �بْ

ُ
َتْيَبة

ُ
وحدثنا ق  .21

َيِبْع   
َ

ل  "  :
َ

ال
َ
ق    

ِ
ّ
ي �بِ النَّ َعِن  َر،  َ عُ  ِ

ن ا�بْ َعِن   ،
ٍ

ِفع
�نَ َعْن   ،

ُ
ْيث

َّ
الل

َبِة َبْعٍض 
ْ
 ِخط

َ
ْ َعل ْب َبْعُضكُ

ُ
ط

نْ َ  �ي
َ

 َبْعٍض، َول
ِ

 َبْيع
َ

ْ َعل َبْعُضكُ

" )رواه مسل(

Larangan Menimbun Barang

اِعيل، َعْن  نُ ِإْسَ ُ �بْ َنا َحا�تِ
َ
ث

َّ
، َحد ُّ

ي ِ
َع�ش

ْ
ش

أَ ْ
ٍرو ال ْ نُ عَ  �بْ

ُ
َنا َسِعيد

َ
ث

َّ
َحد  .22

 ِ
ن اٍء، َعْن َسِعيِد �بْ

َ
ِ َعط

ن ِرو �بْ ْ ِ عَ
ن ِد �بْ مَّ َ ، َعْن مُ

َ
ن

َ
ل ْ ب

َ
ِ ع

ن ِد �بْ مَّ َ مُ

 
َ

: " ل
َ

ال
َ
ِ  ق

َّ
، َعْن َرُسوِل الل ِ

َّ
ِ َعْبِد الل

ن ِب، َعْن َمْعَمِر �بْ َسّيِ
ُ الْ

. )رواه مسل( اِطأٌ
َ

 خ
َّ

َتِكُر ِإل ْ َ �ي

Larangan Jual Beli Muhaqalah dan Muzabanah

ا،  َ
ُ

ه
َ

ٍف، ِك
َ
ل

َ
ي خ �بِ

َ
ِ أ

ن  �بْ
َ

د ْحَ
َ
نُ أ  �بْ

ُ
د مَّ َ ، َومُ َ اِه�ي َ نُ ِإ�بْ  �بْ

ُ
اق َ ْ

َنا ِإس
َ
ث

َّ
َحد  .23

 
�نَ َ �بَ

ْ
خ

َ
، أ نُ َعِدّيٍ ُء �بْ ِر�يَّ

َ
ك

َ
َنا ز

َ
ث

َّ
ٍف، َحد

َ
ل

َ
نُ خ  ا�بْ

َ
ال

َ
َء، ق ِر�يَّ

َ
ك

َ
َعْن ز
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 ، ُّ
ي ِ
ّ

ك َ الْ َوِليِد 
ْ
ال ُبو 

َ
أ َنا 

َ
ث

َّ
َحد  ،

َ
ْيَسة

َ
ن
ُ
أ ي  �بِ

َ
أ  ِ

ن �بْ ْيِد 
َ

ز َعْن   ، ِ
َّ

الل  
ُ

ُعَبْيد

 
ّ

ن
َ
: أ ِ

َّ
ِ َعْبِد الل

ن ِ �بْ ٍح، َعْن َجا�بِ ي َر�بَ �بِ
َ
ِ أ

ن اِء �بْ
َ
 َعط

َ
َوُهَو َجاِلٌس ِعْند

 
ْ

ن
َ
ِة، َوأ َ ا�بَ

حنَ ُ َزاَبَنِة، َوالْ ُ ، َوالْ تِ
َ

ل
َ
َحاق ُ َ َعِن الْ َ ِ : " �ن

َّ
 الل

َ
َرُسول

ْو 
َ
، أ رَّ

َ
ْو َيْصف

َ
، أ َمرَّ ْ َ  �ي

ْ
ن

َ
اُه: أ

َ
ق

ْ
ش إِ

ْ
ِقَه "،َوال

ْ
ش

ُ
 َح�تَّ ت

ُ
ل

ْ
خ ى النَّ َ �تَ

ْ
ش

ُ
ت

َعاِم 
َّ
ْيٍل ِمَن الط

َ
 ِبك

ُ
ل

ْ
ق َ  ُيَباَع الْ

ْ
ن

َ
: أ

تُ لَ
َ
َحاق ُ ٌء، َوالْ ْ

ي
َ  ِمْنُه �ش

َ َ
ك

ْ
ُيؤ

 :
ُ
ة َ ا�بَ

حنَ ُ ْمِر، َوالْ ْوَساٍق ِمَن التَّ
أَ
 �بِ

ُ
ل

ْ
خ  ُيَباَع النَّ

ْ
ن

َ
: أ

ُ
َزاَبَنة ُ وٍم، َوالْ

ُ
َمْعل

ٍح:  ي َر�بَ �بِ
َ
ِ أ

ن اِء �بْ
َ
ُت ِلَعط

ْ
ل
ُ
: ق

ٌ
ْيد

َ
 ز

َ
ال

َ
، ق

َ
ِلك

َ
َباُه ذ

ْ
ش

َ
ُبُع َوأ  َوالرُّ

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
الث

 ُ  اللَّ
َّ

ِ َصل
َّ

ا، َعْن َرُسوِل الل
َ

ُر َهذ
ُ
ك

ْ
، َيذ ِ

َّ
نَ َعْبِد الل َ �بْ

ْعَت َجا�بِ َسِ
َ
أ

ْيِه. )رواه مسل(
َ
َعل

Larangan Jual Beli Ijon

 ِ
َّ

، َعْن َعْبِد الل
ٍ

ِفع
، َعْن �نَ

ٌ
 َماِلك

�نَ َ �بَ
ْ

خ
َ
، أ

َ
نُ ُيوُسف ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
َنا َعْبد

َ
ث

َّ
َحد  .24

َماِر  ِ
ّ  ال�ش

ِ
َ َعْن َبْيع َ ِ  " �ن

َّ
 الل

َ
 َرُسول

ّ
ن

َ
ُ َعْنُه، أ َ اللَّ ي َر َرصنِ َ ِ عُ

ن �بْ

ْبَتاَع " )رواه البخاري( ُ َباِئَع َوالْ
ْ
َ ال َ ا، �ن َ�ُ

َ
َو َصل

ُ
َح�تَّ َيْبد

Larangan Jual Beli Menipu

 ِ
ن ِء �بْ

َ
َعل

ْ
ٍر، َعْن ال

َ
نُ َجْعف اِعيل �بْ ِإْسَ

�نَ َ �بَ
ْ

خ
َ
ٍر، أ ْ نُ ُحب َنا َعِليُّ �بْ

َ
ث

َّ
َحد  .25

َمرَّ     ِ
َّ

الل  
َ

 َرُسول
َّ

ن
َ
أ  ،

َ
ة َ ُهَر�يْ ي  �بِ

َ
أ َعْن  ِبيِه، 

َ
أ َعْن  ِن،  ْحَ الرَّ َعْبِد 
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 ،
ً

ل
َ
َبل َصاِبُعُه 

َ
أ ْت 

َ
َنال

َ
ف ا،  َ ِف�ي ُه 

َ
َيد  

َ
ل

َ
ْدخ

َ
أ
َ
ف َعاٍم، 

َ
ط ِمْن  ٍة  َ ُص�بْ  

َ
َعل

َماُء �يَ  َصاَبْتُه السَّ
َ
: أ

َ
ال

َ
ا "، ق

َ
َعاِم َما َهذ

َّ
: " �يَ َصاِحَب الط

َ
ال

َ
ق
َ
ف

اُس "،  اُه النَّ َ َعاِم َح�تَّ �يَ
َّ
 الط

َ
ْوق

َ
َتُه ف

ْ
 َجَعل

َ
ل

َ
ف
َ
: " أ

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
 الل

َ
َرُسول

مذي( ا". )رواه ال�ت ْيَس ِمنَّ
َ
ل
َ
 ف

َّ
ش

َ
: " َمْن غ

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ش

Larangan Jual Beli Gharar

 
ُ

َنا ُعَبْيد
َ
ث

َّ
اِلٍد، َحد

َ
نُ خ  �بْ

ُ
َبة

ْ
َنا ُعق

َ
ث

َّ
نُ َسِعيٍد، َحد ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
 َعْبد

�نَ َ �بَ
ْ

خ
َ
أ  .26

 َ َ : " �ن
َ

ال
َ
، ق

َ
ة َ ي ُهَر�يْ �بِ

َ
ْعَرِج، َعْن أ

أَ ْ
ِد، َعْن ال

�نَ ي الّزِ �بِ
َ
، َعْن أ ِ

َّ
الل

 : ِ
َّ

 َعْبد الل
َ

ال
َ
َصاِة ". ق َ  الْ

ِ
َرِر، َوَعْن َبْيع

َ
غ

ْ
 ال

ِ
ِ  َعْن َبْيع

َّ
 الل

ُ
َرُسول

) َبْيُع. )رواه الدارمي
ْ
ًصا، َوَجَب ال َ

ا َرَم �بِ
َ
ِإذ
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 ،
َ

ِ َماَهك
ن  �بْ

َ
، َعْن ُيوُسف ٍ

ْ ي ِبسش �بِ
َ
، َعْن أ ٌ �يْ

َ
َنا ُهش

َ
ث

َّ
، َحد

ُ
َتْيَبة

ُ
َنا ق

َ
ث

َّ
َحد  .27

ي  ِ
ِتي�ن

أْ ُت: �يَ
ْ
ل
ُ
ق
َ
ِ  ف

َّ
 الل

َ
ْيُت َرُسول

َ
ت
َ
أ  :

َ
ال

َ
ِ ِحَزاٍم، ق

ن ِ �بْ َعْن َحِك�ي

وِق،  ُ ِمَن السُّ ْبَتاُع لَ
َ
ْيَس ِعْنِدي أ

َ
 َما ل

ِ
َبْيع

ْ
ي ِمَن ال ِ

�ن
ُ
ل
َ
، َيْسأ

ُ
ُجل الرَّ

ي الْباِب، َعْن 
َ ن

 ". قال: و�
َ

ك
َ

ْيَس ِعْند
َ
ِبْع َما ل

َ
 ت

َ
: " ل

َ
ال

َ
ِبيُعُه، ق

َ
َّ أ ُ �ش

مذي( َر. )رواه ال�ت َ ِ عُ
ن َعْبِد الَل �بْ
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ِد، َعِن 
�نَ ي الّزِ �بِ

َ
، َعْن أ

ٌ
 َماِلك

�نَ َ �بَ
ْ

خ
َ
، أ

َ
نُ ُيوُسف ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
َنا َعْبد

َ
ث

َّ
َحد  .28

 :
َ

ال
َ
ِ  ق

َّ
 الل

َ
 َرُسول

َّ
ن

َ
ُ َعْنُه، أ َ اللَّ ي  َرصنِ

َ
ة َ ي ُهَر�يْ �بِ

َ
ْعَرِج، َعْن أ

أَ ْ
ال

َبْع ". )رواه 
ْ
َيت

ْ
ل
َ
 ف

ٍ
 َمِليّ

َ
ْ َعل ُ

ك
ُ

َحد
َ
ِبَع أ

ْ
ت
ُ
ا أ

َ
ِإذ

َ
، ف ٌ لْ

ُ
 ظ

ِ
ّ
ي ِ
�ن
َ
غ

ْ
 ال

ُ
ل

ْ
" َمط

البخاري(
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اٍب،  َ ِ ِ �ش
ن ْيٍل، َعِن ا�بْ

َ
، َعْن ُعق

ُ
ْيث

َّ
َنا الل

َ
ث

َّ
، َحد ٍ

�يْ
َ
نُ ُبك َ �بْ

�ي ْ َ َنا �ي
َ
ث

َّ
َحد  .29

ُه،  َ �بَ
ْ

خ
َ
َما أ ُ ْ ُ َع�ن َ اللَّ ي َر َرصنِ َ نَ عُ ِ �بْ

َّ
 الل

َ
 َعْبد

َّ
ن

َ
ُه، أ َ �بَ

ْ
خ

َ
ا أ  َساِلً

َّ
ن

َ
أ

 
َ

َول ُه  ِلُ
ْ

َيظ  
َ

ل ْسِلِ  ُ الْ و 
ُ

خ
َ
أ ْسِلُ  ُ الْ  "  :

َ
ال

َ
ق    ِ

َّ
الل  

َ
َرُسول  

َّ
ن

َ
أ

َج  رَّ
َ
ي َحاَجِتِه، َوَمْن ف ِ

ن
� ُ  اللَّ

َ
ن

َ
ِخيِه ك

َ
ي َحاَجِة أ ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ُه، َوَمْن ك ُيْسِلُ

ِقَياَمِة، 
ْ
ال َيْوِم  ِت  ُر�بَ

ُ
ك ِمْن   

ً
َبة ْر

ُ
ك َعْنُه   ُ اللَّ َج  رَّ

َ
ف  

ً
َبة ْر

ُ
ك ُمْسِلٍ  َعْن 

ِقَياَمِة ". )رواه البخاري(
ْ
ُ َيْوَم ال ُه اللَّ َ ا َس�تَ َ ُمْسِلً َوَمْن َس�تَ

Hadis Ahkam Prodi PM
1. Sumber Hukum

 
َ

 َرُسول
َّ

ن
َ
ِ َجَبٍل أ

ن اِب ُمَعاِذ �بْ َ صْ
َ
َص ِمْن أ ْهِل ِحْ

َ
ٍس ِمْن أ

�نَ
ُ
َعْن أ

َيَمِن 
ْ
 ال

َ
ا ِإل

ً
 ُمَعاذ

َ
 َيْبَعث

ْ
ن

َ
َراَد أ

َ
ا أ َّ َ لَ ْيِه َوَسلَّ

َ
ُ َعل  اللَّ

َّ
ِ َصل

َّ
الل
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ي ِبِكَتاِب  �نِ
ْ
ق
َ
: أ

َ
ال

َ
َضاٌء ؟ ق

َ
 ق

َ
ك

َ
 ل

َ
ا َعَرض

َ
ي ِإذ �نِ

ْ
ق
َ
 ت

َ
ْيف

َ
: ك

َ
ال

َ
ق

 ِ
َّ

الل َرُسوِل  ِة  ِبُسنَّ
َ
ف  :

َ
ال

َ
ق ؟  ِ

َّ
الل ِكَتاِب  ي  ِ

ن
� 

ْ
د بِ

تَ
ـْ �

َ
ل  

ْ
ِإن

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق  . ِ

َّ
الل

 
َّ

ِ َصل
َّ

ِة َرُسوِل الل ي ُسنَّ ِ
ن

� 
ْ

د بِ
تَ

ـْم �
َ
 ل

ْ
ِإن

َ
: ف

َ
ال

َ
. ق َ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل  اللَّ

َّ
َصل

و. 
ُ
آل  

َ
َول ي  �يِ

ْ
َرأ  

ُ
د ِ

ْج�تَ
َ
أ  :

َ
ال

َ
ق ؟ِ 

َّ
الل ِكَتاِب  ي  ِ

ن
� 

َ
َول  َ َوَسلَّ ْيِه 

َ
َعل  ُ اللَّ

 ِ
َّ

 ِلل
ُ

ْمد َ : الْ
َ

ال
َ
َرُه َوق

ْ
َ َصد ْيِه َوَسلَّ

َ
ُ َعل  اللَّ

َّ
ِ َصل

َّ
 الل

ُ
َب َرُسول َ َ صن

َ
ف

. ]رواه أحد  ِ
َّ

 الل
َ

ي َرُسول صنِ ْ ا �يُ ِ ِلَ
َّ

 َرُسوِل الل
َ

 َرُسول
َ

ق
َّ
ِذي َوف

َّ
ال

مذي[ و أبو داوود و ال�ت

Diriwayatkan dari beberapa orang dari penduduk kota Himsh 
dari sahabat Mu’adz ibn Jabal bahwa Rasulullah Saw ketika 
akan mengutus Mu’adz ibn Jabal ke Yaman (untuk menjadi ha-
kim) pernah bertanya kepadanya, “Bagaimana cara kamu me-
mutuskan suatu perkara yang diajukan kepadamu?” Mu’adz 
menjawab, “Saya akan putuskan berdasarkan hukum (yang ada 
pada) Kitabullah (Al-Qur’an)”. Lalu Rasulullah bertanya lagi, 
“Bagaimana jika tidak kamu temukan hukumnya pada Kitabul-
lah?” Mu’adz menjawab, “Saya akan putuskan berdasarkan hu-
kum (yang ada pada) Sunnah Rasululah”. Selanjutnya Rasulullah 
bertanya lagi, “Bagaimana jika hukumnya tidak kamu temukan 
dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah?” Mu’adz menjawab, 
“Saya akan berijtihad sesuai dengan pendapat saya”. Lalu Rasu-
lullah mengusap dada Mu’adz, seraya berkata, “Segala puji bagi 
Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah pada 
apa yang diridhai oleh Rasulullah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, 
dan Tirmidzi) 
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 2. Kesalahan dalam Berijtihad Mendapat Satu Pahala

ة قال: قال رسول الل صل الل عليه وسل :" إذا  ي هر�ي عن أ�ب

د فأخطأ فل  مك فأصاب فل أجران اثنان، وإذا اج�ت د الا اج�ت

] ي
�ت أجر واحد ". ]رواه الب�ي

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Saw 
pernah bersabda, “Apabila seorang hakim berijtihad dan ia 
benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala, dan jika salah, 
maka ia akan mendapatkan satu pahala”. (HR. Al-Baihaqi)

3. Permudahlah dan Jangan Mempersulit!

وا  ُ :" َيّسِ
َ

ال
َ
َ ق ْيِه َوَسلَّ

َ
ُ َعل  اللَّ

َّ
 َصل

ِ
ّ
ي �بِ ِ َماِلٍك َعْن النَّ

ن ِس �بْ
َ
ن
َ
َعْن أ

ُروا ". ]رواه البخاري و مسل [ ِ
ّ
َنف

ُ
 ت

َ
وا َول ُ ِ

ّ وا َوَبسش ُ َعّسِ
ُ
 ت

َ
َول

“Diriwayatkan dari Anas ibn Malik dari Nabi Saw, beliau pernah 
bersabda, “Permudahlah, jangan mempersulit! Berilah beri-
ta gembira dan jangan membuat (orang lain) menjauh”. (HR. 
Bukhari dan Muslim)



MATA KULIAH                            
TINGKAT INSTITUT

• ‘Ulumul Qur’an
• ‘Ulumul Hadis
• Fiqih
• Ushul Fiqih
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ULUMUL QUR’AN

1. Jelaskan pengertian Ulumul Qur’an dan kegunaan mempe-
lajarinya?
Jawaban:
Yang dimaksud dengan Ulumul Qur’an adalah seluruh pemba-
hasan yang berhubungan dengan Al-Qur’an, baik dari segi pe-
nyusunan, pengumpulan, dan sistimatikanya, perbedaan antara 
surat makkiyah dan madaniyah, nasikh dan mansukh, muhkamat 
dan mutasyabihat, I’jaz al-Quran, serta pembahasan lain yang 
berhubungan dengan Al-Qur’an.
Di antara kegunaan mempelajari Ulumul Qur’an adalah: 
-  Mengetahui Kalamullah sejalan dengan penjelasan dari Ra-

sulullah, sahabat dan tabi’in tentang interpretasi mengenai 
Al-Qur’an; 

-  Mengetahui cara dan gaya yang dipergunakan oleh para 
mufassir dalam menafsirkan Al-Qur’an yang disertai 
penjelasannya 

-  Mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan 
Al-Qur’an; dan mengetahui ilmu-ilmu lain yang dibutuh-
kan untuk itu.

2. Bagaimana upaya pengumpulan Al-Qur’an (Jam’ al-Qur’an) 
pada masa Rasulullah Saw?
Jawaban:
Ada dua upaya pengumpulan Al-Qur’an pada masa Rasulullah 
Saw. Pertama, pengumpulan Al-Qur’an di dada. Artinya, Rasu-
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lullah dan para sahabat berusaha menghapalkan Al-Qur’an di 
luar kepala. Kedua, pengumpulan Al-Qur’an dalam arti penu-
lisan. Setiap kali Rasulullah menerima wahyu, beliau memerin-
tahkan para penulis wahyu untuk menuliskannya, baik di atas 
pelepah kurma, batu-batu yang tipis, potongan dari kulit kayu 
atau dedaunan, maupun pada tulang kambing atau unta yang 
lebar.

3. Jelaskan perbedaan kodifikasi Al-Qur’an pada masa Abu 
Bakar ash-Shiddiq dan pada masa Utsman ibn ‘Affan!
Jawaban:
Kodifikasi Al-Qur’an pada masa Abu Abu Bakar ash-Shiddiq 
adalah kodifikasi tulisan Al-Qur’an yang masih terpisah-pisah 
ke dalam satu mushaf. Motif kodifikasi Al-Qur’an adalah karena 
adanya kekhawatiran akan hilangnya Al-Qur’an bersamaan den-
gan hilang (wafat)-nya para penghafalnya. Kodifikasi Al-Qur’an 
pada masa Abu Bakar masih berlaku tujuh dialek (sab’ah ah-
ruf), sehingga tulisan/bacaannya masih beragam. Sementara itu, 
kodifikasi Al-Qur’an pada masa Utsman ibn Affan adalah kodifi-
kasi dalam arti menyatukan qira’ah/bacaan Al-Qur’an. Motifnya 
adalah karena banyaknya perbedaan pada cara membaca Al-
Qur’an. Pada kodifikasi ini yang berlaku tinggal satu dialek (harf 
wahid). Setelah qira’ah dan dialek diseragamkan, lantas Utsman 
menyalin mushaf tersebut dan menyebarkan salinan-salainan-
nya ke seluruh wilayah Islam.

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rasm mushaf utsmani? 
Bolehkan kita menulis Al-Qur’an dengan tulisan yang ber-
beda dengan rasm mushaf utsmani?
Jawaban:
Rasm mushaf utsmani adalah penyusunan mushaf Al-Qur’an 
yang direstui oleh Utsman ibn Affan dalam menuliskan kata-
kata dan huruf-hurufnya seperti penulisan kata “shalat” dengan 
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huruf waw setelah lam, bukan dengan huruf alif. Bila rasm mu-
shaf utsmani dianggap sebagai tauqifi, maka kita tidak diper-
kenankan untuk menyalahinya. Namun, bila ia dianggap bukan 
tauqifi, maka kita boleh menyalahinya.

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sabab an-nuzul! Kemu-
kakan contoh ayat yang memiliki sabab an-nuzul!
Jawaban:
Yang dimaksud dengan sabab an-nuzul adalah peristiwa yang 
melatarbelakangi pada saat turunnya Al-Qur’an. Contohnya 
adalah surat al-Baqarah: 115:

َ َواِسٌع   اللَّ
َّ

ِ ِإن
َّ

َّ َوْجُه الل َ �ش
َ
وا ف

ُّ
َول

ُ
َما ت ْي�نَ

َ
أ
َ
ِرُب ف

ْ
غ َ  َوالْ

ُ
ق ِ

ْ سش َ ِ الْ
َّ

َوِلل

 ٌ َعِل�ي

“Dan kepunyaan Allahlah Timur dan Barat, maka kemanapun 
engkau menghadap, di situlah wajah Allah. Sungguh Allah Maha 
luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS: Al-Baqarah: 115)

Bila melihat zhahir ayat di atas, maka kita boleh shalat ke arah 
manapun yang kita kehendaki, tanpa harus menghadap kiblat, 
baik dalam perjalanan maupun tidak, baik dalam shalat fardhu 
maupun shalat sunnah. Padalal bila melihat sabab an-nuzul dari 
ayat ini, maka hal tersebut hanya khusus bagi orang yang shalat 
tidak mengetahui arah kiblat seperti dalam perjalanan. Tentang 
sabab an-nuzul ayat di atas, Jabir ibn Abdullah mengatakan:
“Rasulullah pernah mengutus para sahabatnya. Lalu kami dit-
impa kegelapan, yang membuat kami tidak mengetahui kiblat. 
Sekelompok orang berkata, “Kami telah mengetahuinya, kiblat-
nya di sini, ke arah utara”. Merekapun shalat dan membuat garis 
(sebagai tanda). Sebagian yang lain mengatakan, “Kiblat terse-
but berada di arah sini ke arah selatan”. Lalu mereka shalat serta 
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membuat garis. Ketika hari sudah terang, matahari sudah terbit, 
ternyata garis-garis tersebut bukan ke arah kiblat. Ketika kami 
pulang dari perjalanan, kami bertanya kepada Rasulullan Saw 
tentang hal tersebut. Nabi Saw terdiam, lalu Allah menurunkan 
surat al-Baqarah ayat 115.”  

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan makkiyah dan madaniyah! 
Sebutkan beberapa ciri dari makkiyah dan madaniyah!
Jawaban:
Pendapat yang populer mengenai makkiyah adalah apa-apa 
yang ditrunkan sebelum peristiwa hijrah dari Mekah ke Ma-
dinah, kendati ia turun di luar Mekah. Sedangkan Madaniyah 
adalah apa-apa yang turun setelah peristiwa hijrah ke Madinah, 
kendati ia turun di Mekah.
Di antara ciri dari makkiyah adalah:
-  Setiap surat yang di dalamnya terdapat lafal “kalla”; setiap 

surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah; 
-  Setiap surat yang di awalnya terdapat huruf-huruf hijaiyah 

selain surat al-Baqarah dan Ali Imran; 
-  Setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah Adam dan 

Iblis selain surat al-Baqarah; sebagian besar surat yang di 
dalamnya terdapat “Ya ayyuhannas”;

-  Sebagian besar surat al-mufashal (surat-surat terakhir 
dalam mushaf yang dimulai dari surat al-Hujurat).

Sementara itu, di antara ciri dari dari madaniyah adalah: 
-  Setiap surat yang di dalam terdapat pembahasan mengenai 

hudud dan faraidh; 
-  Setiap surat yang di dalamnya terdapat izin untuk berjihad 

dan penjelasan mengenai hukum-hukum jihad;
-  Setiap surat yang di dalamnya terdapat penjelasan menge-

nai orang-orang munafik, kecuali surat al-‘Ankabut.



32 TANYA JAWAB SEPUTAR ILMU SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tafsir bi al-ma’tsur dan 
kemukakan contoh kitab tafsirnya!
Jawaban:
Yang dimaksud dengan tafsir bi al-ma’tsur adalah penjelasan 
terhadap makna ayat dengan memanfaatkan apa yang dikemu-
kakan (Allah) dalam Al-Qur’an, Sunnah, maupun pernyataan 
para sahabat (atsar). Misalnya, kitab Tafsir ath-Thabari (Jami’ al-
Bayan ‘an Ta’wil Ayy al-Qur’an), kitab Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, 
karya Ibnu Katsir, ad-Durr al-Mansur, karya as-Suyuthi, dan lain-
nya.

8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tafsir bi ar-ra’yi dan 
kemukakan beberapa contoh kitab tafsirnya!
Jawaban:
Yang dimaksud dengan tafsir bi ar-ra’yi adalah penafsiran Al-
Qur’an dengan upaya ijtihad dari pendapat mufassir. Contohnya 
kitab tafsir al-Kasysyaf karya az-Zamakhsyari, kitab tafsir Ma-
fatih al-Ghaib karya Fakhruddin ar-Razi, kitab Tafsir Fi Zhilal al-
Qur’an karya Sayyid Quthb, dan lainnya.
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ULUMUL HADIS

1. Hadis merupakan sumber ajaran yang kedua setelah al-
Qur’an. Jelaskan pengertian hadis!
Jawaban: 

َ ِمْن  ْيِه َوَسلَّ
َ
 الُل َعل

َّ
 َصل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 ِال

َ
ِضْيف

ُ
 َما أ

ُّ ُ
 ُهَو ك

ُ
اَلِدْيث

ٍة ْو ِهَّ
َ
ْحَواٍل ا

َ
ْو ا

َ
ْو َوْصٍف ا

َ
ٍ ا

ِر�يْ
ْ
ق
َ
ْو ت

َ
ْو ِفْعٍل ا

َ
ْوٍل ا

َ
ق

Yang dimaksud dengan Hadis adalah segala sesuatu yang disan-
darkan kepada Nabi Muhammad Saw. Berupa ucapan, perbua-
tan ketetapan (persetujuan), sifat, hal ihwal, atau himmah (ren-
cana)nya. 

2. Jika definisi Hadis seperti itu, maka ada berapa bentuk 
hadis? Berilah contoh masing-masing!
Jawaban: 
Bentuk Hadis ada 6 (enam)/ 5 (lima);
a. Hadis  , contohnya sebagai berikut.

 
َّ

 الِل َصل
ُ

 َرُسْول
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
َ الُل َعْنُه ق ي  َرصنِ

َ
ة َ ي ُهَر�يْ �بِ

َ
َعْن ا  - ۱

ِفَر 
ُ
 َواْحِتَسا�بً غ

ا�نً َ  ِإ�يْ
َ

: َمْن َصاَم َرَمَضان َ ْيِه َوَسلَّ
َ
الُل َعل

ِبِه )متفق عليه(.
ْ
ن
َ
َم ِمْن ذ

َّ
د

َ
ق
َ
 ت

َ
ُ َما لَ

ْيِه 
َ
 الُل َعل

َّ
َّ َصل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َ
َما أ ُ ْ َ الُل َع�ن ي َر َرصنِ َ ِ عُ

ن َعِن ا�بْ  -۴



34 TANYA JAWAB SEPUTAR ILMU SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

َرٍم  ْ  َمَع ِذْي مَ
َّ

ٍم ِإل �يَّ
َ
 أ

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
 ث

ُ
ة
َ
ْرأ َ َساِفُر الْ

ُ
 ت

َ
: ل

َ
ال

َ
َ ق َوَسلَّ

)رواه البخاري(.

b. Hadis  , contohnya sebagai berikut.

ْيِه 
َ
َعل الُل   

َّ
الِل َصل  

َ
َرُسْول  

َّ
ن

َ
أ َعْنُه  الُل   َ ي ٍس َرصنِ

َ
ن
َ
أ َعْن  

ِبِذْي  َعْصَ 
ْ
ال  

َّ
َوَصل َبًعا  ْر

َ
أ َلِدْيَنِة  �بِ ْهَر 

ُّ
الظ  

َّ
َصل  َ َوَســلَّ

ِ )رواه مسل(.
ن ْ
َعَت�ي

ْ
ِة َرك

َ
ْيف

َ
ل ُ

ْ
ال

c. Hadis  , contohnya sebagai berikut.

 
َّ

الِل َصل  
ُ

َرُسْول  
َ

ال
َ
ق  :

َ
ال

َ
ق َما  ُ ْ َع�ن الُل   َ ي َر َرصنِ َ ِ عُ

ن َعِن ا�بْ

 
َ
ة

َ
ْيظ َر

ُ
ي ق ِ

ي َب�ن ِ
ن

� 
َّ

َعْصَ ِإل
ْ
ُ ال ُ

ك
ُ

َحد
َ
ي  أ ِ

ّ
 ُيَصل

َ
: ل َ ْيِه َوَسلَّ

َ
الُل َعل

)رواه البخاري(.

Keterangan: Rasul membiarkan sebagian sahabat yang 
salat Asar meskipun waktunya sudah malam yang pent-
ing dikampung Bani Quraidzah. Sebagian sahabat men-
gartikan sabda Rasul tersebut secara kontekstual sehingga 
tetap salat di waktu Asar meskipun tidak di kampong Bani 
Quraidzah. Kedua-duanya disetujui dan diakui kebenaran-
nya. 

d. Hadis  , contohnya sebagai berikut.

ا 
ً
ق
ْ
ل

َ
اِس خ ْحَسَن النَّ

َ
َ أ ْيِه َوَسلَّ

َ
 الُل َعل

َّ
 الِل َصل

ُ
 َرُسْول

َ
ن

َ
ك

)متفق عليه(.

e. Hadis , contohnya sebagai berikut.
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Hadis tentang rencana Rasul untuk berpuasa hari Tasu’a (9 
Muharram) yang belum terlaksana karena Rasul sudah wa-
fat (lihat Shohih Muslim Juz III h. 151. Dan Sunan Abi Dawud 
Juz II, h. 327.

 
َّ

 الِل َصل
َ

 َرُسْول
َّ

ن
َ
َما أ ُ ْ َ الُل َع�ن ي اٍس َرصنِ ِ َعبَّ

ن ُرِوَي َعِن ا�بْ

َيْوَم   ،
ً
ِصَياما ْوَد  ُ َ �ي

ْ
ال  

َ
َوَجد

َ
ف  ،

َ
ِدْيَنة َ الْ ِدَم 

َ
ق  َ َوَسلَّ ْيِه 

َ
َعل الُل 

: )َما  َ ْيِه َوَسلَّ
َ
 الُل َعل

َّ
 الِل َصل

َ
ْم َرُسْول ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ْوَراَء، ف

ُ
َعاش

 َ ب
ْ ن

�
َ
أ  ، ٌ َيْوٌم َعِظ�يْ ا 

َ
ْوا: َهذ

ُ
ال

َ
ق
َ
ف ُه؟( 

َ
ُصوُمون

َ
ِذي ت

َّ
َيْوُم ال

ْ
ا ال

َ
َهذ

َصاَمُه ُمْوَ� 
َ
ْوَمُه، ف

َ
 َوق

َ
 ِفْرَعْون

َ
ق رَّ

َ
ْوَمُه، وغ

َ
الُل ِفيِه ُمْوَ� َوق

 : َ ْيِه َوَسلَّ
َ
 الُل َعل

َّ
 الِل َصل

ُ
 َرُسْول

َ
ال

َ
ق
َ
ُصْوُمُه، ف

َ
َنْحٌن ن

َ
 ف

ً
را

ْ
ك

ُ
ش

 
َّ

 الِل َصل
ُ

َصاَمُه َرُسْول
َ
( ف

ُ
وَ� ِمْنك ُ

 �بِ
َ

ْول
َ
 َوأ

ُّ
َحق

َ
َنْحُن أ

َ
)ف

َمَر ِبصَياِمِه( صيح مسل.
َ
َ ، َوأ ْيِه َوَسلَّ

َ
الُل َعل

 َ َوَسلَّ ْيِه 
َ
َعل الُل   

َّ
َصل الِل   

ُ
َرُسْول َصاَم  نَ  ْ

)ِح�ي رواية:  ي 
ن

و�

ُه َيْوٌم 
َّ
ِ ِإن

َّ
 الل

َ
ْوا : �يَ َرُسْول

ُ
ال

َ
َمَر ِبصَياِمِه ، ق

َ
ْوَراَء، َوأ

ُ
َيْوَم َعاش

ْيِه 
َ
 الُل َعل

َّ
 الِل َصل

ُ
 َرُسْول

َ
ال

َ
ق
َ
َصاَرى؟ ف ْوُد َوالنَّ ُ َ ُمُه ال�ي ِ

ّ
َعظ

ُ
ت

َيْوَم 
ْ
َنا ال ُ - ُصْ اَء اللَّ

َ
 ش

ْ
 - ِإن

ُ
اِبل

َ
ق
ْ
َعاُم ال

ْ
 ال

َ
ن

َ
ا ك

َ
ِإذ

َ
: ف َ َوَسلَّ

 الِل 
ُ

َ َرُسْول
ي ِ
ّ ن

ُو�
ُ
، َح�تَّ ت

ُ
َعاُم اُلقِبل

ْ
ِت ال

أْ ْ �يَ لَ
َ
: ف

َ
ال

َ
اِسَع، ق التَّ

َ ، صيح مسل. ْيِه َوَسلَّ
َ
 الُل َعل

َّ
َصل



36 TANYA JAWAB SEPUTAR ILMU SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

3. Jelaskan tentang periodesasi Hadis sejak zaman Nabi sam-
pai sekarang.
Jawaban:
Secara garis besar periodesasi Hadis dibagi menjadi dua, yaitu: 
a) masa pra kodifikasi, b) masa kodifikasi dan perkembangan.
a. Masa Pra Kodifikasi

1) Masa Rasul (13 SH- 11 H)
2) Masa sahabat (11 H – 40 H)
3) Masa Tabi’in (40 H – 99 H)

b. Masa Kodifikasi dan Perkembangan
1) Masa Kodifikasi (pembukuan secara resmi (99 H – 

Akhir abad II/awal abad III)
2) Masa seleksi (akhir abad II H/ awal abad III H- awal 

abad IV H)
3) Masa Perkembangan (Abad IV H- 656 H)
4) Masa Penyempurnaan (656 H-sekarang)

4. Jelaskan macam-macam Hadis (dilihat dari segi kualitas dan 
kuantitas/jumlah perawi).
Jawaban: 
a. Macam-macam Hadis secara garis besar dibagi menjadi 

dua, yaitu: 1) Hadis Mutawatir, 2) Hadis Ahad.
b. Hadis Mutawatir ada tiga, yaitu: 

1) Mutawatir Lafdzi
2) Mutawatir ‘Amali
3) Mutawatir Maknawi

c. Hadis Ahad dilihat dari dua aspek, yaitu:
1) Aspek kualitas: 

a) Hadis Maqbul, ada: 1) Ma’mul bih. 2) ghairu 
Ma’mul bih
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 Hadis Maqbul, juga ada: 1) Sahih (Lidzatih mau-
pun Lighoirih), 2) Hasan (Lidzatih maupun Lig-
hoirih)

b) Hadis Mardud, 
c) Hadis Musytarak

2) Aspek kuantitas: a) Hadis Masyhur, b) Hadis Aziz, c) 
Hadis Gharib (mutlak dan nisbi).

5. Bagaimana kriteria Hadis yang bisa dijadikan dasar hukum? 
Jawaban: 
a. Yang bisa dijadikan dasar hukum adalah: 1) Hadis Mu-

tawatir, 2) Hadis Shahih, 3) Hadis Hasan.
b. Hadis Mutawatir adalah Hadis yang diriwayatkan oleh 

orang banyak pada tiap tabaqat (generasi) dengan meng-
gunakan panca indra. Karena banyaknya maka mustahil 
terjadi kebohongan.

c. Hadis Shohih adalah Hadis Ahad yang memenuhi kriteria:
1) Sanadnya bersambung
2) Seluruh rawinya adil
3) Seluruh rawinya dhabith
4) Tidak ada syadz (kejanggalan)
5) Tidak ada illat (aib yang tersembunyi)

d. Hadis Hasan adalah Hadis yang hampir sama dengan Hadis 
sahih, hanya saja rawinya ada yang kurang dhabith, sedan-
gkan yang lainnya memenuhi syarat. 
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FIKIH

1. Jelaskan definisi fikih.
Jawaban:

ِة ِعيَّ ْ َّ ِم السش
َ

ْحك
أَ ْ
ل ُ �بِ ِة       الِعلْ ِصْيِليَّ

ْ
ف ا التَّ َ �تِ

َّ
ِدل

َ
َسَبِة ِمْن أ

َ
ت
ْ
ك ُ ِة الْ َعَمِليَّ

ْ
ال

“Ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara’ yang praktis yang 
diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci (spesifik)” (Abdul 
Wahab Kholaf).     

2. Sebutkan macam-macam najis, cara menghilangkannya dan 
contohnya.
Jawaban:
Najis ada tiga macam yaitu: mughalladhah, mukhaffafah dan 
mutawassitoh 
a. Cara mensucikan najis mughalladhah: dihilangkan ‘aini-

yah (warna, bau dan rasa/ wujud najisnya) terlebih dahulu 
dengan air atau lainnya, kemudian dicuci dengan air se-
banyak tujuh kali, salah satunya dicampur dengan debu. 
Najis mugholladgoh ada dua yaitu anjing, babi.

b. Cara mensucikan najis mukhaffafah: dengan memercikkan 
air ke tempat yang terkena najis. Najis mukhoffafah hanya 
ada satu dan sangat langka yaitu kencingnya bayi laki-laki 
yang belum berumur dua tahun yang tidak makan dan mi-
num selain ASI (air susu ibu). 

c. Cara mensucikan najis mutawassithah: dengan menghilan-
gkan lebih dahulu najis ‘ainiyahnya (wujud najisnya, war-
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na, bau, dan rasanya), kemudian disiram dengan air. Con-
toh darah, nanah, bangkai.

3. Jelaskan syarat, rukun dan sunnah mandi beserta dasar hu-
kumnya.
Jawaban:
 Dasar Hukum Mandi: Q.S. Al-Baqarah ayat 222

ي  ِ
ن

َساَء � ِ
ّ
وا الن

ُ
ل ِ
ن اْع�تَ

َ
ى ف

ً
ذ

َ
 ُهَو أ

ْ
ل

ُ
 ق

ۖ
ِحيِض  َ  َعِن الْ

َ
ك

َ
ون

ُ
ل
َ
َوَيْسأ

وُهنَّ 
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف

َ
ْرن هَّ

َ
ط

َ
ا ت

َ
ِإذ

َ
 ف

ۖ
 

َ
ُهْرن

ْ
ٰ َيط ُبوُهنَّ َح�تَّ َر

ْ
ق
َ
 ت

َ
 َول

ۖ
ِحيِض  َ الْ

بُّ  ِ
ُ
َو�ي نَ  اِب�ي وَّ التَّ بُّ  ِ

ُ
�ي  َ اللَّ  

َّ
ِإن

 ۚ
 ُ اللَّ  ُ ُ

َمــَرك
َ
أ  

ُ
َحْيث ِمْن 
نَ ِر�ي ّهِ

َ
َتط ُ الْ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 
“Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendak-
lah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan 
janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. 
Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di 
tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguh-
nya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan me-
nyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

 Rukun Mandi: (1) Niat, (2) Menghilangkan najis yang men-
empel pada badan, (3) Meratakan air keseluruh badan.

 Sunnah mandi: (1)Membaca basmalah, (2) Berwudhu se-
belum mandi, (3) Mendahulukan anggota kanan daripada 
anggota kiri, (4) Menggoso-gosok badan, (5) Berturut-tu-
rut (muwalah).
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4. Jelaskan syarat, rukun dan sunnah wudhu beserta dasar 
hukumnya.
Jawaban:
 Dasar hukum wudhu: Q.S. al-Maidah ayat 6

 ْ وا ُوُجوَهكُ
ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
ِة ف

َ
ل  الصَّ

َ
ْ ِإل �تُ ْ ا �تُ

َ
نَ آَمُنوا ِإذ ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
�يَ أ

 
َ

ِإل  ْ كُ
َ
ْرُجل

َ
َوأ  ْ ُءوِسكُ ُ

�بِ َواْمَسُحوا  َراِفِق  َ الْ  
َ

ِإل  ْ ْيِدَيكُ
َ
َوأ

ْو 
َ
أ  ٰ َ َمْرصن  ْ ْن�تُ

ُ
ك  

ْ
َوِإن

 ۚ
ُروا  َّ اطَّ

َ
ف ُجُنًبا   ْ ْن�تُ

ُ
ك  

ْ
َوِإن

 ۚ
 ِ

ن ْ
ْعَب�ي

َ
ك

ْ
ال

َساَء  ِ
ّ
ُ الن َمْس�تُ

َ
ْو ل

َ
اِئِط أ

َ
غ

ْ
ْ ِمَن ال  ِمْنكُ

ٌ
َحد

َ
ْو َجاَء أ

َ
ٍر أ

َ
ٰ َسف َعلَ

 ْ ِبُوُجوِهكُ اْمَسُحوا 
َ
ف ًبا  ّيِ

َ
ط ا 

ً
َصِعيد ُموا  َتَيمَّ

َ
ف َماًء  وا 

ُ
د بِ

تَ
�  ْ لَ

َ
ف

ِكْن 
َٰ
ْ ِمْن َحَرٍج َول ْيكُ

َ
 َعل

َ
ُ ِلَيْجَعل  اللَّ

ُ
يد ِ

َما �يُ
 ۚ
ْ ِمْنُه  ْيِديكُ

َ
َوأ

َ
ُرون

ُ
ك

ْ
ش

َ
ْ ت كُ

َّ
َعل

َ
ْ ل ْيكُ

َ
َّ ِنْعَمَتُه َعل ْ َوِلُي�تِ ُ

َرك ّهِ
َ
 ِلُيط

ُ
يد ِ

�يُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tangan-
mu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 
kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu ju-
nub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam per-
jalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau 
menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, 
maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (ber-
sih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. 
Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 
bagimu, supaya kamu bersyukur.”

 Rukun Wudhu: (1) Niat (dilakukan bersamaan dengan 
membasuh wajah yang pertama), (2) membasuh wajah, (3) 
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membasuh kedua tangan sampai siku-siku, (4) mengusap 
sebagian kepala, (5) membasuh kedua kaki hingga mata 
kaki, (6) tertib.

 Sunnah Wudhu: 1) Membaca basmalah. 2) Membasuh ked-
ua telapak tangan sampai dengan pergelangannya. 3) Ber-
kumur. 4) Menghirup air kedalam hidung 5) Mengusap se-
luruh kepala. 6) Mengusap seluruh bagian luar dan dalam 
kedua telinga. 7. Menyela-nyelani jenggot yang tebal dan 
jari-jari tangan dan kaki. 8) mendahulukan anggota badan 
yang kanan. 9) menigakalikan basuhan. 10) berturut-turut

5. Jelaskan syarat, rukun dan sunnah sholat beserta dasar hu-
kumnya.
Jawaban:
 Dasar Hukum Sholat: Q.S. an-Nisa’ ayat 103

 ْ ٰ ُجُنوِبكُ ُعوًدا َوَعلَ
ُ
َ ِقَياًما َوق ُروا اللَّ

ُ
ك

ْ
اذ

َ
 ف

َ
ة

َ
ل ُ الصَّ َضْي�تُ

َ
ا ق

َ
ِإذ

َ
ف

 
َ

َعل ْت 
َ
ن

َ
ك  

َ
ة

َ
ل الصَّ  

َّ
ِإن

 ۚ
 
َ
ة

َ
ل الصَّ ِقيُموا 

َ
أ
َ
ف  ْ �تُ

ْ
ن
َ
ن
ْ
َمأ

ْ
اط ا 

َ
ِإذ

َ
ف
 ۚ

و�تً
ُ
نَ ِكَتا�بً َمْوق ِمِن�ي

ْ
ؤ ُ الْ

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), in-
gatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu 
berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, 
maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesung-
guhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 
atas orang-orang yang beriman.”

ِ - صل 
َّ

 الل
ُ

 َرُسول
َ

ال
َ
 ق

َ
ال

َ
ما - ق َر - رصن الل ع�ن َ ِ عُ

ن َعِن ا�بْ

 َ  ِإلَ
َ
 ل

ْ
ن

َ
اَدِة أ َ َ ٍس �ش ْ  حنَ

َ
ُم َعل

َ
ْسل َ الإِ ِ

الل عليه وسل -  ُب�ن
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َوِإيَتاِء   ، ِة 
َ
ل الصَّ اِم 

َ
َوِإق  ،  ِ

َّ
الل  

ُ
َرُسول ا 

ً
د مَّ َ مُ  

َّ
ن

َ
َوأ  ُ اللَّ  

َّ
ِإل

يومسل( . ) رواه البخار
َ

ّجِ ، َوَصْوِم َرَمَضان
َ ِة ، َوالْ

َ
ك الزَّ

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Islam dibangun di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak 
ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan 
Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan 
ibadah haji, dan puasa Ramadhan.”

 Syarat Shalat ada 2. Syarat sah dan syarat wajib. 
 Syarat sah antara lain: suci, menghadap kiblat, menutup 

aurat, masuk waktu shalat.
 Syarat wajib: Muslim, Aqil, Baligh (Mukalaf). 
 Rukun shalat : (1) Berdiri, (2) Takbiratul ihram, (3) Mem-

baca surah fatihah, (4) ruku’ disertai tuma’ninah, (5) I’tidal 
disertai tuma’ninah, (6) sujud disertai tuma’ninah, (7) 
duduk diantara dua sujud disertai tuma’ninah, (8) duduk 
dan membaca tasyahud akhir, (9) membaca shalawat nabi 
pada tasyahud akhir, (10) membaca salam yang pertama, 
(11) tartib.

 Sunnah shalat: Membaca doa Iftitah, membaca surat, mem-
baca tasbih pada tiap ruku’, I’tidal, sujud dan duduk di an-
tara dua sujud, tasyahud awal, doa setelah shalawat, mem-
baca salam yang kedua.

6. Jelaskan syarat, rukun dan sunnah puasa beserta dasar hu-
kumnya.
Jawaban:
 Dasar hukum puasa: Q.S. al-Baqarah ayat 183. 

 
َ

َعل ِتَب 
ُ
ك ا  َ َ

ك َياُم  الّصِ  ُ ْيكُ
َ
َعل ِتَب 

ُ
ك آَمُنوا  نَ  ِذ�ي

َّ
ال ا  َ �يُّ

َ
أ �يَ 
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َ
ون

ُ
ق تَّ

َ
ْ ت كُ

َّ
َعل

َ
ْ ل ْبِلكُ

َ
نَ ِمْن ق ِذ�ي

َّ
ال

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu ber-
puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu agar kamu bertakwa,”
Mengenai dalil hadisnya bisa menggunakan dalil yang 
sama dengan hadis pada jawaban soal nomor 5 (lima).

 Syarat puasa: (1) Islam, (2) baligh, (3) berakal, (4) mampu 
melaksanakan puasa.

 Rukun puasa: (1) niat, (2) imsak (menahan diri dari semua 
yang membatalkan puasa)

 Sunnah puasa: (1) menyegerakan berbuka puasa, (2) mem-
baca do’a berbuka, (3) makan sahur setelah tengah malam, 
(4) mengakhirkan sahur.

7. Sebutkan golongan yang berhak menerima zakat (musta-
hiq) beserta dasar hukumnya.
Jawaban:
 Dasar Hukumnya: Q.S at-Taubah ayat 60 

ا  َ ْ �ي
َ
َعل نَ  َعاِمِل�ي

ْ
َوال  ِ

ن ِك�ي َسا َ َوالْ َراِء 
َ
ق
ُ
ف
ْ
ِلل  

ُ
ات

َ
ق

َ
د الصَّ ــا  َ َّ ِإ�ن

 ِ
َّ

الل َسِبيِل  ي  ِ
ن

َو� نَ  اِرِم�ي
َ
غ

ْ
َوال اِب 

َ
ق الّرِ ي  ِ

ن
َو� ْم  ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ق ِة 

َ
ف
َّ
ل
َ
ؤ ُ َوالْ

ٌ ٌ َحِك�ي ُ َعِل�ي  َواللَّ
ۗ
 ِ

َّ
 ِمَن الل

ً
يَضة ِر

َ
 ف

ۖ
ِبيِل  ِ السَّ

ن َوا�بْ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 
para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai 
suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
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 Golongan yang berhak menerima zakat: (1) orang faqir, (2) 
orang miskin, (3) muallaf, (4) ‘amil, (5) orang yang berjuang 
di jalan Allah (sabilillah), (6) orang yang memerdekakan 
budak, (7) orang yang berhutang, (8) ibnu sabil (musafir). 

8. Jelaskan syarat, rukun dan wajib haji beserta dasar hukum-
nya.
Jawaban:
 Dasar hukum haji: Q.S Ali ‘Imran ayat 97 

 ِ
َّ

 َوِلل
ۗ
 آِمًنا 

َ
ن

َ
ُ ك لَ

َ
 َوَمْن َدخ

ۖ
 َ اِه�ي َ اُم ِإ�بْ

َ
 َمق

ٌ
َنات  َبّيِ

ٌ
ت ِفيِه آ�يَ

َر 
َ
ف

َ
َوَمْن ك

 ۚ
 

ً
ْيِه َسِبيل

َ
اَع ِإل

َ
َبْيِت َمِن اْسَتط

ْ
ُّ ال اِس ِحج  النَّ

َ
َعل

نَ �ي ِ
َ
َعال

ْ
ٌّ َعِن ال

ي ِ
�ن
َ
َ غ  اللَّ

َّ
ِإن

َ
ف

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 
maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) 
menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban 
manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 
mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa meng-
ingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha 
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”
Mengenai dalil hadisnya bisa menggunakan dalil yang 
sama dengan hadis pada jawaban soal nomor 5 (lima).

 Syarat wajib haji: (1) Islam, (2) baligh, (3) berakal, (4) 
merdeka, (5) finansial (biaya), (6) kendaraan (transpor-
tasi) (7) perjalanan yang aman.

 Rukun: (amalan haji yang harus dilakukan, jika ditinggal-
kan hajinya tidak sah): 1) niat ihram untuk haji atau um-
rah, 2) wuquf di Padang Arafah, 3) thowaf ifadhah, 4) sa’i, 
5) memotong/memendekkan rambut, 6) tartib.
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 Wajib haji (amalan haji yang harus dilakukan, jika diting-
galkan hajinya sah tetapi harus membayar dam/denda): 1) 
Ihram dari miqot, 2) Mabit (bermalam) di Muzdalifah, 3) 
Melempar Jumroh Aqabah, 4) Mabit di Mina. 5) Melempar 
jumrah Ula, Wustha dan Aqabah. 6) Tawaf Wada’. 
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USHUL FIQIH

1. Jelaskan pengertian syariah, ushul fiqih dan fikih dan per-
bedaannya !
Jawaban:
Syariah adalah Segala titah Allah yang berhubungan dengan 
tingkah manusia diluar yang mengenai akhlak. Dengan demiki-
an syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat 
amaliyah. 
Ushul fiqih adalah kaidah atau kajian yang membahas tentang 
bagaimana memanfaatkan dalil-dalil hukum agar bisa meng-
hasilkan produk-produk hukum praktis yang bisa dipertang-
gungjawabkan secara syar’i. Dalam bahasa Arab:

ِمْن  ِة  َعَمِليَّ
ْ
ال ِة  ِعيَّ ْ َّ السش ِم 

َ
ْحك

أَ ْ
ال اْسِتْنَباِط   

َ
ِال ا  َ

�بِ  
ُ

ل ُيَتَوصَّ  
ٌ

َواِعد
َ
ق

ِة  ِصْيِليَّ
ْ
ا الّتف َ �تِ

َّ
ِدل

َ
أ

Perbedaannya dengan fiqih adalah: jika ushul fiqih adalah instru-
men untuk menghasilkan fiqih, sementara fiqih adalah produk 
yang dihasilkan oleh rekayasa ushul fiqh. Artinya fiqh adalah 
hukum-hukum praktis yang dirumuskan dari dalil-dalil tertentu 
di mana proses perumusannya dilakukan oleh mujtahid.
Dengan demikian : 
-  Syariah merupakan bahan 
-  Usul Fikih merupakan proses 
-  Fikih adalah produknya
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2. Jelaskan pengertian hukum taklifi dan hukum wad’i!
Jawaban:
Hukum taklifi ( ) yaitu titah Allah yang berhubungan 
dengan tuntutan dan pilihan berbuat, yang terinci dalam hukum 
wajib, nadab, mubah, makruh dan haram. Dinamakan dengan 
hukum taklifi karena tuntutan di sini langsung berkenaan den-
gan perbuatan mukallaf yang melaksanakannya.
Sedang hukum wadh’i ( ), yaitu titah Allah yang tidak 
berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf tetapi berisi 
ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Seperti 
tergelincir matahari menjadi sebab masuknya waktu shalat 
Zuhur. Seperti, berwudu menjadi syarat diterimanya shalat dan 
membunuh menjadi penghalang menerima waris.

3. Jelaskan 2 (dua) halangan kecakapan berbuat hukum 
(‘Awaridl Al-Ahliyyah/ )
Jawaban:
Pertama: halangan samawi ( ), yaitu halangan yang 
timbul dari luar diri seorang mukallaf yang ia sendiri tidak mem-
punyai daya dan kehendak menghadapinya. Seperti gila, idiot, 
lupa dan ketiduran.
Kedua: halangan muktasabah ( ), yaitu halangan 
yang timbul dari luar diri seorang mukallaf. Seperti mabuk, 
bodoh, ketidaktahuan tentang adanya hukum, dan terpaksa.

4. Sebutkan dalil hukum yang disepakati dan diperselisihkan 
oleh para ulama!
Jawaban:
Dalil-dalil hukum Islam yang disepakati:
a.  Al-Qur’an
b.  As-Sunnah
c.  Al-Ijma’
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d.  Qiyas
Sedang dalil-dalil yang diperselisihkan adalah:
a. Istihsan
b. Istishhab
c. Maslahah mursalah
d. Al-‘Urf
e. Saddu adz-dzari’ah
f. Syar’u man qablana
g. Qaul shahaby

5. Jelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an?
Jawaban:
Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an:
a. Hukum-hukum yang berupa aturan-aturan tentang keyaki-

nan (i’tiqadiyyah)
b. Hukum-hukum yang berupa aturan-aturan tentang etika 

(khulqiyyah)
c. Hukum-hukum yag berupa aturan-aturan praktik (amali-

yyah) dalam kehidupan yang harus dijalani oleh orang-
orang yang cakap hukum (mukallaf)

Hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi:
1) Hukum-hukum ibadah: shalat, puasa, zakat dan sebagain-

ya.
2) Hukum-hukum muamalah, meliputi:

a) Hukum keluarga (akhwal syakhsiyyah)
b) Hukum pidana
c) Hukum perdata
d) Hukum acara
e) Hukum konstitusi
f) Hukum Internasional
g) Hukum bisnis dan ekonomi
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6. Jelaskan rukun yang harus dipenuhi dalam metode qiyas!
Jawaban:
Rukun-rukun qiyas:
a. Al-Ashlu ( ) : perkara asal (perkara yang terdapat di 

dalam al-Qur’an). Seperti khamr
b. Al-Far’u ( ): perkara cabang (perkara baru yang tidak 

terdapat di dalam al-Qur’an dan akan dicarikan ketentuan 
hukumnya). Seperti narkoba.

c. Hukm al-Ashlu ( ) : hukum perkara asal (hukum 
dari perkara yang terdapat dalam al-Qur’an). Dalam kasus 
khamr hukumnya haram.

d. ‘Illat hukum ( ): unsur persamaan antara perkaran 
asal dan perkara cabang. Dalam dua hal di atas maka illat 
hukumnya yaitu sama-sama memabukkan.

7. Berdasar teori maqasid syari’ah, hukum Islam selalu dio-
rientasikan untuk menjaga eksistensi dari kelima hal yang 
mendasar dalam kehidupan manusia yang disebut dengan 
al-mabadi’ al-khamsah atau al-usul al-khamsah. Sebutkan 
kelima hal tersebut!
Jawaban:
Lima hal yang menjadi orientasi syari’ah:
a. Menjaga agama ( )
b. Menjaga jiwa ( )
c. Menjaga akal ( )
d. Menjaga kehormatan/keturunan ( )
e. Menjaga harta ( )
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MATA KULIAH TINGKAT 
FAKULTAS

• Tafsir Ayat Ahkam
• Hadis Ahkam
• Fikih Munakahat
• Fikih Muamalat
• Fikih Mawaris
• Qawa’id Fiqhiyyah
• Pengantar Ilmu Hukum
• Pengantar Hukum In-

donesia

• Hukum Perdata
• Hukum Pidana
• Hukum Acara Perdata
• Hukum Acara Pidana
• Hukum Tata Negara
• Hukum Positif Islam di 

Indonesia
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TAFSIR AYAT AHKAM

1. Surat al-Baqarah (2) : 222 tentang Landasan Thaharah

ي  ِ
ن

� َساَء  ِ
ّ
الن وا 

ُ
ل ِ
ن اْع�تَ

َ
ف ى 

ً
ذ

َ
أ ُهَو   

ْ
ل

ُ
ق ِحيِض  َ الْ َعِن   

َ
ك

َ
ون

ُ
ل
َ
َوَيْسأ

ِمْن  وُهنَّ 
ُ
ت
ْ
أ
َ
ف  

َ
ْرن هَّ

َ
ط

َ
ت ا 

َ
ِإذ

َ
ف  

َ
ُهْرن

ْ
َيط َح�تَّ  ُبوُهنَّ  َر

ْ
ق
َ
ت  

َ
َول ِحيِض  َ الْ

نَ ِر�ي ّهِ
َ
َتط ُ بُّ الْ ِ

ُ
نَ َو�ي اِب�ي وَّ بُّ التَّ ِ

ُ
َ �ي  اللَّ

َّ
ُ ِإن ُ اللَّ ُ

َمَرك
َ
 أ

ُ
َحْيث

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu 
adalah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri 
dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mere-
ka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campu-
rilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan me-
nyukai orang-orang yang menyucikan diri.”
a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kata “al-mahidh” 

pada ayat di atas. Jelaskan pula waktu haid tersingkat, 
terlama, dan waktu normal.

b. Jelaskan maksud dari penggalan ayat 
?

c. Jelaskan maksud atau tafsir dari penggalan ayat 
 ?

Jawaban:
a. Yang dimaksud dengan kata “al-mahidh” adalah haid. Haid 

adalah darah rusak yang keluar dari rahim seorang perem-
puan setiap bulan. Waktu tersingkat haid adalah sehari se-
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malam, waktu terlama selama 15 hari, dan waktu normal-
nya adalah 6 atau 7 hari.

b. Yang dimaksud dengan penggalan ayat 
 adalah menjauhkan diri dari 

wanita di waktu haid. Menjauhkan diri di sini adalah tidak 
menggauli wanita di saat sedang haid.

c.  Yang dimaksud dengan penggalan ayat 
 

 adalah, seorang suami tidak dibolehkan menggauli ister-
inya yang sedang haid sampai isterinya suci. Suci di sini 
adalah setelah berhentinya darah haid dan atau setelah si 
isteri mandi. Setelah itu, si suami baru boleh menggauli is-
terinya, di tempat yang diperintahkan oleh Allah, yakni di 
qubul. 

2. Surat An-Nisa [4]: 43 tentang Menyentuh Lawan Jenis yang 
Bukan Mahram 

َساَء... ِ
ّ
ُ الن َمْس�تُ

َ
ْو ل

َ
...أ

“….atau kamu telah menyentuh perempuan….”. 
Berdasarkan pada ayat di atas, para ulama berbeda pendapat 
mengenai batal tidaknya wudhu’ seseorang yang menyentuh 
perempuan yang bukan mahram. Jelaskan bagaimana pendapat 
Madzhab Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Ahmad 
mengenai masalah ini.
Jawaban:
Bagi Madzhab Hanafi, menyentuh wanita yang dimaksud pada 
ayat tersebut adalah kiasan dari jimak (bersetubuh, hubungan 
suami istri). Oleh karena itu  menurutnya yang membatalkan 
wudhu’ adalah jimak. Sedangkan orang yang menyentuh perem-
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puan dengan tangannya, maka wudhu’nya tidak batal. Menurut 
Imam Syafi’i, menyentuh kulit perempuan, baik dengan tan-
gan maupun dengan anggota tubuh lainnya (tanpa hail), maka 
wudhu’nya batal. Sementara itu, menurut Imam Malik dan 
Imam Ahmad, orang yang menyentuh perempuan wudhu’-nya 
tidak batal apabila persentuhannya tidak disertai dengan syah-
wat. Tetapi apabila persentuhannya ada rasa syahwat maka 
wudhu’-nya batal.

3. Surat Al-‘Ankabut(29): 45 tentang Tujuan Shalat

 َ ْ �ن
َ
 ت

َ
ة

َ
ل  الصَّ

َّ
 ِإن

َ
ة

َ
ل ِ الصَّ ِ

�ت
َ
ِكَتاِب َوأ

ْ
 ِمَن ال

َ
ْيك

َ
َ ِإل

وِحي
ُ
 َما أ

ُ
ل

ْ
ات

 
َ

ْصَنُعون
َ
ُ َما ت ُ َيْعلَ ُ َواللَّ �بَ

ْ
ك

َ
ِ أ

َّ
ُر الل

ْ
ِذك

َ
ِر َول

َ
ْنك ُ اِء َوالْ

َ
ْحش

َ
ف
ْ
َعِن ال

“Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-
Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah 
dari (perbuatan-perbutan keji) dan mungkar. Dan sesungguhnya 
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 
ibadat-ibadat lain). Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”
a.  Jelaskan maksud atau tafsir dari penggalan ayat 

/ Sesungguhnya shalat itu 
men cegah dari (perbuatan-perbutan keji) dan mung-
kar?

b. Berdasarkan ayat di atas, bagaimana anda menyikapi 
bila ada orang yang rajin shalat, tapi di sisi lain tetap 
berbuat keji dan munkar.

Jawaban:
a.  Maksud atau tafsirnya adalah, siapa yang mendirikan 

shalat dengan penuh khusuk dan ikhlas, maka shalat orang 
tersebut akan dapat mencegah dan menghentikan perbua-
tan-perbuatan keji dan munkar.



FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 55

b.  Sikap yang tepat adalah tetap menganjurkan dan mendo-
rong orang tersebut untuk tetap istiqamah mendirikan 
shalat, bukan malah menghalangi shalat. Sebab, suatu saat 
nanti, shalatnya tersebut akan menghentikan maksiatnya. 
Anas ibn Malik pernah mengisahkan bahwa dahulu ada 
seorang pemuda dari kalangan Anshar yang senantiasa 
shalat berjamaah dengan Baginda Nabi Muhammad Saw. 
Kemudian, si pemuda tadi melakukan perbuatan-perbua-
tan keji. Lantas, si pemuda tadi dilaporkan kepada Nabi 
Saw. Maka, Nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya shalatnya si 
pemuda tadi akan menghentikan perbuatan-perbuatan ke-
jinya”. Tidak lama kemudian, si pemuda tadi bertaubat dan 
keadaan hidupnya membaik alias tidak bermaksiat lagi.

4. Surat Huud (11): 114 tentang Waktu Shalat Wajib

نَ  ْ
ِه�ب

ْ
َسَناِت ُيذ َ  الْ

َّ
ْيِل ِإن

َّ
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ً
ف
َ
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ُ

اِر َوز َ َّ يِ ال�ن
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َ
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َ
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َ
َوأ

نَ  ِكِر�ي ا
َّ

َرى ِللذ
ْ
 ِذك

َ
ِلك

َ
اِت ذ

َ
ئ ّيِ

السَّ

“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang dan pada bagian 
permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbua-
tan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan 
yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” 
a. Jelaskan tafsir atau maksud dari “dirikanlah shalat 

pada kedua tepi siang/tharafai an-nahar”.
b. Jelaskan tafsir atau maksud dari “dirikanlah shalat 

pada bagian permulaan malam/zulafan min al-lail”.
Jawaban: 
a.  Yang dimaksud dengan tharafai an-nahar adalah awal dan 

akhir siang. Nahar atau siang dalam bahasa Arab adalah 
waktu yang meliputi antara terbit fajar sampai tenggelam-
nya matahari. Dengan demikian, yang dimaksud dari “diri-
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kanlah shalat pada kedua tepi siang” adalah dirikanlah 
shalat shubuh, zhuhur, dan ashar. Namun, sebagian mufas-
sir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “dirikanlah 
shalat pada kedua tepi siang” adalah shalat shubuh dan 
maghrib.   

b.  Yang dimaksud dengan zulafan min al-lail adalah bagian 
permulaan dari malam. Dengan demikian, maka maksud 
dari “dirikanlah shalat pada bagian permulaan malam” 
adalah shalat maghrib dan isya’.

5.  Surat An-Nisa (4): 101 tentang Shalat Qashar dalam Perjala-
nan

ِمَن  وا  ُصُ
ْ
ق
َ
ت  

ْ
ن

َ
أ ُجَناٌح   ْ ْيكُ

َ
َعل ْيَس 

َ
ل
َ
ف ْرِض 

أَ ْ
ال ي  ِ

ن
�  ْ ْب�تُ َ َ �ن ا 

َ
َوِإذ

 ْ كُ
َ
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ُ
ن

َ
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َ
ك

ْ
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َّ
ُروا ِإن

َ
ف

َ
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ُ ال ِتَنكُ

ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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ا ُمِبيًنا  وًّ
ُ

َعد

“Dan apabila kamu berjalan di muka bumi, maka tidaklah menga-
pa kamu men-qashar shalatmu, jika kamu takut diserang orang-
orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh 
yang nyata bagimu.” 
a.  Mengapa qashar shalat diperbolehkan dalam perjala-

nan? Shalat apa saja yang boleh di-qashar dalam per-
jalanan?

b.  Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i berbeda pendapat 
mengenai hukum qashar shalat dalam perjalanan. 
Jelaskan!

c.  Menurut Anda, mana yang lebih afdhal, men-qashar 
shalat ketika dalam perjalanan atau menyempur-
nakannya?
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Jawaban:
a.  Qashar shalat dalam perjalanan diperbolehkan karena sa-

far atau perjalanan dianggap sebagai masyaqqah, dan ma-
syaqqah itu mendatangkan kemudahan. Shalat yang boleh 
di-qashar adalah shalat yang ruba’iyah (4 rakaat), yakni 
zhuhur, ashar, dan isya’.

b.  Menurut Madzhab Hanafi, qashar shalat adalah ‘azimah 
dan hukumnya wajib. Sementara itu, menurut Madzhab 
Syafi’i, qashar shalat itu adalah rukhshah, maka ketika 
dalam perjalanan, seseorang boleh men-qashar dan boleh 
pula menyempurnakan rakaatnya.  

c.  Yang lebih afdhal adalah men-qashar shalat. Alasannya, 
qashar shalat itu merupakan sedekah Allah untuk hamba-
hamba-Nya, maka hendaklah kita menerima sedekah-Nya.

6. Surat Al-Baqarah (2): 183-184 tentang Puasa Ramadhan

نَ  ِذ�ي
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar 
kamu bertakwa. (183). (Yaitu) dalam beberapa hari yang ter-
tentu. Maka barang siapa di antara kami ada yang sakit atau 
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya ber-
puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang 
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lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat mengerjakannya 
(jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi 
makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati 
mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. 
Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(184).
a.  Kemukakan beberpa tujuan/manfaat/fungsi dari 

brpuasa?
b.  Jelaskan apa yang dimaksud dengan berpuasa “dalam 

beberapa hari yang   tertentu/ayyaman ma’dudat”.
c.  Pada ayat di atas, siapakah yang wajib berpuasa dan 

siapa yang tidak wajib alias boleh berbuka?
Jawaban:
a.  Di antara tujuan/manfaat/fungsi dari berpuasa adalah: 

1) mensucikan jiwa, 2) mendatangkan keridhaan Allah, 3) 
menyiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah di dalam 
keadaan rahasia maupun terang-terangan, 4) melatih/
mendidik kemauan, dan 5) mengajarkan kesabaran, rela 
menanggung kesulitan, dan pengendalian diri.

b   Yang dimaksud dengan berpuasa “dalam beberapa hari 
yang tertentu/ayyaman ma’dudat” pada ayat tersebut 
adalah berpuasa selama sebulan dalam sepanjang tahun, 
yakni di bulan Ramadhan.

c.  Yang wajib berpuasa sebagaimana dijelaskan pada ayat 
tersebut adalah orang yang mampu, orang yang sehat, dan 
orang yang mukim. Sedangkan orang yang tidak wajib ber-
puasa adalah kebalikannya, yakni orang yang tidak mampu, 
orang yang sakit, dan orang yang sedang dalam perjalanan. 
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7. Surat Al-Baqarah (2): 267 tentang Landasan Zakat
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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan-
lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari 
padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melain-
kan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, 
bahwa Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 
a.  Kemukakan sabab nuzul dari ayat di atas! Jelaskan apa 

yang dimaksud dengan kata “infaq” pada ayat terse-
but! 

b.  Jelaskan jenis usaha apa saja yang harus diza-
kati dan atau diinfakkan dalam penggalan ayat 

/ nafkahkanlah (di 
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-
baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu!

Jawaban:
a.  Sabab nuzul dari ayat tersebut adalah bahwa dahulu ada 

sebagian orang yang sengaja menginfakkan kurma-kurma 
yang sudah tidak layak konsumsi, maka turunlah ayat ini. 
Infaq yang dimaksud pada ayat tersebut mencakup zakat 
dan sedekah.

b.  Jenis-jenis harta yang harus dinafakahkan dan atau diza-
kati dalam penggalan ayat tersebut adalah sebagian dari 
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apa yang dihasilkan seseorang dari pekerjaannya seperti 
perdagangan, industri, dan segala jenis usaha yang halal, 
serta sebagian harta yang dikeluarkan dari bumi seperti 
pertanian, barang tambang, dan rikaz.

8. SuratAt-Taubah (9): 60 tentang Para Mustahiq Zakat
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“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mual-
laf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang 
sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwa-
jibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
a.  Salah satu dari delapan golongan yang berhak meneri-

ma zakat (mustahiq) pada ayat tersebut adalah “fi sabi-
lillah”. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “fi sabilil-
lah” di sini!

b.  Apa rahasia di balik penggunaan huruf jer “lam” se-
belum kata “al-fuqara”, “al-masakin”, “al-‘amilin”, dan 
lainnya, serta penggunaan huruf jer “fi” sebelum kata 
“riqab” dan “sabilillah”?

Jawaban:
a.  Yang dimaksud dengan “fi sabillah/untuk jalan Allah” di 

sini adalah adalah orang yang berjuang untuk kemaslahat-
an umum kaum muslimin demi tegaknya agama dan nega-
ra. Dengan demikian, bagian zakat “fi sabilillah” mencakup, 
misalnya, untuk memberi kemudahan pekerjaan bagi para 
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pengangguran, mengobati orang yang sakit, mengajarkan 
ilmu kepada orang yang masih bodoh.

b.  Rahasia di balik penggunaan huruf jer “lam” adalah ber-
fungsi untuk “memiliki”. Dengan demikian, zakat yang di-
berikan itu untuk “dimiliki” oleh orang-orang tertentu sep-
erti orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus 
zakat, para muallaf, dan lainnya. Sedangkan rahasia peng-
gunaan huruf jer “fi” menunjukkan bahwa para mustahiq 
bukan perorangan, tapi yang dimaksud adalah sifat dan 
kemaslahatan umum kaum muslimin.   
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HADIS AHKAM

1. Apa yang saudara ketahui tentang Hadis Ahkam?
Jawaban:
Hadis Ahkam adalah Hadis yang mengandung aspek hukum dan 
bisa dijadikan landasan hukum.

2. Apabila Hadis Ahkam itu Hadis yang bisa dijadikan lan-
dasan hukum, bagaimana kriterianya?
Jawaban:
1) Hadis Ahkam yang bisa dijadikan dasar hukum harus 

memenuhi dua aspek:
Pertama Aspek Sanad:
a. Sanad nya muttasil / bersambung.
b. Seluruh rawinya adil dan dlabith
c. Seluruh rawinya dlabith
d. Tidak ada syadz / kejanggalan
e. Tidak ada illat / aib yang tersembunyi.
Kedua Aspek Matan:
Hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an 
maupun Hadis yang lebih kuat.

2) Yang masuk kriteria tersebut adalah:
a. Hadis Mutawatir.
b. Hadis Shahih baik Lizatihi maupun Lighoirihi.
c. Hadis Hasan baik Lizatihi maupun Lighoirihi.
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3. Salah satu Hadis Ahkam adalah Hadis riwayat Muslim dari 
Abi Hurairah yang menerangkan hukum shalat seseorang 
tidak sah bila sudah berhadas sehingga yang bersangkutan 
wudlu. Coba jelaskan bagaimana proses menjadikan dasar 
hukum hadis tersebut, bahwa wudlu sebagai syarat sah 
shalat?
Jawaban:
1) Melihat hadis tersebut ke sumber primer sehingga di-

dapatkan sanadnya secara lengkap.
2) Di telusuri apakah antara rowi yang satu dengan rowi yang 

lain itu bersambung (bertemu) / tidak.
3) Diteliti apakah rowi-rowinya adil dan dlabith atau tidak.
4) Diteliti apakah ada kejanggalan / tidak.
5) Diteliti apakah didalamnya ada illat / tidak.
6) Lihat ayat atau hadis lain apakah hadis tersebut bertentan-

gan atau tidak
7) Telusuri pendapat ulama dari mufassirin, muhadditsin 

maupun fuqaha.
8) Ambil konklusi dari matan hadis tersebut.

4. Ketika kita mempelajari hadis ahkam ada hadis tentang 
shalat qashar riwayat al-Bukhari dari Anas yang berbunyi 
sebagai berikut:

َعْن اََنٍس َرِضَي اهللُ َعْنُه قَاَل : َصلَّْيُت الظٌّْهَر َمَع النَِّبيِّ َصلَّي اهللُ 
َعَلْيِه َوَسلََّم بالَمِديـَْنِة ِاْربـًَعا َواْلَعْصَر ِبِذْي اْلُحَليـَْفِة رَْكَعتـَْيِن )رواه 

البخاري(
Ada sebagian orang yang menjadikan dasar hadis tersebut jika 
bepergian lebih dari 5km boleh shalat qashar karena Rasul send-
iri Shalat di Dzul Khulaifah (sekarang Bir Ali) 2 (dua) raka’at.
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Jawaban:
a. Hadis tersebut sebenarnya menjelaskan permulaan orang 

memulai dibolehkan shalat qashar, bukan menerangkan ja-
rak tempuh.

b. Kasus tersebut menjelaskan saat Rasul mau pergi dari Ma-
dinah ke Makkah yang jaraknya hampir 500 km.

c. Jika berpergian yang jaraknya hanya 5 km maka belum bo-
leh shalat qashar.

5. Baca salah satu hadis ahkam dan jelaskan hukum yang ter-
kandung di dalamnya!
Jawaban:
Mahasiswa boleh memilih salah satu hadis yang ada dalam Sila-
bi kemudian mentarjamahkan dan menjelaskan kandungannya 
serta aspek hukum yang diambil dari hadis yang dibaca. 
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FIKIH MUNAKAHAT

1. Sebutkan rukun dan syarat perkawinan!
Jawaban:
a. Perdebatan Istilah rukun dan syarat:

• Ulama berbeda pendapat dalam menentukan apa itu 
rukun dan syarat, serta mana yg termasuk rukun dan 
mana syarat.

• Abdurrahman al-Jaziri, demikian juga Sayyid Sabiq 
menyatakan bahwa: Ijab-qabul merupakan rukun 
perkawinan, dimana tidak akan ada nikah tanpa ijab-
qabul. Sedang yg lain termasuk syarat. 

• Syarat-syarat itu ada kalanya berhubungan dengan 
shighat, kedua mempelai, dan kesaksian (Mazhab 
Hanafiah), juga wali (Mazhab Syafi’iyyah), mahar 
(Mazhab Malikiyah). Malikiyah tdk menempatkan sak-
si sebagai rukun nikah, berbeda dengan Syafi’iyyah. 
Hasil akhirnya adalah sebagai berikut: 

b. Rukun nikah (Mazhab Syafi’i dan Hanbali): (1) calon suami 
dan istri, (2) wali, (3) dua orang saksi, (4) sighat akad ni-
kah.
Rukun nikah (mazhab Maliki): (1) calon suami dan istri, 
(2) wali, (3) mahar, (4) sighat akad nikah.
Rukun nikah (mazhab Hanafi): hanya satu, yakni sighat 
akad nikah.
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c. Syarat nikah:
1) Syarat calon suami: (1) Islam, (2) jelas laki-laki, (3) 

halal menikah dengan calon istri, (4) tidak dipaksa, 
(5) tidak sedang ihram, (6) tidak mempunyai istri 
yang haram dimadu, (7) tidak sedang beristri empat.

2) Syarat calon istri: (1) Islam atau ahli kitab, (2) jelas 
perempuan, (3) perempuan itu jelas orangnya, (4) ha-
lal bagi calon suami, (5) tidak dalam ikatan perkawi-
nan dan tidak dalam masa ‘iddah, (6) tidak dipaksa, 
(7) tidak dalam keadaan ihram.

3) Syarat ijab kabul: (1) ijab dilakukan oleh wali perem-
puan atau wakilnya dan kabul oleh laki-laki atau 
wakilnya, (2) dilakukan dalam satu majlis dan tidak 
boleh ada jarak yang lama antara ijab dan Kabul yang 
dapat merusak kesatuan dan kelangsungan akad, (3) 
dapat di dengar dengan baik oleh dua pihak dan sak-
si, (4) kata yang digunakan untuk akad nikah adalah 
kata “nikah” atau “tazwij” (Mazhab Syafi’i dan Ham-
bali), atau dengan kata “hibah”, “sedekah”, “pemilikan” 
dan sebagainya (Mazhab Hanafi).

4) Syarat wali: (1) laki-laki, (2) muslim, (3) baligh, (4) 
berakal, (5) adil.

5) Syarat saksi: (1) laki-laki, (2) muslim, (3) baligh, (4) 
berakal, (5) melihat, (6) mendengar, (7) mengerti 
maksud nikah, (8) adil. Saksi boleh laki-laki dan 2 
orang perempuan (Mazhab Hanafi dan Hambali). Sak-
si boleh 2 (dua) orang buta atau 2 (dua) orang fasik 
(Mazhab Hanafi).
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2. Sebutkan macam-macam wali nikah.
Jawaban:

Macam-macam wali dalam pernikahan
a. Wali nasab yaitu wali nikah karena ada hubungan nasab 

dengan perempuan yang akan melangsungkan perkawi-
nan. 

 Wali nasab terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali 
ab’ad (jauh). Wali aqrab adalah ayah sedangkan wali ab’ad 
adalah (1) kakek terus ke atas, (2) saudara laki-laki kand-
ung, (3) saudara laki-laki seayah, (4) anak saudara laki-laki 
kandung, (5) anak saudara laki-laki seayah, (6) anak laki-
laki dari anak laki-laki saudara kandung, (7) anak laki-laki 
dari anak laki-laki saudara seayah, (8) anak laki-laki no.7, 
(9) anak laki-laki no.8, (10) saudara laki-laki ayah kand-
ung, (11) saudara laki-laki ayah seayah dan seterusnya.

b. Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Wali 
hakim terjadi jika tidak ada wali nasab atau wali nasab ti-
dak memenuhi syarat.

c. Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan 
atau calon istri. Wali tahkim terjadi jika wali nasab tidak 
ada, wali nasab sedang bepergian jauh, tidak ada wali ha-
kim.

d. Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya.
3. Sebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi.

Jawaban:
Wanita-wanita yang haram dinikahi:
a. Haram untuk selamanya (muabbad):

1) Haram karena hubungan darah (al-nasab): (i) ibu, (ii) 
anak perempuan, (iii) saudara perempuan, (iv) bibi 
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(saudara perempuan ayah atau ibu),  (v) kemenakan 
perempuan.

2) Haram karena hubungan sepersusuan (radla‘ah): (i) 
ibu susuan, (ii) nenek susuan, (iii) bibi susuan, (iv) ke-
menakan perempuan susuan, (v) saudara perempua 
susuan.

3) Haram karena hubungan perkawinan (al-musha-
harah): (i) mertua perempuan, (ii) anak tiri dengan 
syarat telah terjadi hubungan kelamin antara suami 
dengan ibu anak tersebut, (iii) menantu, (iv) ibu tiri.

b. Haram untuk sementara (mu’aqqat):
1) Perempuan yang merupakan saudara istri dengan 

cara memadunya
2) Perempuan untuk menjadi istri yang kelima
3) Perempuan yang bersuami atau dalam  masa ‘iddah
4) Perempuan mantan istri yang telah ditalak tiga bagi 

mantan suaminya
5) Perempaun yang sedang ihram.

4. Sebutkan hak dan kewajiban antara suami-istri!
Jawaban:
Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan. Artinya hak bagi 
suami merupakan kewajiban bagi suami, sebaliknya hak suami 
adalah kewajiban bagi istri. Selain itu ada hak sekaligus kewa-
jiban bersama suami-istri.
Hak istri ada dua macam, yakni hak kebendaan berupa mahar 
dan nafkah, dan hak non-kebendaan berupa hak mendapatkan 
pergaulan yang baik dari suami (mu‘asyarah bi al-ma‘ruf), dan 
mendapatkan keadilan dari suami yang berpoligami.
Hal suami: (1) Ketaatan istri dalam pemenuhan kebutuhan bi-
ologis (istimta‘) dan ketika keluar dari rumah, (2) kepercayaan 
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(amanah) istri pada saat suami tidak di rumah, untuk menjaga 
diri dan harta suaminya, (3) mendapatkan pergaulan yang baik 
dari istri (mu‘asyarah bi al-ma‘ruf), (4) suami berhak memberi-
kan pengajaran tata kerama (ta’dib) kepada istrinya, berupa 
nasehat dan petunjuk ( ), berpaling dan hijrah 
dari tempat tidur istri ketika istri nusyuz, memukul istri den-
gan pukulan ringan dan mendidik ketika istri jelas-jelas nusyuz, 
memaksa istri untuk melakukan kewajiban mandi karena haid, 
nifas, dan janabah.
Hak bersama suami-istri: (1) pemenuhan kebutuhan biologis 
(istimta‘), (2) berakhlak yang baik kepada pasangannya (tahsin 
al-khuluq), mendidik anak-anak.

5. Sebutkan pengertian talak dan macam-macamnya!
Jawaban:
Pengertian talak:  menurut bahasa artinya melepaskan atau 
meninggalkan. Secara istilah artinya melepas tali perkawinan 
dan mengakhiri hubungan suami istri.
Macam-macam talak:
a. Dari segi waktu dijatuhkan: 

1) Talak sunni: talak yang dijatuhkan sesuai dengan tun-
tunan sunnah yaitu (i) istri yang ditalak dan pernah 
digauli, (ii) talak dalam keadaan suci dari haid, (iii) 
suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci 
dimana talak itu dijatuhkan.

2) Talak bid‘i: talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan 
tuntunan sunnah yaitu (i) talak yang dijatuhkan ke-
tika istri sedang haid, (ii) talak yang dijatuhkan dalam 
keadaan suci tapi pernah digauli ketika keadaan suci 
tersebut.
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3) Talak la sunni wa la bid‘i: talak yang tidak termasuk 
kategori talak sunni dan tidak pula talak bid‘i, yaitu 
(i) talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum 
pernah digauli, (ii) talak terhadap istri yang belum 
pernah haid atau istri yang telah lepas haid, (iii) talak 
yang dijatuhkan pada istri yang sedang hamil.

b. Dari segi kata-kata yang digunakan: 
1) Talak sharih}: talak dengan menggunakan kata-kata 

yang jelas dan tegas, misalnya dengan kata-kata talak, 
firaq dan sarah.

2) Talak kinayah: talak dengan menggunakan kata-kata 
sindiran misalnya perkataan suami kepada istri “eng-
kau sekarang jauh dariku” dsb.

c. Dari segi kemungkinan rujuk:
1) Talak raj‘i: talak yang dijatuhkan suami terhadap istri 

yang pernah digauli, bukan karena memperoleh tebu-
san, talak yang pertama kali atau kedua kali dijatuh-
kan. 

2) Talak ba’in: talak yang tidak ada hak rujuk bagi man-
tan suami tehadap mantan istrinya.
Talak ba’in ada:
a) Talak ba’in sughra: talak ba’in yang menghilang-

kan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi 
tidak menghilangkan kehalalan bekas suami un-
tuk menikah kembali dengan bekas istri. Terma-
suk talak ba’in sughra (i) talak sebelum berkum-
pul, (ii) khulu’ (talak tebus), (iii) talak karena 
cacat

b) Talak ba’in kubra: talak yang menghilangkan pe-
milikan bekas suami terhadap bekas istri serta 
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menghilangkan kehalalan bekas suami untuk 
menikah kembali dengan bekas istrinya kecuali 
telah menikah dengan orang lain dan telah ber-
kumpul.

d. Dari segi penyampaian: 
1) Talak dengan ucapan: talak yang disampaikan oleh 

suami dengan ucapan di hadapan istri dan istri men-
dengar langsung

2) Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan 
suami kepada istri melalui tulisan kemudian istri 
membacanya dan memahaminya

3) Talak dengan isyarat yaitu talak yang disampiakan 
oleh suami yang bisu.

Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan kepada 
istrinya melalui orang lain sebagai utusan.

6. Sebutkan macam-macam iddah!
Jawaban:
Pengertian ‘iddah: secara bahasa artinya menghitung. Secara 
istilah adalah lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak 
boleh menikah setelah kematian suami atau setelah bercerai 
dengan suaminya
Macam-macam ‘iddah:
a. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan telah digauli 

suaminya dalam masa itu, ketentuan ‘iddahnya 4 bulam 10 
hari
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b. Istri yang diceraikan suaminya sebelum digauli tidak ada 
masa ‘iddahnya
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c. Istri yang bercerai dengan suaminya, telah digauli oleh 
suaminya dan masih dalam keadaan haid adalah tiga quru’ 
(tiga kali suci menurut Jumhur dan tiga kali haid menurut 
Hanafiyah)
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d. Istri yang dicerai suaminya, telah digauli dan sudah tidak 
mengalami haid, ‘iddahnya tiga bulan
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e. Istri yang duceraikan suaminya dan dalam keadaan hamil, 
‘iddahnya sampai melahirkan
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FIQIH MUAMALAH

1. Apa sajakah ruang lingkup kajian fikih muamalah?
Jawaban:
Ruang lingkup kajian fikih muamalah:
a. Hak dan pendukungnya
b. Benda (harta) dan milik atas benda
c. Akad (perjanjian)

2. Apa yang Anda ketahui tentang hak kebendaan dalam hu-
kum Islam? Sebut dan jelaskan pula macam-macamnya!
Jawaban:
Hak kebendaan adalah hak yang berkenaan dengan benda, kepe-
milikan, dan hutang. Hak kebendaan dalam hukum Islam terdiri 
atas:
a. Hak syakhsi: kekuasaan (hak) terhadap sesuatu yang pada 

saat yang sama menjadi kewajiban bagi pihak lain.
b. Hak ’ayni (kekuasaan langsung kepada suatu benda), ter-

diri atas:
i. Hak ‘ayni asli, contohnya:

(1) Hak milik
(2) Hak-hak irtifaq, contohnya:

(a) Haqq al-syirb
(b) Haqq al-majra
(c) Haqq al-masil
(d) Haqq al-murur
(e) Haqq al-jiwar
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ii. Hak ‘ayni taba’i, contohnya:
(1) Haqq al-irtihan
(2) Haqq al-ihtibas

3. Pendukung hak adalah kecakapan hukum. Sebut dan jelas-
kan fase-fase kecakapan hukum dalam Islam!
Jawaban:
Fase-fase kecakapan hukum menurut hukum Islam:
a. Fase dalam kandungan: sejak dari konsepsi sampai se-

belum lahir. Kecakapan yang dimiliki adalah kecakapan 
menerima (ahliyyatuh al-wujub) yang tidak sempurna. 
Belum memiliki kecakapan bertindak (ahliyyah al-al-ada`) 
sama sekali.

b. Fase kanak-kanak (ghayr mumayyiz): sejak lahir sampai 
sebelum tamyiz. Ahliyyah al-wujub sudah sempurna, tetapi 
belum memiliki ahliyyah al-ada`.

c. Fase tamyiz (mumayyiz): sejak umur 7 tahun sampai sebe-
lum baligh. Ahliyyah al-wujub sudah sempurna. Sudah me-
miliki ahliyyah al-ada` tetapi tidak sempurna. Para ulama 
dalam hal ini membedakan antara kecakapan berkenaan 
dengan pelaksanaan agama (ibadah) dengan kecakapan 
berkenaan dengan pelaksanaan hukum-hukum perdata 
(bisnis dan ekonomi). Dalam hal yang pertama anak mu-
mayyiz dianggap sudah  sempurna ahliyyah al-ada`-nya; 
sedangkan dalam hal yang terakhir anak mumayyiz dinilai 
tidak sempurna ahliyyah al-ada`-nya.

d. Fase baligh: ditandai oleh tanda fisik-biologis, jika laki-laki 
sudah ‘bermimpi’ sedangkan jika perempuan sudah haid.
• Baligh ini pada dasarnya adalah konsep dewasa dalam 

pandangan fikih klasik.
• Pada waktu itu asumsinya adalah bahwa dengan telah 

bermimpi atau keluar haid sesorang biasanya telah 
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matang pula akalnya. Atas dasar asumsi ini maka 
seorang yang baligh maka dianggap sempurna pula 
kecakapannya, baik ahliyyah al-wujub maupun ahli-
yyah al-ada`.

• Akan tetapi pada masa modern ini tampak bahwa 
sekedar telah bermimpi dan telah keluar darah haid, 
ternyata tidak serta merta diikuti oleh kematangan 
akal sehingga konsep baligh yang dimaknai sebagai 
dewasa cenderung hanya dikaui dalam konteks ke-
agamaan (ibadah) sementara dewasa dalam ranah 
keperdataan dimunculkan konsep baru, yakni rusyd.

e. Fase rusyd (rasyid): ditandai oleh kematangan pertimban-
gan akal yang dimiliki seseorang.
• Orang yang telah mencapai fase ini dinamai rasyid.
• Menurut teori rusyd bisa muncul bersamaan dengan 

baligh dan bisa pula belakangan. Orang yang telah 
rasyid sudah tentu ia juga baligh, tetapi tidak setiap 
orang yang baligh pasti rasyid. Jadi rasyid lebih tinggi 
tingkatannya daripada baligh.

• Rusyd pada dasarnya adalah konsep dewasa menurut 
hukum modern, yakni sekitar umur 17 tahun keatas. 
Orang yang telah rasyid berarti sudah cakap hukum. 
Segala tindakannya dianggap memiliki akibat hukum.

• Orang yang telah rasyid, ahliyyah al-wujub dan ahli-
yyah al-ada`-nya sudah sempurna.

4. Apa yang Anda ketahui tentang benda dalam hukum Islam? 
Sebut dan jelaskan pula macam-macamnya!
Jawaban:
Benda adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang 
dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan biasa.
Macam-macam benda:
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a. Dilihat dari dapat atau tidaknya dipindahkan, benda dibe-
dakan menjadi:
(1) Benda tetap (‘iqar)
(2) Benda tidak tetap/bergerak (manqul)
Urgensi pemilahan: dalam kasus penyitaan harta oleh 
pengadilan untuk kepentingan pelunasan hutang, maka 
penjualan harta tersebut diprioritaskan benda-benda 
bergerak, seperti perhiasan dan kendaraan. Jika dengan 
penjualan tersebut sudah dapat dilunasi hutangnya, maka 
tidak perlu menjual benda-benda tetap.

b. Dilihat dari dapat atau tidaknya diganti, benda dibedakan 
menjadi:
(1) Benda misli: benda yang memiliki padanannya/persa-

maannya di pasaran, seperti: Honda Beat, Toyota For-
tuner, dan sebagainya.

(2) Benda qimi: benda yang tidak ada persamaannya di 
pasaran, seperti: barang-barang antik, karya seni, dan 
sebagainya.

Urgensi pemilahan: dalam kasus perusakan terhadap har-
ta milik orang lain dan pengadilan memutuskan bahwa 
benda tersebut harus diganti, maka terlebih dahulu akan 
dilihat, jenis apakah benda tersebut. Jika termasuk dalam 
kategori benda misli, maka penggantiannya adalah dengan 
benda serupa. Akan tetapi jika termasuk dalam kategori 
benda qimi, maka penggantiannya adalah dengan nilainya 
(harganya).

c. Dilihat dari bernilai atau tidaknya
(1) Benda bernilai (mutaqawwam): benda yang secara 

riel dimiliki oleh seseorang dan dapat diambil man-
faatnya dengan jalan biasa. Contoh: sapi Pak Ali, tanah 
Pak Abu, dan sebagainya.
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(2) Benda tidak bernilai (ghayr mutaqawwam): benda 
yang tidak atau belum ada yang memilikinya atau 
yang manfaatnya hanya bisa diambil dalam keadaan 
darurat. Contoh: sapi liar di hutan dan tanah bebas di 
hutan Kalimantan; khamar dan daging babi.

Urgensi pemilahan: dalam kasus perusakan terhadap harta 
milik orang lain maka terlebih dahulu akan dilihat, jenis 
apakah benda tersebut. Jika termasuk dalam kategori ben-
da bernilai, maka harus ada penggantiannya. Akan tetapi 
jika termasuk dalam kategori benda tidak bernilai, maka 
tidak ada kewajiban untuk menggantinya.

5. Apa yang Anda ketahui tentang akad? Sebut dan jelaskan 
pula unsur-unsur yang harus ada (rukun) akad!
Jawaban:
Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara 
yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat hukum 
pada obyeknya.
Adapun unsur/rukun akad menurut ahli hukum Islam kontem-
porer adalah:
a. Para pihak yang berakad (al-‘aqidan)
b. Pernyataan kehendak para pihak tersebut (sighah al-‘aqd)
c. Obyek akad (mahall al-‘aqd)
d. Tujuan akad (mawdu’ al-‘aqd), di antaranya adalah:

(1) Pemindahan milik (tamlik), seperti: dalam jual beli 
dan hibah.

(2) Melakukan pekerjaan (‘amal), seperti: dalam ijarah.
(3) Melakukan persekutuan (isytirak), seperti: dalam sy-

irkah dan mudarabah.
(4) Melakukan pendelegasian (tafwid), seperti dalam 

wakalah.
(5) Melakukan penjaminan (tawsiq), seperti: dalam kaf-

alah.
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6. Apa yang Anda ketahui tentang akad-akad berikut ini:
a. Bay’ al-murabahah
b. Musyarakah
c. Mudarabah
d. Rahn
e. Ijarah.
Jawaban:
a. Bay’ al-murabahah

(1) Bay’: jual beli; murabahah: mark up, melebihkan har-
ga. 

(2) Bay’ al-murabahah adalah jual beli dengan melebih-
kan harga dari harga semula yang merepresentasikan 
keuntungan bagi pihak penjual yang disepakati den-
gan pihak pembeli.

• Ketentuan dasarnya menurut fikih adalah sebagai berikut:
(1) Barang yang ditransaksikan telah dimiliki oleh pihak 

penjual
(2) Pembeli tidak terikat kepada penjual untuk harus 

membeli. Jika pembeli merasa tidak cocok dengan 
barang ataupun harga, misalnya, maka ia boleh tidak 
melanjutkan akadnya.

(3) Penjual harus memberitahukan memberitahukan 
harga asal barangnya serta besarnya kenaikan harga 
tersebut secara jujur dan transparan.

• Aplikasinya di bank syariah: biasanya diterapkan pada 
produk pembiayaan konsumtif.

b. Musyarakah
• Musyarakah atau syirkah adalah kerjasama usaha an-

tara dua orang atau lebih di mana masing-masing ang-
gota berkontribusi dalam modal dan kerja sekaligus, 
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keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 
dan kerugian pun akan ditanggung bersama sesuai 
kesepakatan.

• Jenis-jenis syirkah menurut fikih adalah:
(1) Syirkah ‘inan
(2) Syirkah mufawadah
(3) Syirkah ‘abdan
(4) Syirkah wujuh.

• Dalam perbankan syariah akad ini biasa digunakan 
untuk produk pembiayaan produktif.

• Bersama dengan mudarabah kedua akad ini biasa 
disebut dengan akad kerjasama bagi hasil yang dalam 
konteks ekonomi dan keuangan Islam dianggap seb-
agai alternatif pengganti bunga.  

c. Mudarabah
• Mudarabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak 

di mana salah satu pihak sebagai penyedia modal (sa-
hib al-mal/rabb al-mal) sementara pihak lain sebagai 
pengelola (mudarib), keuntungan akan dibagi sesuai 
kesepakatan dan kerugian akan ditanggung oleh sa-
hib al-mal, sepanjang kerugian itu bersifat wajar seb-
agai resiko dari usaha.

• Mudarabah ada 2 macam:
(1) Mudarabah mutlaqah
(2) Mudarabah muqayyadah

• Dalam perbankan syariah akad ini biasanya digunak-
an sebagai produk pembiayaan produktif.

d. Rahn
• Rahn adalah menjadikan benda berharga sebagai 

jaminan hutang yang mana benda tersebut dapat di-
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gunakan untuk melunasi hutangnya manakala hutang 
tersebut tidak terlunasi.

• Akad rahn merupakan akad taba’i (turunan), yakni 
akad yang tidak berdiri sendiri, sebab akad ini hanya 
mungkin ada manakala ada akad hutang piutang yang 
menyertainya.

• Dalam konteks LKS akad rahn termanifestasikan 
dalam dua keadaan:
(1) Sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad 

tambahan (jaminan) terhadap produk lain, sep-
erti pembiayaan murabahah, mudarabah, dan 
sebagainya.

(2) Sebagai produk yang berdiri sendiri yang terep-
resentasikan dalam lembaga Pegadaian Syariah.

e. Ijarah
• Ijarah adalah akad pengambilan manfaat dengan im-

balan, baik manfaat barang maupun manfaat jasa (pe-
kerjaan). Oleh karena itu ijarah dalam fikih dibedakan 
menjadi dua:
(1) Ijarah al-a’yan: obyeknya manfaat benda/ba-

rang
(2) Ijarah al-a’mal: obyeknya adalah manfaat jasa.

• Aplikasinya perbankan syariah:
(1) Transaksi sewa beli dalam bentuk ijarah munta-

hiyah bi al-tamlik (IMBT)
(2) Ijarah multi jasa.



82 TANYA JAWAB SEPUTAR ILMU SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

FIKIH MAWARIS

1. Apa yang kamu ketahui tentang ilmu mawaris?
Jawaban:
  Mawāriṡ adalah bentuk jama’ dari kata mīrāṣ yang artinya 

harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. 
Sedangkan menurut istilah ialah:

ِاَل  ِل  اُلَوصَّ اِلَساِب  ِة 
َ
ِوَمْعِرف ِلْرِث  �بِ  

ُ
ق ِ

ّ
اُلَتَعل ُه 

ْ
ِفق

َ
ال

. ٍ
ّ

ِ ِذى َحق
ّ ُ

ِة ِلك
َ
ك ْ ِ

ِر الَواِجِب ِمَن ال�تّ
ْ

د
َ
ِة ق

َ
َمْعِرف

  Ilmu mawāriṡ disebut juga  bentuk jama’ dari 
 yang artinya bagian tertentu atau ketentuan. Se-

dangkan penamaan ilmu farāiḍ karena yang dibahas dalam 
ilmu ini adalah bagian-bagian alhi waris yang telah ditetap-
kan besar kecil,  akan tetapi kedua istilah tersebut pada 
perinsipnya sama yaitu yang membicarakan tentang segala 
sesuatu yang berkenaan dengan tirkah (harta peninggalan 
orang yang meninggal).

  Hukum mempelajari ilmu mawaris adalah fardu kifayah:

: �يَ  َ ْيِه َوَسلَّ
َ
 الُل َعل

َّ
ِ َصل

َّ
 الل

ُ
 َرُسول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ ي ُهَر�يْ �بِ

َ
َعْن أ

ِ َوُهَو 
ْ

ِعل
ْ
 ال

ُ
ُه ِنْصف

َّ
ِإن

َ
وَها، ف ُ ِ

ّ
َراِئَض َوَعل

َ
ف
ْ
وا ال ُ َعلَّ

َ
 ت

َ
ة َ �بَ ُهَر�يْ

َ
أ

ن ماجة(  . )رواه ا�ب ي ِ
�ت مَّ

ُ
ُع ِمْن أ نَ ْ ٍء ُي�ن ْ

ي
َ  �ش

ُ
ل وَّ

َ
َس، َوُهَو أ

ْ
ُين
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2. Jelaskan pembagian harta waris pada masa jahiliyah!
Jawaban:
Pada masa jahiliyah keluarga yang akan mendapatkan warisan 
yakni:
  Pertama laki-laki dan mampu untuk berperang. Maka ke-

luarga perempuan serta anak laki-laki yang belum dewa-
sa tidak akan mendapatkan harta warisan. Bahkan orang 
perempuan seperti istri ayah atau istri saudara dijadikan 
harta warisan. 

  Salah satu hadis yang menjelaskan tersebut adalah hadis 
yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī: 

وا 
ُ
ث ِ

 �تَ
ْ

ن
َ
ْ أ كُ

َ
 ل

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
نَ آَمُنوا ل ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
اٍس، }�يَ أ ِ َعبَّ

ن َعِن ا�بْ

 } ْيُتُموُهنَّ
َ
َهُبوا ِبَبْعِض َما آت

ْ
وُهنَّ ِلَتذ

ُ
ْعُضل

َ
 ت

َ
ْرًها، َول

َ
َساَء ك ِ

ّ
الن

 
َّ

َحق
َ
ُه أ

ُ
ْوِلَياؤ

َ
 أ

َ
ن

َ
 ك

ُ
ُجل  الرَّ

َ
ا َمات

َ
وا ِإذ

ُ
ن

َ
: "ك

َ
ال

َ
]النساء: 19[ ق

 
ْ

ُجوَها، َوِإن وَّ
َ

اُءوا ز
َ

 ش
ْ

ا َوِإن َ �بَ وَّ نَ ْم �تَ ُ ُ اَء َبْع�ن
َ

 ش
ْ

ِتِه، ِإن
َ
ْمَرأ �بِ

َهِذِه  ْت 
َ
ل نَ

َ �ن
َ
ف ْهِلَها، 

َ
أ ِمْن  ا  َ

�بِ  
ُّ

َحق
َ
أ ْم  ُ َ �ن ُجوَها  ّوِ

نَ �يُ  ْ لَ اُءوا 
َ

ش

"
َ

ِلك
َ
ي ذ ِ

ن
� 

ُ
َية

آ
ال

  Kedua, orang yang akan mendapatkan warisan pada masa 
zaman sebelum Islam adalah anak angkat. Anak angkat 
memiliki hak sepenuhnya atas harta bapak angkatnya ses-
uai perjanjian antara keduanya. Sistem ini berlaku sampai 
awal Islam di mana para sahabat yang ikut berhijrah ke 
madinah dan tidak mempunyai wali dan meninggal.

ْم  ِ�ِ
ُ
ف
ْ
ن
َ
َوأ ْم  ْمَواِلِ

أَ
�بِ وا 

ُ
َوَجاَهد َوَهاَجُروا  آَمُنوا  نَ  ــِذ�ي

َّ
ال  

َّ
ِإن



84 TANYA JAWAB SEPUTAR ILMU SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

ْوِلَياُء 
َ
أ ْم  ُ ُ َبْع�ن  

َ
ِئك

َ
ول

ُ
أ وا  َصُ

َ
َون آَوْوا  نَ  ِذ�ي

َّ
َوال  ِ

َّ
الل َسِبيِل  ي  ِ

ن
�

ْم ِمْن  ِ ِ
َي�ت

َ
ْ ِمْن َول كُ

َ
اِجُروا َما ل َ ْ �يُ نَ آَمُنوا َولَ ِذ�ي

َّ
َبْعٍض َوال

 ُ ْيكُ
َ
َعل

َ
ف  ِ

ن �ي ِ
ّ

الد ي  ِ
ن

�  ْ ُ
وك ْنَصُ

َ
اْست َوِإِن  اِجُروا  َ �يُ َح�تَّ  ٍء  ْ

ي
َ �ش

 
َ

ون
ُ
ْعَمل

َ
ا ت َ

ُ �بِ  َواللَّ
ٌ

اق
َ
ْم ِميث ُ َ ْ َوَبْي�ن ْوٍم َبْيَنكُ

َ
 ق

َ
 َعل

َّ
ْصُ ِإل النَّ

نفال: 72( 
أ
ٌ )ال َبِص�ي

  Ketiga, perjanjian atau yang disebut walā’ al-muwālah. 
Perjanjian yang dimaksud di sini adalah di mana jika se-
seorang tidak mempunyai wahli waris dan mengikatkan 
dirinya kepada seseorang untuk saling menolong dan men-
jadi ahli waris ketika salah dari mereka meninggal dunia. 
Perjanjian untuk saling mewarisi berlaku sampai turun su-
rat  al-Nisā ayat 33 yang kemudian di mansukh oleh surat 
al-Nisā ayat 11, al-Anfāl ayat 75 dan al-Ahzāb ayat 6.

3. Jelaskan hal-hal yang menghalangi seseorang mendapat-
kan warisan!
Jawaban:
  Hal-hal yang menghalangi seseorang mendapatkan wari-

san disebut mawāni’ al-irṡ. Yang di maksud di sini adalah 
seorang ahli waris yang awalnya berhak memperoleh 
warisan, menjadi tidak berhak memperoleh warisan, dise-
babkan oleh beberapa hal. Perbedaan antara mawāni’ 
al-irṡ dengan hijab adalah di mana mawāni’ al-irṡ adalah 
keadaan dimana seseorang terhalang mendapatkan wari-
san karena ada beberapa hal yang menyebabkan ia tidak 
akan mendapatkannya secara mutlak. Sedangkan dalam 
hijab atau mahjub ahli waris yang bersangkutan awalnya 
mendapatkan warisan, akan tetapi karena ada ahli waris 
yang lebih dekat maka ia tidak mendapatkannya.
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  Ada tiga hal di mana seorang ahli waris gugur haknya un-
tuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab tersebut adalah: 
a) Berlainan Agama 

Orang kafir (non muslim) tidak berhak mewarisi har-
ta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang Islam be-
gitu juga sebaliknya. Rasulullah saw bersabda : 

 :
َ

ال
َ
، ق َ ْيِه َوَسلَّ

َ
 الُل َعل

َّ
َّ َصل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َ
ْيٍد، أ

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
َساَمة

ُ
َعْن أ

ِفُر الْسِلَ ) رواه مسل(
َ

ِفَر  َول الك
َ

 اُلْسِلُ الك
ُ

ِث
 �يَ
َ
ل

Artinya: dari Usamah ibn Zaid sesungguhnya Nabi Mu-
hammad saw bersabda “Orang Islam tidak akan me-
warisi orang non muslim dan non muslim juga tidak 
akan mewarisi orang Islam”.  (HR.  Muslim) 

b) Hamba Sahaya 
Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan, baik 
dari sayyidnya (tuanya) maupun dari orang tua kan-
dungnya. Kecuali hamba tersebut telah merdeka, ia 
mendapat warisan sebagaimana orang mereka lain-
nya. Tapi ia tidak mendapat warisan dari orang yang 
memerdekakannya. Allah SWT. Berfirman : 

َوَمْن  ٍء  ْ
ي

َ �ش  
َ

َعل ِدُر 
ْ
َيق  

َ
ل  

ً
وك

ُ
ل ْ

َ
م ا 

ً
َعْبد  

ً
ل

َ
َمث  ُ اللَّ َب  َ َ �ن

 
ْ

َهل ًرا  ْ َو�بَ ا  ًّ�ِ ِمْنُه   
ُ

ُيْنِفق َو  ُ َ �ن َحَسًنا  ا 
ً
ق
ْ

ِرز ا  ِمنَّ َناُه 
ْ
ق
َ

َرز

. )النحل : 75( 
َ

ون ُ  َيْعلَ
َ

ْ ل
ُ

ه ُ َ �ش
ْ
ك

َ
 أ

ْ
ِ َبل

َّ
 ِلل

ُ
ْمد َ  الْ

َ
َيْسَتُوون

c) Pembunuhan 
Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia ti-
dak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasar-
kan sabda Rasulullah SAW :
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 ) . )رواه  النسا�أ أ �ي
َ

اِث  ش َ اِتِل ِمَن اِل�ي
َ
لَيَس ِللق

Dalam hadis lain ditegaskan : 

 " : َ ْيِه َوَسلَّ
َ
 الُل َعل

َّ
ُّ َصل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
اٍس ق ِ َعبَّ

ن َعِن ا�بْ

ُه  ُ �يْ
َ
 غ

ٌ
ُ َواِرث ْن لَ

ُ
ْ َيك  لَ

َّ
ُه، َوِإن

ُ
ث ِ

 �يَ
َ

ُه ل
َّ
ِإن

َ
 ف

ً
ِتيل

َ
 ق

َ
َتل

َ
َمْن ق

 الُل 
َّ

 الِل َصل
َ

 َرُسول
َّ

ِإن
َ
ُه، ف

َ
ْو َواِلد

َ
ُه أ

َ
د

َ
 َول

َ
ن

َ
 ك

ْ
"، َوِإن

 ) ي
�ت  )رواه الب�ي

ٌ
اث َ اِتٍل ِم�ي

َ
ْيَس ِلق

َ
�نَ ل

َ
َ ق ْيِه َوَسلَّ

َ
َعل

Terhalangnya pembunuh dari hak waris sangatlah 
masuk akal di mana biasanya orang yang membunuh 
ingin cepat mendapatkan harta warisan yang ia (ter-
bunuh) miliki. Oleh karena itu, sang pembunuh men-
jadi hilang haknya atas dasar pembunuhan tersebut. 

4. Jelaskan kewajiban yang menyangkut harta warisan!
Jawaban:
Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan terlebih dulu. Hak-
hak tersebut adalah sebagai berikut:
a) Ma’unah al-tajhīz al-mayyit  (biaya perawatan jenazah)

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah adalah 
biaya yang dikeluarkan untuk merawat jenazah mulai 
dari memandikan, mengkafani, menguburkan jenazah. 
Besarnya biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan ke-
mampuan masing-masing mayit pada hidupnya menurut 
sebagian besar ulama mazhab. Sedangkan menurut ulama 
Hanafiyah hanya mensyaratkan tidak mubażżir atau terlalu 
ngirit. Pengurusan biaya pewawatan harus dilakukan den-
gan tetap menjaga kehormatan mayit.
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Hal yang tidak termasuk dalam biaya perwatan jenazah 
adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selain hal tersebut di 
atas. Maka, jika sebagain masyarakat mengadakan acara 
kenduri, tahlilan, berdoa bersama sampai 7 hari, kenduri 
40 hari, tahunan dan sebagainya tidak boleh diambil dari 
harta waris. 

b) Wafā’ al-dain (membayar hutang)
Hutang adalah hal kedua yang wajib dilunasi yang diam-
bil dari harta yang ditinggalkan orang yang meninggal. 
Hutang wajib dilunasi dahulu sebelum harta dibagikan 
sesuai dengan pesan Allah swt pada surat al-Nisā ayat 
11: . Kendati penuturan hutang 
dalam ayat di atas terletak setelah wasiat, hutang dipo-
sisikan nomor dua setelah biaya perawatan jenazah. Hal 
ini mengacu pada sabda Rasulullah saw.  yang diriwayat-
kan oleh sahabat Ali karramallah wajhah dalam sunan al-
Tirmizi: 

ٍة  : )ِمْن َبْعِد َوِصيَّ
َ
َية

آ
 َهِذِه ال

َ
َرُءون

ْ
ق
َ
ْ ت كُ

َّ
: ِإن

َ
ال

َ
ُه ق

َّ
ن
َ
 أ

ٍ
َعْن َعِليّ

 َ ْيِه َوَسلَّ
َ
ُ َعل  اللَّ

َّ
 الِل َصل

َ
 َرُسول

َّ
( َوِإن ٍ

ن ْو َد�يْ
َ
ا أ َ

 �بِ
َ

وُصون
ُ
ت

مذي( ِة )رواه ال�ت  الَوِصيَّ
َ

ْبل
َ
ِ ق

ن �يْ
َّ

لد �نَ �بِ
َ
ق

Hutang terbagi menjadi empat macam: 
1) Hutang yang berhubungan dengan benda. Sepereti 

hutang yang berhubungan dengan gadai jika muwarriṡ 
tidak mempunyai harta lain seain itu. 

2) Hutang kepada Allah (kewajiban syariat). Seperti za-
kat, kafarat, nazar. 

3) Hutang kepada sesama manusia. 
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4) Hutang yang diakui mayit saat sakit menjelang kema-
tian yang tidak diketahui semua orang.  Hutang ini di-
golongkan ke dalam wasiat dan dibayarkan dari 1/3 
harta peninggalan.

c) Wasiat
Wasiat adalah kepemilikan yang dilekatkan kepada ses-
orang setelah meninggalnya orang lain. Wasiat juga bisa 
diartikan sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh 
orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan 
harta kekayaan dan sebagainya). Wasiat adalah hal ketiga 
atau terakhir dari rangkaian beberapa hal yang harus di-
laksanakan sebelum pembagian harta waris dibagikan ke-
pada ahli ahli waris.
Harta yang dapat digunakan untuk melaksanakan hal-hal 
yang diwasiatkan oleh muwarris adalah hanya 1/3 dari sisa 
harta setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pem-
bayaran hutang dan bukan 1/3 dari sisa harta. Hal ini ses-
uai degan firman Allah SWT: . 

5. Apa itu ‘aṣābah? jelaskan!
Jawaban:
‘Aṣābah  adalah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian har-
ta waris setelah diambil dulu oleh żawi al-furūḍ. ‘aṣābah terbagi 
ke dalam tiga bagian, yaitu :
a) ‘Aṣābah bi al-Nafs, yaitu ‘aṣābah karena dirinya sendiri, 

bukan karena sebab lain. Yang termasuk ‘aṣābah bi al-Nafs 
adalah semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan sdr laki-
laki seibu. Jadi jumlah ahli waris yang termasuk ‘aṣābah bi 
al-Nafs ada  14 orang. Dengan perincian sebagai berikut : 
1) Anak Laki-laki 
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki kebawah
3) Bapak 
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4) Kakek dari pihak bapak ke atas 
5) Saudara laki-laki kandung 
6) Saudara laki-laki sebapak 
7) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung 
8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 
9) Paman Kandung 
10) Paman sebapak 
11) Anak Laki-laki paman kandung 
12) Anak Laki-laki paman sebapak 
13) Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan 
14) ‘Aṣābah laki-laki yang memerdekakan 

b) ‘Aṣābah  Bi al-Gair, yaitu ‘aṣābah  karena ada ahli waris yang 
setingkat dengannya, yang termasuk ‘aṣābah ini adalah ahli 
waris perempuan yang bersamanya ahli waris laki-laki satu 
derajat/setingkat. Yaitu : 
1) Anak Perempuan, jika bersamanya Anak Laki-laki.
2) Cucu Perempuan, jika bersamanya cucu laki-laki.
3) Saudara Perempuan kandung, jika bersamanya saudara 

laki-laki kandung.
4) Saudara Perempuan sebapak, jika bersamanya saudara 

laki-laki sebapak. 
c) ‘Aṣābah  Ma’a al-Gair, yaitu ‘aṣābah  karena ada ahli waris 

yang tidak setingkat dengannya, yang termasuk ‘aṣābah  ini 
adalah ahli waris perempuan yang bersamanya ahli waris 
perempuan yang tidak segaris/setingkat. Yaitu : 
1) Saudara perempuan kandung, jika bersamanya ahli war-

is : 
 Anak perempuan (satu orang atau lebih) 
 Cucu perempuan (satu orang atau lebih) 

2) Saudara perempuan sebapak, jika bersamanya ahli war-
is : 
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 Anak perempuan (satu orang atau lebih) 
 Cucu perempuan (satu orang atau lebih) 

6. Apa itu ‘aul dan Radd?
Jawaban:
Secara bahasa ‘aūl memiliki banyak arti, diantaranya: mengeras-
kan suara dalam menangis, menunjukan, meminta bantuan, dan 
memeberi nafkah kepada keluarga, condong, melebihi batas. Se-
dangkan dalam ilmu mawāriṡ adalah jumlah bagian ahli waris 
lebih banyak dari asal masalahnya. Maka, asal masalahnya harus 
diganti atau dirubah. Dengan demikian, jika jumlah bagian yang 
akan diterima ahli waris lebih banyak dari asal masalah maka 
secara otomatis bagian yang akan diterima oleh ahli waris men-
jadi berkurang (terjadi kekurangan harta).
Sedangkan radd adalah keadaan di mana jumlah seluruh bagian 
yang diterima ahli waris lebih kecil dari asal masalahnya. Den-
gan demikian setelah ahli waris menerima bagiannya masing-
masing, akan ada sisa harta belum dibagikan. Hal ini tentunya 
jika tidak ada ahli waris ‘aṣābah. Namun jika dalam pembagian 
warisan tersebut ada salah satu dari suami atau istri, mereka ti-
dak menerima sisa harta tersebut dan masalah ini dinamakan 
masalah zaujiyyah.
Para pakar hukum Islam terbagi kedalam dua kelompok dalam 
masalah ini. Kelompok pertama mengatakan sisa harta tersbut 
harus diberikan ke bait al-mal dan tidak diberikan kepada żawi 
al-furūḍ dengan jalan radd. Pendapat ini diungkapkan oleh Zaid 
ibn Ṡābit, Imam Mālik dan al-Syāfii. Namun menurut pendapat 
kuat dalam mazhab maliki dan fatwa ulama mutaakhirin mazhab 
Syafi’i menegaskan jika bait al-mal tidak berjalan semestinya, 
harta dibagikan kepada ahli waris dengan jalan radd kepada 
żawi al-furūḍ selain suami atau istri. 
Sedangkan jumhur sahabat tabiin termasuk Alī ibn Abī Ṭālib, 
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ulama Hanafiyah, Hanabilah, ulama mutaakhirin mazhab Malik 
dan al-Syafii. Mereka pendapat bahwa sisa harta waris yang ti-
dak habis dibagikan kepada żawi al-furūḍ selain suami atau istri. 
Aka tetapi menurut Uṡmān ibn ‘Affān sisa harta dibagikan boleh 
kepada seluruh żawi al-furūḍ termasuk suami atau istri. sedang-
kan Ibn ‘Abbās sisa harta tidak dikembalikan/dibagikan lagi ke-
pada suami atau istri dan nenek.

7. Apa itu gharawain/gharawiyah?
Jawaban:
Gurrāwain berasal dari kata  yang berarti tanda putih di ken-
ing. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah kasus pembagian 
harta warisan yang ahli warisnya hanya suami atau istri bersa-
ma dengan kedua orang tua orang yang meninggal (bapak dan 
ibu mayit). Kasus ini juga disebut dengan istilah ‘umaryatain 
yang dinisbatkan kepada sabahat ‘Umar ra.
Ulama berbeda pendapat dalam dua masalah ini. menurut ‘Umar 
ibn al-Khaṭṭāb dan diikuti oleh ‘Uṡmān ibn ‘Affān Zaid ibn Ṡābit 
dan ibn Mas’ūd dan juga ‘Ali ibn Abī Ṭālib ra. dan jumhur fukaha 
menegaskan bahwa ibu akan mendapatkan 1/3 dari sisa dalam 
kedua masalah tersebut. Maka cara perhitungannya adalah:  
1. Ahli waris suami ibu dan bapak 

asal masalah  6 
- Suami  ½  3/6 × harta 
- Ibu   1/3  1/6 × harta 
- Bapak  A 2/6 × harta

2. Ahli waris istri ibu dan bapak 
asal masalah  12 
- Istri   1/4  3/12 × harta 
- Ibu  1/3  3/12 × harta 
- Bapak  A 6/12 × harta
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Sedangkan menurut Ibn ‘Abbās ra. ibu akan tetap mendapatkan 
1/3 dari seluruh harta bukna dari sisa. Ia mengatakan bahwa 
pada ayat  sudah jelas dit-
erangkan bahwa bagian ibu adalah 1/3 bukan 1/3 dari sisa 
setelah diambil suami atau istri. Namun dalam pandangan jum-
hur ulama yang 1/3 si atas masih mengandung dua arti yaitu 1/3 
dari seluruh harta atau yang penting sepertiga. Dengan demiki-
an pembagian harta waris menurut ibn ‘Abbās sebagai berikut: 
1. Ahli waris suami ibu dan bapak 

asal masalah  6 
- Suami  ½  3/6 × harta 
- Ibu  1/3  2/6 × harta 
- Bapak  A 1/6 × harta

2. Ahli waris istri ibu dan bapak 
asal masalah  12 
- Istri   1/4  3/12 × harta 
- Ibu  1/3  4/12 × harta 
- Bapak  A 5/12 × harta
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QAWA’ID FIQHIYAH

1. Jelaskan pengertian Qawa’id Fiqhiyyah (Kaidah Fikih).
Jawaban:
Kata qawa’id jamak dari kata qa’idah (kaidah) yang artinya 
dasar atau fondasi. Sedangkan kata fiqhiyyah artinya adalah fikih 
(hukum Islam). Jadi Qawa’id Fiqhiyyah adalah dasar-dasar atau 
asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih.

2. Sebutkan dan terangkan fungsi dan manfaat Qawa’id Fiqhi-
yah
Jawaban:
Kegunaan kaidah fikih adalah memberi kemudahan dalam men-
emukan hukum-hukum fikih untuk kasus-kasus yang baru dan 
tidak diketahui nash-nya, dan memungkinkan menghubungkan-
nya dengan materi-materi fikih lain yang tersebar di berbagai 
kitab fikih untuk memudahkan di dalam memberi kepastian hu-
kum. Kaidah fikih juga berguna untuk menghindari pernahaman 
yang kontradiktif. Selain itu, dengan menguasai ilmu kaidah fiqh, 
maka kita akan mengetahui hakikat fikih, dasar-dasar hukum-
nya, landasan pemikirannya, dan rahasia-rahasia terdalamnya. 
Selain itu, suatu kaidah mudah dihafal dan diingat untuk men-
getahui hukum-hukum beragam persoalan aktual yang terkait 
dengan kaidah itu, di mana hukum-hukum tersebut tidak dise-
butkan dalam kitab-kitab fikih konvensional.
Menguasai kaidah-kaidah fikih, khususnya kaidah-kaidah kubra, 
akan membantu para mahasiswa untuk mengetahui tujuan-tu-
juan fundamental dari syariat Islam, di mana hal itu sulit dicapai 
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bila kita hanya mempelajari satu persatu hukum juz’iyyah. Buk-
tinya, bila kita hanya mempelajari semua kitab fiqh, maka yang 
akan kita hafal hanyalah hukum-hukum yang kebetulan mudah 
diingat. Sementara nilai-nilai substansial atau esensi yang ter-
kandung di dalamnya tidak kita ketahui. 

3. Jelaskan keterkaitan atau hubungan Qawa’id Fiqhiyah, Fiq-
ih dan Ushul Fiqih (Qawa’id Ushuliyah)
Jawaban:
Qawa’id Fiqhiyyah adalah bagian dari ilmu fikih, yang memiliki 
hubungan erat dengan al-Qur’an dan hadis. Sementara Qawa’id 
Ushuliyyah adalah kaidah-kaidah Ushul Fiqih, yang digunakan 
untuk mengeluarkan hukum (takhrij al-ahkam) dari sumbernya, 
yaitu al-Qur’an dan hadis.
Oleh karena itu, baik Qawa’id Fiqhiyyah maupun Qawa’id Ushu-
liyyah bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja 
kaidah-kaidah Ushul Fiqih sering digunakan dalam takhrij al-
ahkam (yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, al-Qur’an 
dan hadis), sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan 
dalam tathbiq al-ahkam (yaitu penerapan hukum atas kasus-
kasus yang timbul dalam kehidupan manusia).

4. Sebutkan dan terangkan lima kaidah pokok
Jawaban:
Kaidah-kaidah yang menjadi tempat pengembalian seluruh ka-
sus fiqih ada 5 (lima) macam, dan dikenal dengan istilah kaidah 
pokok atau al Qawa’id al-Khamsah yaitu :
1) Al-umūru bi maqāsidiha ( ) atau setiap perka-

ra itu ditetukan berdasarkan niatnya;
2) Al-yaqin la yuzālu bisy-syakk ( ) yaitu 

sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh keraguan. 
Dalam hal lain disebutkan Al-yaqiin laa yazuulu bisy-syakk 
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( ) atau sesuatu yang pasti tidak dapat 
berubah disebabkan oleh keraguan; 

3) Al-musyaqqatu tajlibut taysir ( ) atau ke-
sulitan itu mendatangkan kemudahan;

4) Adh-dhararu yuzālu ( ) atau kemadharatan henda-
knya dihapuskan; dan

5) Al-‘ādatu muhakkamah ( ) atau adat kebiasaan 
dapat menjadi sumber hukum.

5. Sebutkan beberapa kaidah fikih tentang hukum ekonomi 
(muamalah)
Jawaban:

1 Hukum asal  semua bentuk 
muamlah adalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil 
yang Mengharamkannya

 
َّ
 ال

ُ
َحة �بَ تِ الإِ

َ
ي اُلَعاَمل ِ

ن
� 

ُ
ْصل

أَ
ال

َها ِ ِر�يْ ْ  َعَل �تَ
ٌ

  َدِلْيل
َّ

ل
ُ

 َيد
ْ

ن
َ
أ

2 Hukum asal dalam 
transaksi adalah keridhaan 
kedua belah pihak yang 
berakad, hasilnya adalah 
berlaku sahnya yang 
dilakukan

 
َ

ي اُلَتَعاِقد
َ ِد ِرصن

ْ
ي الَعق ِ

ن
� 

ُ
ْصل

أَ
ال

ِد
ُ
َعا ق لتَّ َماُه �بِ نَ ْيَجُتُه َما ِإل�تَ

َ
ت
َ
ِ َون

ن �يْ

3 tiada seorang pun boleh 
menggunakan (melakukan 
transaksi) atas milik orang 
lain tanpa izin si pemilik 
harta

ي  ِ
ن

�  
َ

ف َيَتَصَّ  
ْ

ن
َ
أ َحِد 

أَ
ِل وُر  ُ ب

َ
�ي  

َ
ل

 ِنِه
ْ
 ِإذ

َ
ِه ِبل ِ

�يْ
َ
ِك غ

ْ
ِمل

4 Apabila sesuatu akad batal, 
maka batal pula yang ada 
dalam tanggunggannya

ِنِه ْ َ ي صن ِ
ن

 َما�
َ

ل
َ
أُ َبط ْ

�ي
َّ

 الش
َ

ل
َ
ا َبط

َ
ِإذ
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5 Risiko itu sejalan dengan 
keuntungan ِ

ْ �ن
َ
لغ ْرُم �بِ

َ
 الغ

6 Suatu hal yang dibolehkan 
oleh  syara’ tidak dapat 
dijadikan objek tuntutan 
ganti rugi

َماِن ي الصنَّ ِ
ن

ِعي َيَنا�
ْ َّ  السش

ُ
َواز َ الب

7 Setiap pinjaman/hutang 
dengan menarik manfaat 
(keuntungan) adalah sama 
dengan riba

َو ِر�بَ ُ َ  �ن
ً
َعة

َ
ْرٍض َجرَّ َمْنف

َ
 ق

ُّ ُ
ك

6. Sebutkan beberapa kaidah fikih tentang hukum keluarga 
(al-ahwal al-syakhsiyah)
Jawaban:

1 Hukum asal pada 
masalah seks adalah 
haram

ُ ْ ْحِر�ي إ ْبَضاِع التَّ
َ

ي ال ِ
ن

� 
ُ

ْصل
أَ
ال

2 Akad nikah tidak rusak 
dengan rusaknya mahar

ا ِق
َ

َساِد الصد
َ
 ِبف

ُ
ِسد

ْ
 ُيف

َ
ُح ل

َ
ك الّنِ

3 Barangsiapa yang 
menggantungkan talak 
kepada suatu sifat, maka 
talak tidak jatuh tanpa 
terwujudnya sifat tadi

ْع 
َ
َيق  

َ
ل ٍة 

َ
ِبِصف  

َ
ق

َ
ل

َّ
الط  

َ
ق

َ
َعل َمْن 

 ُوُجْوِدَها
َ

ُدْون

4 Setiap perceraian 
karena talak atau fasakh 
sesudah campur, maka 
wajib ‘iddah

 
َ

َبْعد ْسٍخ 
َ
ف ْو 

َ
أ ٍق 

َ
ل

َ
ط ٍةِمْن 

َ
ِفْرق  

ُّ ُ
ك

ُ
ة

َّ
ْو َجُب الِعد

ُ
ِء ت

َ
الَوط
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5 Tidak ada harta 
peninggalan kecuali 
setelah dibayar lunas 
utang (orang yang 
meninggal)

ن �يْ
َّ

اِد الد
َ

 َسد
َ

َبْعد
َّ

 ِإل
َ
ة

َ
ْ ك ِ �ت

َ
ل

6 Setiap orang Islam 
yang meninggal tanpa 
meninggalkan ahli 
waris, maka hartanya 
diserahkan kepada 
Baitul-Mal

نَ  ْ
ــ�ي ــْن الــْســِلِ  ِم

َ
ــات ــْن َم  َم

ُّ ُ
ك

ِل
َ
ُ ِلَبْيِت الا الَ َ َ ُ �ن  لَ

َ
َواِرث

َ
ل

6. Sebutkan beberapa kaidah fikih tentang politik (siyasah)
Jawaban:

1 Kebijakan seorang 
pemimpin terhadap 
rakyatnya bergantung 
kepada kemaslahatan

ِعَيِة  الرَّ  
َ

َعل اِلَماِم   
ُ

ف َصُّ
َ
ت

َحِة
َ
َلْصل  �بِ

ٌ
َمُنوط

2 Kekuasaan yang khusus 
lebih kuat (kedudukannya) 
dari pada kekuasaan yang 
umum

ِمَن  َوى 
ْ
ق
َ
أ  

ُ
ة اصَّ النَ  

ُ
َية

َ
الِول

ِة َيِة الَعامَّ
َ
الِول

3 Tidak diterima di negeri 
muslim, pernyataan tidak 
tahu hukum

ِم 
َ

ْســـل الإِ َداِر  ي  ِ
ن

�  
ُ

َبل
ْ
ُيق

َ
ل

ِم
َ

ْحك
أَ
ْهِل ال َ ب ُر �بِ

ْ
الُعذ

4 Hukum asal dalam 
hubungan antar negara 
adalah perdamaian

ُ لْ ِة الّسِ
َ
ق
َ
ي الَعل ِ

ن
� 

ُ
ْصل

أَ
ال
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5 Setiap perjanjian dengan 
orang non-muslim 
harus dihormati seperti 
dihormatinya perjanjian 
sesama muslim

ا  َ َ
ك ِفِر 

َ
الك َمَع  َع  ْ �يُ  

ُ
د

ْ
الَعق

َع َمَع اُلْسِلِ ْ �يُ

6 Seorang pemimpin itu, 
salah memberi maaf lebih 
baik dari pada salah dalam 
menghukum

ي  ِ
ن

� أَ 
َ

ـــط
نْ َ �ي  

ْ
ن

َ
أ  اِلَمـــاَم 

َّ
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ْ
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ْ
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ُ
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ن
�
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PENGANTAR ILMU HUKUM

1. Jelaskan tujuan hukum dengan teori yang mendasarinya.
Jawaban: 
1. Keadilan (Teori Etis), bahwa tujuan hukum yang paling uta-

ma adalah tercapainya keadilan dalam masyarakat (sum-
minius summainuria)

2. Kemanfaatan (Teori Utilitarian), bahwa tujuan hukum 
yang paling utama adalah kemanfaatan bagi sebanyak-ban-
yaknya manusia/masyarakat (The greatest happiness for 
the greatest number)

3. Kepastian Hukum (Teori  Positivisme), bahwa tujuan hukum 
yang paling utama adalah terciptanya kepastian- kepastian 
hukum dalam masyarakat

4. Ketertiban, bahwa tujuan hukum yang paling utama adalah 
tercapainya ketertiban dalam masyarakat

5. Kebahagiaan (Teori Hukum Progresif), bahwa tujuan 
akhir dari hukum adalah tercapainya kebahagiaan dalam 
masyarakat (Legal realists believe that the law is a human 
enterprise, so judges should look beyond the law and take 
social and economic realities into account when deciding 
cases). Maka hukum harus selalu memandang manusia se-
cara holistik, yang dipengaruhi, budaya, ekonomi, politik 
dsb.
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2. Jelaskan Fungsi Hukum dan berikan contoh
Jawaban:
Fungsi dari hukum secara umum adalah :

1. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia;
2. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keter-

aturan masyarakat;
3. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadi-

lan sosial (lahir batin)
4. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan social (penggerak 

pembangunan) (Tool of social engineering)
5. Sebagai alat kritik (fungsi kritis); dan
6. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian.

3. Jelaskan maksud dari sumber hukum materiil dan sumber 
hukum formal.
Jawaban:
Sumber hukum materiil: adalah tempat darimana material hu-
kum itu diambil.  Sumber hukum materiil ini merupakan faktor 
yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sos-
ial- budaya, hubungan kekuatan politik, situasi sosial-ekonomi, 
tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian il-
miah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, ke-
adaan geografis dll.
Sumber hukum formal :, merupakan tempat atau sumber dari-
mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.  Hal ini 
berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan per-
aturan hukum formal itu berlaku.  Yang diakui umum sebagai 
hukum formal adalah: Undang-Undang,  Kebiasaan, Traktat/ 
perjanjian antar negara, yurisprudensi dan Doktrin
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4. Jelaskan mengenai asas hukum.
Jawaban:
Asas hukum merupakan dasar-dasar (bersifat umum) yang ter-
kandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini mengandung 
nilai-nilai etis yang diakui oleh suatu masyarakat.  Dari asas hu-
kum inilah kemudian dibuat peraturan-peraturan hukum secara 
konkrit (nyata). Jika asas hukum ini sudah dibuat dalam per-
aturan hukum yang nyata, maka barulah bisa digunakan untuk 
mengatur sebuah peristiwa. Namun jika belum dibuat dalam 
sebuah bentuk peraturan hukum yang nyata, maka belum bisa 
digunakan atau diterapkan dalam sebuah peristiwa.

5. Dalam tatanan hukum di Indonesia dikenal adanya dua asas 
yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Jelaskan 
keduanya.
Jawaban:
1. Asas hukum umum: Asas hukum umum merupakan asas 

hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hu-
kum. Misalnya
a. asas lex posteriori derogat legi priori (peraturan yang 

baru akan menghapus peraturan yang lama), misalnya 
UU No. 13 Tahun 1965 diganti dengan UU No.14 Tahun 
1992 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. asas lex speciali derogat legi generali (peraturan yang 
lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang 
bersifat lebih umum), misalnya KUH Dagang dapat 
mengesampingkan KUH perdata dalam hal perdagan-
gan.

c. asas lex superior derogat legi inferior (peraturan yang 
lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang 
lebih rendah), misalnya Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.
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2. Asas hukum khusus: Asas hukum khusus ialah asas yang 
berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Misalnya
a. dalam hukum perdata berlaku asas pacta sunt servan-

da (setiap janji itu mengikat), asas konsensualisme.
b. dalam hukum pidana berlaku Presumption of inno-

cence (asas praduga tak bersalah), asas legalitas.
6. Jelaskan tentang sistem Hukum? Dan jelaskan beberapa 

sistem hukum di dunia? 
Jawaban:
Sistem  adalah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing 
saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan 
kesatuan tersebut. Sistem hukum adalah merupakan susunan 
dari beberapa unsur/komponen/variabel/fungsi yang saling 
mempengaruhi dan saling terikat satu sama lain oleh satu atau 
beberapa asas. Masing-masing unsur saling terorganisir terpadu 
dan membentuk pola tertentu, sehingga saling mempengaruhi.  
Beberapa sistem hukum di dunia: 
1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) 

.Berkembang di negara-negara Eropa : Prinsip utama sistem 
hukum ini adalah : (1). Hukum itu memperoleh kekuasaan 
mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk un-
dang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifi-
kasi. (2). Kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum, (3). 
Adagiumnya hukum adalah Undang-undang. 

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law System atau Un-
writen Law) Berlaku di Inggris dan negara-negara anggota 
persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, Amerika 
Serikat. PPrinsip utama Sistem ini adalah:((1(1). Sumber 
hukum utama adalah : Putusan-putusan Hakim/putusan 
pengadilan atau yurisprudensi (judicial decisions), (2). 
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Kebiasaan dan peraturan tertulis yang berupa Undang-Un-
dang dan peraturan administrasi negara diakui juga.

3. Hukum Adat (Adat Law), Berkembang dilingkungan ke-
hidupan sosial di Indonesia, Cina,Jepang dan negara lain. 
Ciri utamanya adalah (1). Sumber hukumnya adalah per-
aturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan 
berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran 
hukum masyarakatnya, (2). Sifat hukum adat adalah tradis-
ional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya, 
(3). Hukum adat berubah-rubah karena pengaruh kejadian 
dan keadaan sosial yang silih berganti, (4). Karena sifatnya 
yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan 
perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya

4. Sistem Hukum Islam (Islamic Law). Berasal dari Arab ke-
mudian berkembang di negara negara yang ada di Asia, 
Afrika, Eropa, Amerika secara individu maupun kelompok. 
Ciri utamanya adalah sumber hukumnya mengacu kepada 
Al-Quran (kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan oleh 
Allah kepada Nabi Muhammad SAW), Sunnah (cara hidup 
atau riwayat tentang Nabi Muhammad dan sabdanya), Ijma 
(kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam 
cara hidup), Qiyas (analogi dalam mencari sebanyak mung-
kin persamaan antara dua kejadian). 
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PENGANTAR HUKUM 
INDONESIA

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik hukum.
Jawaban:
Politik hukum adalah pernyataan kehendak dari Pemerintah 
atau Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan 
ke arah mana hukum itu akan dikembangkan.  Politik Hukum di-
laksanakan melalui dua segi, yaitu dengan bentuk hukum dan 
corak hukum tertentu.
• Bentuk hukum itu dapat:

1)  Tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis 
dalam suatu Undang-Undang dan berlaku sebagai 
hukum positif. Dalam bentuk tertulis ada dua macam 
yaitu:
a) Kodifikasi ialah disusunnya ketentuan-ketentu-

an hukum dalam sebuah kitab secara sistematik 
dan teratur. 

b) Tidak dikodifikasikan ialah sebagai undang-un-
dang saja.

2)  Tidak tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ber-
laku sebagai hukum yang semula merupakan ke-
biasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.

• Corak hukum dapat ditempuh dengan:



FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 105

1)  Unifikasi, yaitu berlakunya satu sistem hukum bagi 
setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau 
suatu negara.

2)  Dualistis, yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi 
dua kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan 
kelompok sosial atau suatu negara.

3)  Pluralistis, yaitu berlakunya bermacam-macam sis-
tem hukum bagi kelompok-kelompok sosial yang ber-
beda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu 
negara.

2. Ditinjau dari aspek yuridis, Proklamasi Kemerdekaan 
memberikan kewenangan kepada bangsa Indonesia untuk 
mengganti Tata Hukum Kolonial menjadi Tata Hukum Nasi-
onal berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 
1945. Kenyataannya sampai saat ini hukum kolonial masih 
berlaku. Adakah perbedaan berlakunya hukum kolonial se-
belum dan sesudah proklamasi kemerdekaan? Jelaskan.
Jawaban:
Sebelum proklamasi, hukum kolonial masih berlaku secara utuh 
(tidak di-filter) karena masih menganut asas konkordasi (hu-
kum yang berlaku di negara penjajah diberlakukan di negara ja-
jahan). Sedangkan setelah proklamasi Indonesia, hukum hanya 
sebagai pengisi kekosongan hukum sebelum Indonesia menca-
pai tata hukum nasional. Konsep hukum kolonial di sini difilter 
berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Peraturan 
Presiden No. 2 tahun 1945.

3. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang 
diakui di Indonesia. Jelaskan peranan yurisprudensi dalam 
proses Tata Hukum Nasional!
Jawaban:
Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum nasional 
yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan per-
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masalahan hukum yang belum ada aturan yang jelas dalam un-
dang-undang yang tertulis dan terkodifikasi.

4. Apakah ada perbedaan kedudukan yurisprudensi dalam 
sistem peradilan di Indonesia dengan sistem peradilan di 
negara Anglo Saxon? Jelaskan.
Jawaban:
Indonesia menganut civil law system, di mana sumber hukum 
utamanya berdasarkan pada hukum tertulis dan terkodifikasi, 
kedudukan yurisprudensi hanyalah sebagai pelengkap. Yuris-
prudensi tidak wajib diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri atau 
Tinggi di Indonesia, melainkan hanya disarankan untuk dii-
kuti (tidak menganut asas precedence). Sedangkan negara An-
glo Saxon menganut common law system, di mana berpedoman 
pada asas precedence, yaitu dalam memutuskan suatu perkara 
seorang hakim harus mengikuti putusan hakim sebelumnya 
dalam perkara sejenis. Kedudukan yurisprudensi di sini sebagai 
sumber hukum yang wajib diikuti.

5. Jelaskan perbedaan sistem hukum tata negara yang diprak-
tekkan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen.
Jawaban:
• Sistem hukum tata negara Indonesia sebelum amande-

men:
Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, kemu-
dian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR 
(Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya 
(distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang seja-
jar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan 
Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Sistem hukum tata negara Indonesia sesudah amande-
men:
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Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di 
mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan 
sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian 
kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Neg-
ara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Pres-
iden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), 
dan Mahkamah Konstitusi (MK).

 6. Setelah amandemen UUD 1945, terdapat dua lembaga tinggi 
negara yang berwenang melakukan Judicial Review. Terkait 
dengan kewenangan melakukan Judicial Review, jelaskan 
perbedaan diantara kedua lembaga negara yang dimaksud!
Jawaban:
• Mahkamah Konstitusi(MK), berhak melakukan pengujian 

terhadap undang-undang baik secara materiil maupun 
formil. Adapun dasar hukumnya adalah: pasal 24 C ayat (1) 
UUD NRI 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU MK.

• Mahkamah Agung (MA): berhak melakukan pengujian ter-
hadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang. Adapun dasar hukumnya adalah: pasal 24 A ayat 
(1) UUD NRI 1945 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) UU MA.

7. Dalam hukum adat dan hukum agraria (pertanahan) yang 
diterapkan di Indonesia dikenal istilah tanah ulayat. Jelas-
kan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat dan bagaima-
na eksistensinya dalam sistem hukum di Indonesia!
Jawaban:
Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hu-
kum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah ma-
syarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat 
merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu ma-
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syarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang ter-
letak dalam lingkungan wilayahnya. Tanah ulayat ini sampai sek-
arang eksistensinya diakui berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 
atau UU Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan itu disertai dengan 2 
(dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelak-
sanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepan-
jang menurut kenyataannya masih ada”.  Dengan demikian, tanah 
ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila ta-
nah ulayat tesebut menurut kenyataan masih ada, misalnya di-
buktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan 
atau kepala adat bersangkutan. Sebaliknya, tanah ulayat dapat 
dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut 
menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah 
menjadi “bekas tanah ulayat”.
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HUKUM PERDATA

1. Jelaskan pengertian Hukum Perdata dan Sistematika Hu-
kum Perdata menurut ilmu pengetahuan hukum dan menu-
rut KUH Perdata/Burgerlijke Wetboek.
Jawaban:
Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur 
hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang 
lain. 
a. Sistematika Hukum Perdata menurut KUH Perdata / BW 

yaitu Buku I tentang Orang (Van personen), Buku II tentang 
Benda (Van Zaken), Buku III tentang Perikatan/Perjanjian 
(Van Verbintenissen), Buku IV tentang Pembuktian dan Da-
luwarsa ( Van Bewijs , Verjaring)

b. Sistematika Hukum Perdata menurut ilmu Pengetahuan 
Hukum,
1) Hukum tentang orang (personenrecht), memuat per-

aturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek 
hukum , peraturan-peraturan perihal kecakapan un-
tuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak 
sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal 
yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

2) Keluarga (Familierecht), mengatur perihal hubungan-
hubungan hukum yang timbul dari hubungan keke-
luargaan yaitu perkawinan beserta hubungan dalam 
lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, 
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hubungan antara orangtua dan anak, perwalian dan 
curatele

3) Harta Kekayaan (Vermogensrecht) , mengatur perihal 
hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai den-
gan uang. Hak Kekayaan terbagi atas hak-hak yang 
beraku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan 
hak mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap 
seorang atau suatu pihak yang tertentu saja dan kare-
nanya dinamakan hak perseorangan. 

4) Hukum Waris (Erfrecht), mengatur hal ikhwal tentang 
benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. 
Juga dapat dikatakan, Hukum Waris itu mengatur aki-
bat-akibat hubungan keluarga terhadap harta pening-
galan seorang. 

2. Sejak kapan manusia dikatakan sebagai subyek hukum dan 
jelaskan definisi cakap disertai dasar hukumnya.
Jawaban:
Manusia dikatakan sebagai subyek hukum sejak lahir namun 
ada pengecualian di dalam Pasal 2 BW, untuk anak yang ada di 
dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila ada 
kepentingan anak menghendakinya. 
Cakap diatur dalam a contrario  Pasal 1330 BW. Cakap adalah 
mereka yang dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. 
Dewasa menurut BW dijelaskan dalam a contrario Pasal 330 BW 
yang menjelaskan dewasa adalah mereka yang genap berusia 21 
tahun atau mereka yang telah kawin.
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3. Jelaskan Perbedaan Antara Perwalian dengan Pengampuan. 
Apa tugas wali dan Pengampu! Jelaskan disertai dasar huk-
umnya.
Jawaban:
a. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah 

umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ser-
ta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur 
oleh undang-undang. Tugas Perwalian mengurus kepent-
ingan diri anak dan mengurus harta kekayaan anak. Per-
walian diatur dalam Pasal 331 – Pasal 432 BW.

b. Pengampuan adalah Orang yang sudah dewasa, yang men-
derita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh 
dibawah pengampuan atau curatele , bahwa seorang de-
wasa juga dapat ditaruh dibawah curatele dengan alasan 
karena keborosannya. Tugas Pengampuan mengurus ke-
pentingan diri orang dewasa dan mengurus harta kekayaan 
orang dewasa yang dalam kebutuhan khusus tersebut. Pen-
gampuan diatur pada Pasal 433 – 462 BW.

4. Buku II KUH Perdata menjelaskan tentang Hukum Benda, 
jelaskan pengertian benda dan macam-macam benda dis-
ertai dengan dasar hukumnya.
Jawaban:
Pengertian Benda diatur menurut pasal 499 BW, Benda adalah 
tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak. Benda merupakan obyek hu-
kum, segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. 
Menurut Pasal 504 BW , Benda dibagi menjadi 2 jenis yaitu Ben-
da Bergerak dan Benda Tidak bergerak, Benda bergerak adalah 
benda yang dapat berpindah-pindah baik dipindahkan atau 
pindah dengan sendirinya sebagaimana diatur Pasal 509 sep-
erti Kendaraan, hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan 
bergerak. Benda Tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat 
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dipindah-pindahkan seperti yang diatur dalam Pasal 506, Peka-
rangan-pekarangan, pohon-pohon dan tanaman ladang.

5. Jelaskan Pengertian Perikatan dan Perjanjian serta jelas-
kan tentang syarat sah Perjanjian disertai dasar hukumnya.
Jawaban:
Perikatan menurut Pasal 1233BW, Perikatan ialah suatu hubun-
gan hukum mengenai harta kekayaan antara dua orang yang 
memberi hak pada yang satu dan kewajiban pada pihak lain. 
Perikatan lahir baik Karena UU baik karena Perjanjian. 
Perjanjian diatur Pasal 1313 BW, Perjanjian adalah suatu per-
buatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih.
Syarat Sah Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW :
a.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b.  Cakap melakukan perbuatan hukum
c.  Hal Tertentu 
d.  Kausa yang Halal
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HUKUM PIDANA

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “pidana adalah 
ultimum remedium”
Jawaban:
“Pidana adalah ultimum remedium (obat terakhir)” mempunyai 
arti bahwa hukum pidana adalah sanksi (hukuman) pamungkas 
yang terakhir. Hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakh-
ir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila 
suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluar-
gaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) 
hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

2. Jelaskan perbedaan tujuan hukum pidana sebagai nestapa/
balas dendam dengan tujuan pidana sebagai pembinaan.
Jawaban:
Hukum Pidana sebagai nestapa yaitu suatu hukuman yang 
dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (pelaku), 
suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Ha-
kim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-
Undang Hukum Pidana. Misalnya: hukuman penjara, penjara 
seumur hidup, hukuman mati.
Hukuman Pidana sebagai Pembinaan yaitu bahwa pidana bu-
kan lagi bertujuan untuk menyengsarakan atau membuat jera. 
Melainkan untuk melakukan pembinaan, membuat si pelaku 
menjadi bertobat/sadar, merubah sikap dan perbuatan menjadi 
lebih baik kembali. Sehingga kemudian ketika pelaku selesai 
menjalani hukuman, dia bisa kembali ke masyarakat, diterima 
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masyarakat dengan baik. Istilah Penjara sudah diganti dengan 
Lembaga Pemasyarakatan. Istilah Narapidana diubah menjadi 
Warga Binaan. Sesuai dengan maksud dan tujuan hal tersebut. 

3. Sebutkan azas legalitas dalam bahasa latin lalu jelaskan apa 
maksud azas legalitas tersebut, dan sebutkan juga dasar 
hukumnya di dalam KUHP.
Jawaban:
Bahasa Latin Asas Legalitas: Nullum Delictum Noela Poena Siena 
Praevia Legi Poenale
Maksudnya: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum 
adanya peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur 
terlebih dahulu tentang perbuatan tersebut. Terdapat di dalam 
Pasal 1 KUHPidana. Maksud dari Pasal ini ada dua hal yang dil-
indungi: Hak Asasi Manusia (harkat dan martabat kemanusiaan) 
dan kepastian hukum. Harus ada peraturan terlebih dahulu mis-
alnya tentang keharusan menyalakan lampu utama sepeda mo-
tor di siang hari, setelah ada aturan tersebut barulah pengenda-
ra sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama sepeda 
motornya di siang hari dapat dihukum. 

4. Hukuman Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di-
dalam KUHP ada dua. Sebutkan dan jelaskan beserta dasar 
hukumnya.
Jawaban:
Pasal 10 KUHP Pidana terdiri dari:
1. Pidana Pokok:

a) Pidana Mati
b) Pidana penjara
c) Kurungan
d) Denda
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2. Pidana Tambahan
a) Pencabutan hak-hak tertentu
b) Perampasan barang-barang tertentu
c) Pengumuman putusan hakim.

Penjelasan
a) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang di-
cantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, 
misalnya pembunuhan berencana (Pasal340 KUHP), pen-
curian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4), pemberon-
takan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

b)  Pidana Penjara
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan ses-
eorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hu-
kuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancam-
kan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih 
ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau ke-
jahatan yang dilakukan karena kelalaian.(Leden marpaung, 
2008:108). Hukuman penjara minimum satu hari dan 
maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 
KUHP yang berbunyi:
(1)  Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama wak-

tu tertentu.
(2)  Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 

adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun ber-
turut-turut.

(3)  Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuh-
kan untuk dua puluh tahun berturut-turutdalam hal 
yang pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana 
Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara sela-
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ma waktu tertentu atau antar pidana penjara selama 
waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas 
tahun dapat dilampaui karena pembarengan (concur-
sus), pengulangan(residive) atau Karena yang telah di-
tentukan dalam pasal 52.

(4)  Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak 
boleh lebih dari dua puluh tahun.

c) Kurungan
 Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih 

ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang 
diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibu-
tuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, se-
limut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam 
pasal 18 KUHP yang berbunyi :
(1).  Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu 

hari dan paling lama satu tahun.
(2).  Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama 

satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana 
yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pen-
gulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

d) Denda
 Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelangga-

ran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya 
sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapay 
dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua 
puluh sen, sedang jumlah maksimim, tidak ada ketentuan.
Mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP,yang 
berbunyi:
(1)  Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua pu-

luh lima sen.
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(2)  Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak 
dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.

(3)  Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman den-
da sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 
enam bulan.

(4)  Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu 
rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, di-
ganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi 
tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu 
hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya seten-
gah rupiah juga.

(5)  Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-la-
manya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi 
denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, 
karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan 
pasal 52 dan 52a.

(6)  Hukuman kurungan tidak boleh se kali-kali lebih dari 
delapan bulan. Pidana denda tersebut dapat dibayar 
siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat 
melunasinya.

e) Pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 35 
KUHP yang berbunyi:
(1)  Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan ha-

kim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-
undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, 
ialah
1.  Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
2.  Masuk balai tentara;
3.  Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang 

dilakukan karena undang-undang umum;
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4.  Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas 
atau pengampu atau pengampu pengawas atas 
orang lain yang bukan ankanya sendiri;

5.  Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan 
atas anaknya sendiri;

6.  Melakukan pekerjaan tertentu;
(2)  Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari 

jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada 
ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa 
melakukan pemecatan itu.

f) Perampasan Barang Tertentu
Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, 
maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil keja-
hatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah 
barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang di-
gunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur 
dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:
(1)   Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya 

dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakain-
ya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.

(2)  Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan 
kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melaku-
jkan pelanggran dapat juga dijatuhkan perampasan, 
tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh un-
dang-undang.

(3)  Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atsa 
orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepa-
da pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah 
disita.
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g) Pengumuman Putusan Hakim
Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumuman 
kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian ma-
syarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. 
Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang 
mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si ter-
huku. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan 
hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

5. Jelaskan perbedaan delik formil dengan delik materiil.
Pada intinya dalam delik formil tidak diperlukan adanya akibat, 
dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak 
pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materil, 
tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya.
Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang 
dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mem-
persoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal 160 KUHP 
tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP tentang penyuapan, Pas-
al 242 KUHP tentang sumpah palsu, Pasal 362 KUHP tentang 
pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi 
unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah ter-
jadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu 
merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau ti-
dak. Sedangkan delik material selain dari pada tindakan yang 
terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang 
timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi 
tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: 
pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP 
tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang  penipuan, harus timbul 
akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, 
pemberian sesuatu barang.
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“Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai den-
gan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam den-
gan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik mater-
il, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya 
akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang.”

6. Jelaskan mengapa delik aduan harus berdasarkan pada 
pengaduan untuk dapat diproses secara pidana.
Jawaban:
Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang han-
ya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari 
orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. 
E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan 
penuntutan terhadap delik tersebutdigantungkan pada per-
setujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, 
korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak 
yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu 
perdamaian.
Delik aduan terbagi menjadi dua jenis yaitu:
a.   Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang 

selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti 
tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikut-
nya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan di-
perlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permin-
taan dalam pengaduannya harus berbunyi: “..saya minta 
agar peristiwa ini dituntut”.
Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua 
orang yang bersangkut paut (melakukan, membujuk, mem-
bantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik ad-
uan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami 
jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzina-
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han (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak 
dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah ber-
zinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya 
(karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.

b.    Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) 
yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi 
jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam 
Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan 
relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 
404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlu-
kan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk 
menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa 
itu, jadi delik aduan inidapat dibelah. Misalnya, seorang 
bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua 
orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan 
pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, 
misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan 
menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus ber-
sembunyi: “,,saya minta supaya anak saya yang bernama A 
dituntut”.
Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam 
waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu men-
getahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indone-
sia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat ting-
gal di luar Indonesia (lihat Pasal 74 ayat [1] KUHP). Dan 
orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kem-
bali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah 
pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).
Terhadap pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diaju-
kan lagi. Khusus untuk kejahatan berzinah dalam Pasal 284, 
pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu 
belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam 
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praktiknya sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim 
masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada 
pengaduannya itu. Bila tetap, barulah dimulai pemeriksaa-
nnya.
Pada intinya, terhadap pelaku delik aduan hanya bisa di-
lakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. 
Jika pengaduannya kemudian dicabut, selama dalam jangka 
waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka proses 
hukum akan dihentikan. Namun, setelah melewati tiga bu-
lan dan pengaduan itu tidak dicabut atau hendak dicabut 
setelah melewati waktu tiga bulan, proses hukum akan di-
lanjutkan. Kecuali untuk kejahatan berzinah (lihat Pasal 
284 KUHP), pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama 
peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadi-
lan.

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: doenpleger, dader, 
mededader, medepletigheid beserta pasal pengaturan di 
KUHP.
Jawaban:
Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang ber-
bunyi:
(1)  Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan ses-
uatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mar-
tabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, 
atau dengan memberi kesempatan, sarana atau ket-
erangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 
melakukan perbuatan.
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Pasal 55 KUHPidana di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu 
dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan: doenpleger (penyuruh), 
dader (pelaku), medeplager (turut serta), uitlokken (orang yang 
membujuk, menggerakkan).
a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan 
praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan ses-
eorang sebagai yang melakukan (pleger)/pembuat pelak-
sana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kri-
teria:
• perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan ter-

wujudnya tindak pidana,
• perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tin-

dak pidana.
b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tin-

dak pidana (doen pleger)
Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang di-
maksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk 
mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan se-
bagai orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya 
para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam 
MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh 
melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, 
tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang 
lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu 
melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau 
tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketa-
hui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (medepleger) 
KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja 
yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga 
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dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut 
melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat:
• harus adanya kerjasama secara fisik
• harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain 

bekerjasama untuk melakukan tindak pidana
Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (mede-
pleger), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut ser-
ta melakukan ialah setiap orang yang sengaja ber-
buat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. 
Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat 
yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.
Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana 
kategori untuk menentukan pembuat peserta (medeple-
ger), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk me-
nentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apa-
bila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam 
mewujudkan tindak pidana dan memang telah terben-
tuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (ple-
ger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.
Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi selu-
ruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memi-
liki andil terhadap terwuudnya tindak pidana tersebut, 
serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat 
yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujud-
kan tindak pidana.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau mengger-
akan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit 
lokken)
Syarat-syarat uit lokken :
• harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak 

untuk melakukan tindak pidana
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• harus ada orang lain yang digerakkan untuk melaku-
kan tindak pidana

• cara menggerakan harus menggunakan salah satu 
daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e 
(pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagain-
ya)

• orang yang digerakan harus benar-benar melakkan 
tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang 
menggerakan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 
55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah seb-
agai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua 
diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari 
tindak pidana yang dilakukan.

8. Jelaskan perbedaan konsep zinah yang diatur dalam 284 
KUHP dengan zinah menurut Hukum Islam.
Jawaban:
Pasal 284 KUHPidana: Zinah adalah perbuatan persenggamaan 
antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang mana 
untuk dapat dipidana memiliki syarat: pelakunya terikat pada 
pernikahan (baik kedua pelaku atau salah satu dari mereka teri-
kat pernikahan) dan ada pengaduan dari suami/istri yang diru-
gikan atas perbuatan pasangan (suami/istri) yang berzinah. Jika 
yang melakukan tidak terikat pernikahan (gadis dengan perjaka, 
duda dengan janda) maka tidak dapat dipidana.
Zinah menurut Hukum Islam: semua perbuatan hubungan 
badan di luar pernikahan, siapapun pelakunya, terikat atau tidak 
terikat pernikahan tetap dapat dihukum pidana. 
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HUKUM ACARA PERDATA

1. Jelaskan pengertian hukum acara perdata dan kapan hu-
kum acara digunakan.
Jawaban:
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur 
bagaimana cara ditaatinya hukum perdata materiil dengan per-
aturan hakim. Lebih kongkrit dikatakan bahwa Hukum Acara 
Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tun-
tutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan putusan-
nya. Hukum acara akan mulai bekerja apabila para pihak ada 
yang merasa hak/kepentingannya dilanggar oleh pihak lain.

2. Jelaskan Asas–asas dalam Hukum Acara Perdata.
Jawaban:
1) Hakim Bersifat Menunggu. Pasal 118 HIR  dan Pasal 142 

RBg.
Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan se-
peuhnya kepada yang bersangkutan. Jadi apakah aka nada 
proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan 
hak itu akan diajukan atau tidak semua diserahkan kepa-
da pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersifat 
menunggu datagnya tuntutan hak diajukan kepadanya. 
Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim ti-
dak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, 
sekalipun dengan dalih bahwa Hukum tidak atau kurang 
jelas (Pasal 16 UU No. 4/2004). Larangan untuk menolak 
memeriksa perkara sebabkan anggapan bahwa hakim tahu 
akan hukumnya ( ius curi novit ), kalau sekiranya ia tidak 
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dapat menemukan Hukum tertulis, maka ia wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum yang hidup 
dalam masyarakat (Pasal 28 UU No. 4/2004).

2) Hakim Pasif. Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 154 RBg.
Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan 
kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan 
oleh para pihak yang berperkara dan bukan Hakim. Hakim 
hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha men-
gatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapa-
inya Peradilan (Pasal 28 UU No. 4/2004).

3) Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya 
persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari 
kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim 
harus bersikap Tut wuri, hakim terikat pada peritiwa yang 
diajukan oleh para pihak.

4) Para pihak dapar secara bebas mengakhiri sendiri seng-
keta yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang-
kan hakim tidak dapat menghalaginya. Hal ini dapat berupa 
perdamaian atau pencabutan gugatan (Pasal 130 HIR, 154 
RBg).

5) Hakim wajib mengadili semua gugatan dan larangan men-
jatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntut, atau 
mengabulkan lebih dari yang di tuntut (Pasal 178 ayat 2 
dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg.) apakah yang ber-
sangkutan mengajukan banding atau tidak itupun bukan 
kepentingan Hakim (Pasal 6 UU No. 20/1047, Pasal 199 
RBg).

6) Sifat Terbuka Persidangan. Pasal 19 (1) dan Pasal 20 UU No. 
4 Tahun 2004.
Bahwa setiap orang dibolehkan hadir, mendengar, dan me-
nyaksikan pemeriksaan persidangan (kecuali di tuntut lain 
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oleh UU). Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan 
hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk 
lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan pertang-
gungjawaban pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta 
putusan yang adik kepada masyarakat, (Pasal 19 ayat 1 UU 
No. 4/2004). Namun ada juga persidangan yang sifatnya 
tertutup, misalnya perkara perceraian, akan tetapi sidang 
pembacaan putusan harus terbuka, jika tidak dinyatakan 
terbuka untuk umum keputusan itu tidak sah dan tidak 
mempunyai kekuatan hukuk serta mengakibatkan batalnya 
putusan itu menurut Hukum.

7) Mendengan Kedua Belah Pihak.  Pasal 5 (1) UU No. 4/2004 
dan Pasal 132a, 121 (2) HIR dan Pasal 145 (2), 157 RBg 
serta Pasal 47 RV.
Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, 
tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa Pen-
gadilanmengadili menurut Hukum dengan tidak membe-
da-bedakan orang (Pasal 5 UU No. 4/2004). Bahwa hakim 
tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak se-
bagai benar, bila pihak lawan tidak didengar dan diberi kes-
empatan  untuk mengeluarkan pendapatnya, hal itu berarti 
juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka 
sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132a, 
121 Yt 2 HIR, Pasal 145 ayat 2, 157 RBg dan Pasal 47 Rv).

8) Putusan Harus Disertai Alasan-alasan. Pasal 25 UU No. 
1/2004 Pasal 184 (1), 319 HIR dan Pasal 195, 618 RBg. 
Semua putusan hakim harus memuat alasan-alasan putusan 
yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 ayat 1 UU 
No.4/2004, Pasal 184 ayat 1, 319 HIR, Pasal 195, 618RBg). 
Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan 
dapat kita lihat dari beberapa putusan MA yang menetap-
kan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup 
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dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan ha-
rus dibatalkan.

9) Beracara dikenakan Biaya. Pasal 4 (2), 5 (2) UU No. 4/2004, 
Pasal 121 (4), 182, 183 HIR, Pasal 145 (4), 192 RBg, kecuali 
Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg. Untuk berperkara pada asan-
ya dikenakan biaya (Pasal 4 ayat 2,5 ayat 2 UU No. 4/2004).
Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya 
untuk penggalian pemberitahuan para pihak serta biaya 
materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang 
pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka 
yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat 
mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (Pro Deo) dengan 
mendapatkan ijin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya 
perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mam-
pu yang dibuat oleh Kepala Polisi (Pasal 237 HIR, 237 RBg). 
Akan tetapi dalam praktek surat keterangan tidak mampu 
dibuat oleh Camat daerah tempat tinggal yang berkepent-
ingan.

10) Tidak ada keharusan mewakilkan. Pasal 123 HIR, 147 RBg.
HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakili kapada 
orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi 
secara langsung terhadap para pihak yang langsung berke-
pentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau di-
wakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR, 
147 RBg).

3. Jelaskan jenis perkara perdata dan jenis acara dalam perka-
ra perdata.
Jawaban:
1) Jenis perkara perdata, antara lain: 

a) Contentious Jurisdictie/Sengketa. Dalam perkara ini 
dapat dikatakan sebagai peradilan yang sesungguhnya 
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karena mengandung sengketa. Dimana terdapat mini-
mal ada 2 pihak yang berperkara. Hakim terikat den-
gan hukum positif dan produk hakimnya adalah berupa 
putusan. Contohnya yaitu perbuatan melawan hukum, 
wanprestasi, waris, perceraian.

b) Voluntaire Jurisdictie/Permohonan.  Dalam perkara ini 
bukanlah peradilan yang sesungguhnya karena tidak 
mengandung konflik. Dalam perkara ini hanya terdapat 
satu pihak yang berperkara, yaitu pemohon. Hakim me-
miliki kekuasaan untuk menggunakan kebijaksanaan-
nya dan produk hakim yang dikeluarkan adalah berupa 
penetapan. Contohnya yaitu penetapan adopsi, ganti 
nama, ganti status kelamin, penetapan Rapat Umum Pe-
megang Saham (RUPS), pembubaran Perseroan Terba-
tas (PT).

2) Jenis Acara Pemeriksaan Perkara Perdata antara lain :
a) Acara Biasa, yaitu apabila para pihak atau kuasanya  

pada sidang pertama hadir di muka persidangan.
b) Acara Istimewa merupakan beracara perdata, baik 

penggugat/para tergugat secara keseluruhan atau ter-
gugat/para tergugat secara keseluruhan tidak hadir di 
persidangan. Yaitu dengan  : 
‒ Tidak mengirim wakil atau kuasanya pada sidang 

yang telah dilakukan
‒ Telah dipanggil secara patut
‒ Putusan Gugur apabila penggugat tidak hadir 

dalam sidang pertama. Dan pengadilan dapat me-
nentukan : Berdasarkan pasal 126 HIR, pengadilan 
dapat melakukan pemanggilan sekali lagi atau gu-
gatan diputus gugur.Dan selanjutnya perkara itu 
dapat dilanjutkan kembali.
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‒ Putusan Verstek Terjadi apabila : Pihak tergugat 
pada sidang pertama tidak hadir di persidangan, 
Tidak mengirim wakil atau kuasanya, Telah di-
panggil secara patut, Dan pengadilan dapat me-
nentukan Dapat memanggil untuk yang kedua ka-
linya (Pasal 126 HIR) atau Perkara diputus verstek 
(Pasal 125 ayat(1) HIR)

‒ Verzet hanya boleh dilakukan oleh pihak tergugat.
Verzet ini diajukan hanya untuk sekali saja, dan 
bila terdapat verstek lagi maka upaya tergugat 
hanya upaya hukum banding.Begitu juga dengan 
pihak penggugat hanya terbuka upaya banding. 
Dalam verzet, kedudukan masing - masing seperti 
semula dan bila dalam verzet pihak penggugat ti-
dak datang maka akan diputus perkara secara con-
tradictoir. Dalam hal perkara diputus verstek dan 
gugatan dikabulkan sebagian maka kedua belah 
pihak dapat mengajukan upaya hukum lagi.

4. Jelaskan pengertian dan macam-macam kompetensi penga-
dilan. Jelaskan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.
Jawaban:
Kompetensi adalah kewenangan mengadili suatu badan peradi-
lan disebabkan adanya pembagian kewenangan yang antara lain 
karena: 
o Jenis sengketa beraneka macam
o Kewenangan pengadilan dibatasi oleh Undang-Undang me-

liputi perkara tertentu
o Kewenangan pengadilan dibatasi oleh wilayah tertentu

Pentingnya memahami mengenai kompetensi yaitu agar  para 
pihak tidak keliru dalam mengajukan gugatan/permohonannya, 
sehingga pengajuannya ditolak/dieksepsi.
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Kompetensi pengadilan dibedakan menjadi dua, yaitu Kompe-
tensi Absolut (Atributive Competentie) dan Kompetensi Relatif 
(Distributive Competentie).
1) Kompetensi Absolut. Kompetensi Absolut yaitu kewenan-

gan atau kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan 
dan kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkara. 
Terdapat empat lingkup Peradilan, antara lain: Peradilan 
Umum; Peradilan Agama; Peradilan Tata Usaha Negara; dan 
Peradilan Militer. Mengapa dilakukan pemisahan yurisdik-
si? Hal itu dilakukan karena:
• masing-masing lingkungan memiliki kewenangan 

mengadili tertentu;
• kewenangan tertentu tersebut menciptakan ke-

wenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada mas-
ing-masing lingkungan sesuai dengan subject matter 
of jurisdiction;

• masing-masing peradilan hanya berwenang mengadi-
li sebatas kasus yang diatur Undang-Undang.

2) Kompetensi Relatif. Yaitu kewenangan atau kekusaaan 
mengadili antar satu lingkungan Peradilan (Pengadilan 
Negeri dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama den-
gan Pengadilan Agama, dan seterusnya) serta kewenangan 
mengadili berdasarkan wilayah hukum Pengadilan. Kompe-
tensi relatif ini menentukan Pengadilan Negeri mana yang 
berwenang memeriksa perkara. Kompetensi Relatif diatur 
dalam Pasal 118 Het Herziene Indonesisch Reglement atau 
Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR).

Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang 
wilayah hukumnya meliputi: (Pengecualiannya)
a) gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah huk-

umnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak 
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diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana 
tergugat bertempat tinggal;

b) apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat 
diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meli-
puti wilayah salah satu kediaman tergugat;

c) apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau 
tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak 
dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pen-
gadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 
penggugat;

d) apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan 
dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya me-
liputi letak benda tidak bergerak.

e) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pili-
han, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya 
dipilih.

Kompetensi Absolut/Kekuasaan PengadilanAgama (UU No. 
7/1989 Jo, UU No. 3/2006) Pasal 49 UU No. 3/2006 : Pengadilan 
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan me-
nyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, sengketa ekonomi 
syari’ah.

5. Jelaskan urutan persidangan pemeriksaan perkara perdata
Jawaban:
Tata urutan persidangan perkara perdata gugatan di Pengadilan 
Negeri:
1) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;
2) Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan mema-

suki ruang sidang;



134 TANYA JAWAB SEPUTAR ILMU SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

3) Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demiki-
an pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat;

4) Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempa-
tan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;

5) Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari 
lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI No.1 Tahun 
2008);

6) Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang di-
lanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/
kuasanya;

7) Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persi-
dangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME;

8) Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban 
dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permoho-
nan putusan provisionil, gugatan rekonvensi);

9) Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi se-
bagai penggugat rekonvensi;

10) Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia 
berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;

11) Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungki-
nan ada gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenk-
omst);

12) Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan 
sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya 
eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);

13) Pembuktian
14) Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi; Dilan-

jutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi; Apabila 
menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan setempat;



FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 135

15) Kesimpulan
16) Musyawarah oleh Majlis Hakim (bersifat rahasia);
17) Pembacaan Putusan;
18) Isi putusan: a. Gugatan dikabulkan, b. Gugatan ditolak, c. 

Gugatan tidak dapat diterima;
19) Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya apak-

ah akan menerima, pikir-pikir atau akan banding. Apabila 
pikir-pikir maka diberi waktu selama 14 hari;

20) Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka diberitahu ter-
lebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberita-
huan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 
14 hari tidak menentukan sikap maka dianggap menerima 
putusan.

7. Jelaskan mengenai prinsip dan jenis jenis alat bukti dalam 
hukum acara perdata.
Jawaban:
Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan 
perkara kepada Hakim supaya dapat dinilai apakah masalah 
yang dialami penggugat atau pemohon dapat ditindak secara 
hukum. Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang 
harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerap-
kan hukum materil. Dalam pembuktian berlaku prinsip : Barang 
siapa mendalilkan sesuatu, Dia yang harus membuktikan. 
Alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang biasa digunakan 
oleh pihak-pihak yang berperkara unutuk meyakinkan hakim 
di muka sidang pengadilan. Definisi lain menjelaskan bahwa 
alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang 
dapat dipakai untuk membuktikan. Macam – macam Alat Bukti 
antara lain :
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1) Alat Bukti Tertulis atau Surat-surat
Alat bukti surat-surat atau tulisan adalah segala sesuatu 
yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan un-
tuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dapat di-
pergunakan sebagai pembuktian. Surat-surat sebagai bukti 
tertulis terbagi kepada ‘akta’ dan ‘selain akta’.

2)  Alat Bukti Saksi 
Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam 
Pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi ”pembuktian den-
gan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak 
dikecualikan oleh undang-undang”. Jadi prinsipnya, alat 
bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa 
perdata, kecuali apabila UU sendiri menentukan sengketa 
hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti 
saksi tidak dapat diterapkan.
Pemeriksaan saksi ahli diatur dalam Pasal 154 HIR mau-
pun Pasal 215 s/d 229 Rv. Ahli adalah orang yang memi-
liki pengetahuan khusus di bidang tertentu, yang menurut 
Raymond Emson ”Specialized are as of Knowledge”, ”ahli 
merupakan orang yang dapat memberi keterangan dan 
penjelasan serta membantu menemukan fakta melebihi ke-
mampuan pengetahuan umum orang biasa”.

3) Alat Bukti Persangkaan
Persangkaan diatur dalam Pasal 1915 KUH Perdata, Pasal 
173 HIR dan Pasal 310 RBG. Menurut Pasal 1915 KUH Per-
data, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh UU atau 
oleh hakim ditarik dari satu persitiwa yang diketahu umum 
ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

4) Alat Bukti Pengakuan
Pengakuan (bekentenis, confession) adalah alat bukti yang 
berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan 
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salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemer-
iksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang 
pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa 
apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau selu-
ruhnya (Vide Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR).

5) Alat Bukti Sumpah  
Sumpah sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 155 s/d 
158, Pasal 177 HIR dan Pasal 1929 s/d 1945 KUH Perdata. 
Sumpah secara konsepsional adalah suatu keterangan atau 
pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan. Tujuan dari 
sumpah adalah agar orang yang bersumpah dalam mem-
beri keterangan atau pernyataan itu menyampaikan yang 
benar dari yang sebenarnya, dan takut atas murka Tuhan, 
apabila dia berbohong.    
Dalam sumpah dapat juga dilakukan, pertama  Sumpah 
Pemutus (Decisoir Eed),yaitu sumpah yang oleh pihak satu 
(penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak 
yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas 
pengucapan atau pengangkatan sumpah (Vide Pasal 1930 
ayat KUH Perdata).Kedua Sumpah Tambahan (Aanvullende 
Eed) yang ditegaskan Pasal 1940 KUH Perdata, bahwa ”ha-
kim karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu 
pihak yang berperkara mengangkat sumpah, supaya den-
gan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu dan dapat di-
tentukan jumlah uang yang akan dikabulkan”. Ketiga Sump-
ah Penaksir (Aestimatoire Eed), yaitu sumpah yang secara 
khusus diterapkan untuk menentukan berapah jumlah nilai 
ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat. 
Tujuan dari sumpah ini untuk menetapkan berapa jumlah 
ganti rugi atau harga yang akan dikabulkan. Penerapan 
sumpah ini baru dapat dilakukan apabila sama sekali tidak 
ada bukti dari kedua belah pihak yang dapat membuktikan 
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jumlah yang sebenarnya (Vide Pasal 155 ayat (1) HIR dan 
Pasal 1940 KUH Perdata).   

8. Jelaskan pengertian dan jenis-jenis putusan dalam perkara 
perdata.
Jawaban:
Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk meny-
elesaikan atau mengakhiri perkara perdata.
Macam- macam putusan yaitu : 
1) Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum 
putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk me-
mungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan 
perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri  terha-
dap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan un-
tuk mengadili suatu perkara.
Dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg me-
nentukan bahwa : “Putusan sela hanya dapat dimintakan  
banding bersama-sama permintaan banding terhadap pu-
tusan akhir”
Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa putusan 
sela, yaitu preparatoir, interlocutoir, incidentieel, danprovi-
sioneel.
a) Putusan preparatoir adalah putusan persidangan 

mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan  
segala sesuatu  guna mengadakan putusan akhir. 
Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran 
pemeriksaan saksi.

b) Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya 
memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk 
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memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena 
putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka 
putusan interlocutoir akan mempengaruhi putusan 
akhir

c) Putusan incidentieel adalah putusan yang 
berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa 
yangmenghentikan  prosedur peradilan biasa. Putusan 
inipun belum berhubungan dengan pokok perkara, 
seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut 
serta dalam suatu perkara (vrijwaring, voeging, 
dantussenkomst)

d) Putusan provisioneel adalah putusan  yang menjawab 
tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang 
berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan 
guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan 
akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, 
sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta 
dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan 
suaminya

2) Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara 
perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu.
Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat 
dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu putusancondemna-
toir, putusan constitutief, dan putusan declaratoir.
a) putusan condemnatoir adalah putusan yang bersi-

fat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi 
prestasi. Hak perdata penggugat yang dituntutnya 
terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. 
Amar putusan selalu berbunyi “Menghukum .... dan se-
terusnya”
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b) putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan 
suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan 
yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan 
pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan seb-
againya. Amar putusan berbunyi : “Menyatakan ... dan 
seterusnya.”

c) putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan 
suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menu-
rut hukum. Misalnya, perjanjian antara penggugat 
dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan 
sebagainya. Amar putusannya selalu berbunyi : “Me-
nyatakan ... sah menurut hukum.”

d) Dari ketiga putusan akhir tersebut diatas, putusan 
yang memerlukan pelaksanaan (executie) hanyalah 
putusan akhir yang bersifat condemnatoir, sedang-
kan putusan akhir lainya hanya mempunyai kekuatan 
mengikat.

9. Jelaskan mengenai upaya hukum  dalam perkara perdat.
Jawaban:
Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-un-
dang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu 
untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-
pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang diang-
gap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa 
yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang 
bisa secara tidak sengaja  melakukan kesalahan yang dapat me-
nimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada 
salah satu pihak.
Macam-macam (jenis) Upaya Hukum 
1) Upaya hukum biasa. Adalah upaya hukum yang dipergunak-

an bagi putusan yang belum memiliki hukum tetap. Upaya 
hukum biasa yaitu: 



FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 141

a. Perlawanan/verzet, adalah Suatu upaya hukum ter-
hadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat 
( disebut putusan verstek). Yang terdapat dalam pasal 
129 HIR. Verzet tersebut dapat dilakukan pada teng-
gang waktu atau tempo 14 hari (termasuk juga hari 
libur) setelah suatu putusan putusan verstek tersebut 
telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak 
tergugat karena pihak tergugat tidak menghadiri per-
sidangan. Syarat-syarat verzet yaitu dalam Pasal 129 
ayat (1) HIR:
a) keluarnya suatu putusan verstek
b) jangka waktu untuk mengajukan perlawanan ialah 

tidak boleh lewat dari empat belas (14) hari dan ji-
kalau adanya eksekusi tidak boleh lebih dari dela-
pan (8) hari 

c) Verzet tersebut dimasukan dan juga diajukan ke-
pada Ketua PN di dalam wilayah hukum dimana 
pihak penggugat telah mengajukan gugatannya 
tersebut.

b. Banding. ialah suatu upaya hukum yang dilakukan 
bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas ter-
hadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Yang ber-
dasar pada UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU 
No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan 
banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada 
panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan 
putusan (pasal 7 UU No 20/1947). Urutan banding 
bedasarkan pada Pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 
UU No 20/1947 yang mana mencabut ketentuan dari 
pasal 188-194 HIR, ialah: 
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a) adanya pernyataan ingin banding
b) panitera membuat suatu akta banding
c) Telah dicatat dalam register induk perkara
d) pernyataan banding harus telah di terima oleh pi-

hak terbanding paling lama empat belas(14) hari 
sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat.

e) Pihak pembanding juga dapat membuat suatu 
memori banding, terbanding juga bisa mengajukan 
suatu kontra memori banding.

c. Kasasi. ialah suatu pembatalan putusan atas sautu 
penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradi-
lan pada tingkat peradilan akhir.Dalam Putusan yang 
diajukan dalam putusan kasasi ialah merupakan putu-
san banding. Adapun alasan yang dipergunakan dalam 
permohonan kasasi yang ditentukan di dalam pasal 30 
UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 yaitu: 
a) tidak berwenang (baik itu merupakan kewenan-

gan absolut maupun kewenangan relatif) untuk 
melampaui batas suatu wewenang;

b) salah menerapkan ataupun melanggar hukum 
yang berlaku;

c) lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah di-
wajibkan oleh peraturan perUU yang dapat men-
gancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan 
yang bersangkutan atau berkaitan.

2) Upaya hukum luar biasa. Adalah suatu upaya hukum di-
lakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum 
tetap dan juga dalam asasnya upaya hukum ini tidaklah 
menangguhkan eksekusi. Jenisnya adalah :
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a. Perlawanan pihak ketiga (denderverzet) terhadap sita 
eksekutorial. Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bila-
mana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan 
kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pi-
hak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu 
putusan tersebut. Bedasarkan di dalam Pasal 378-384 
Rv dan pasal 195 (6) HIR. Dapat Dikatakan sebagai upa-
ya hukum luar biasa oleh pada dasarnya suatu putusan 
tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara 
saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat terse-
but) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan 
tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan 
mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya 
dapat dikatakan luar biasa). Denderverzet tersebut dia-
jukan ke Pengadilan Agama/Negeri yang telah memu-
tus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan.

b. Peninjauan kembali (request civil). Ini adalah apa-
bila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang diten-
tukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan 
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap 
dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan 
pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepent-
ingan. [pasal 66-77 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004] 
Adapun alasan dalam peninjauan kembali menurut pas-
al 67 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004, ialah: 

a) adanya novum atau disebut bukti baru yang diketa-
hui setelah perkaranya diputus yang telah didasar-
kan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim 
pidana yang telah dinyatakan palsu;

b) apabila setelah suatu perkara diputus, ditemukan-
nya surat-surat bukti yang memiliki sifat yang me-
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nentukan pada waktu perkara diperiksa tidak bisa 
ditemukann;

c) apabila setelah dikabulkannya hal yang tidak ditun-
tut atau lebih daripada yang telah dituntut tersebut;

d) bilamana mengenai sesuatu bagian dari suatu tuntu-
tan belum diputus tanpa dipertimbangkan terlebih 
dahulu sebab-sebabnya;

e) bilamana dalam satu putusan terdapat kekhilafan 
hakim atau suatu kekeliruan hakim yang nyata.

Batas tenggang waktu di dalam pengajuan (seratus dela-
pan puluh)180 hari setelah putusan memiliki kekuatan 
hukum tetap (bedasarkan dalam Pasal 69 UU 14/1985). 
Mahkamah Agung  telah memutus suatu permoho-
nan dalam peninjauan kembali dalam tingkat pertama 
dan juga terakhir (Bedasarkan dalam Pasal 70 UU no 
14/1985). 



FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 145

HUKUM ACARA PIDANA

1. Hukum Pidana adalah Hukum Materiil dan Hukum Acara 
adalah Hukum Formil. Jelaskan maksud pernyataan terse-
but dengan memberikan uraian perbedaan hukum formil 
dan hukum materiil.
Jawaban:
Hukum pidana materiil atau disebut juga Hukum Pidana 
memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan 
perbuatan perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang 
memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ke-
tentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan
Hukum pidana formil atau dikenal juga dengan hukum acara 
pidana adalah peraturan hukum acara pidana yang mengatur 
bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana 
materil. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) mempros-
es bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang 
yang dituduh melakukan tindak  pidana (makanya disebut se-
bagai HukumAcara Pidana) termasuk didalamnya proses mulai 
dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, vonis 
(putusan) sampai dengan penghukuman. Hukum Acara Pidana 
juga menjelaskan jangka waktu-jangka waktu Hukum Acara 
yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material.
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2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi represif dan 
fungsi preventif dari Hukum Acara Pidana
Jawaban:
Fungsi represif Hukum Acara Pidana: dipergunakan untuk 
melakukan tindakan-tindakan terhadap perilaku menyimpang 
atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, mis-
alnya: apabila terjadi penyimpangan di tingkat Penyelidikan, Pe-
nyidikan, Penuntutan, dan Pemidanaan. Apakah terjadi pemak-
saan agar saksi/tersangka mengakui atau memberi keterangan 
saat diperiksa penyidik. 
Fungsi preventif Hukum Acara Pidana: dipergunakan untuk 
menjamin terlaksananya perlindungan hukum dan HAM dari 
para pihak, melalui tindakan-tindakan administrative. Dalam 
penegakan Hukum Acara Pidana, tidak boleh ada kesalahan ad-
ministrative seperti: surat penangkapan tidak disampaikan ke 
keluarga yang ditangkap, jangka waktu peangkapan atau penah-
anan yang terlampaui. 

3. Jelaskan apa perbedaan asas inquisitoir dan asas accuisator 
dalam Hukum Acara Pidana.
Jawaban:
Asas Akuisator dan Inkuisator adalah asas yang berkenaan den-
gan proses pemeriksaan terdakwa di semua tingkat pemerik-
saan (dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai di pen-
gadilan). 
Asas Acuisator adalah asas di mana pemeriksaan dilakukan 
dengan memposisikan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan. 
Karena meletakkan sebagai subjek maka yang dicari adalah ket-
erangan. Sedangkan Asas Inquisator adalah asas di mana pemer-
iksaan dilakukan dengan memposisikan si tersangka dan/atau 
terdakwa sebagai objek pemeriksaan. Karena meletakkan seb-
agai objek maka yang dicari adalah pengakuan.  
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4. Jelaskan apa yang dimaksud dari asas-asas dalam Hukum 
Acara Pidana berikut ini:
Jawaban:
a. Asas Keseimbangan

Asas yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum 
harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi 
antara:
1. perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia 

dengan,
2. perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban 

masyarakat. 
b. Asas Peradilan Cepat, Sederhana berbiaya Murah
 Asas yang menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan 

dalam jangka waktu yang terukur, tidak mengulur-
mengulur waktu, dan biayanya terjangkau bagi para 
pencari keadilan

c. Asas presumption of innocent
 Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, 
wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 
pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh 
kekuatan hukum tetap

5. Jelaskan apa perbedaan istilah-istilah berikut ini:
Penyelidik dan penyidik, penyidikan dan penyelidikan, la-
poran dan pengaduan, penangkapan dan teratangkap tan-
gan, bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup.
Jawaban:
a. Penyelidik dan penyidik
 Penyelidik: Dilakukan hanya oleh Polri yang memiliki 

kewenangan.
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 Pasal 4 KUHAP yang berwenang melakukan fungsi 
penyelidikan adalah “setiap pejabat polisi negara Republik 
Indonesia”. Dalam pasal ini ditegaskan hanya polisi yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan 
dan pejabat di luar kepolisian tidak diperkenankan oleh 
undang-undang, begitu pula jaksa.

 Penyidik: Kewenangan melakukannya dimiliki oleh Polri 
dan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil)

 Pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pembantu 
Letnan Dua atau Komandan Sektor Kepolisian berpangkat 
Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua yang karena 
jabatannya adalah penyidik)  PP 27/1983

 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang (Pengatur Muda 
tingkat I atau Gol.II/B)  PP 27/1983

 Penyidik Pembantu (Sersan Dua Polisi atau PPNS Polri 
berpangkat Pengatur Muda/Golongan 11/A)  PP 
27/1983

b. Penyelidikan dan penyidikan
 Penyelidikan: “Serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini.” Fokusnya ada pada mencari 
dan menemukan peristiwa/kejadian yang diduga tindak 
pidana.

 Penyidikan: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan 
keterangan, bukti-bukti, guna mengungkap tentang tindak 
pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”. 
Fokusnya ada pada mencari dan mengumpulkan alat bukti, 
keterangan untuk menemukan tersangkanya.
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c. Laporan dan pengaduan
 Laporan dapat disampaikan oleh setiap orang dan 

merupakan kewajibannya, sementara pengaduan hanya 
dapat diajukan oleh orang tertentu saja buka kewajibannya 
tapi merupakan hak. Dari segi obyeknya, laporan obyeknya 
adalah setiap delik/tindak pidana yang terjadi tidak ada 
pengecualiannya, jadi hal ini berkenaan dengan delik biasa. 
sementara pengaduan, obyeknya terbatas pada delik-
delik aduan saja. Dari segi isinya, laporan berisi tentang 
pemberitahuan tanpa disertai permohonan, sedangkan 
pengaduan isinya pemberitahuan disertai dengan 
permohonan untuk segera melakukan tindakan hukum. 
Dari segi pencabutan, laporan tidak dapat dicabut kembali  
sementara pengaduan dapat dicabut kembali.

d. Penangkapan dan tertangkap tangan
 Penangkapan: Suatu tindakan penyidik berupa 

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau 
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal 
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
(PASAL 1 ANGKA 20 KUHAP) Jangka waktu penangkapan 
1x24 Jam apabila statusnya tidak dinaikkan menjadi 
Tersangka maka harus di lepaskan (Pasal 19 ayat (1) 
KUHAP):

 Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada 
waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan 
segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, 
atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 
sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat 
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras 
telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu 
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yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut 
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu” 
( Pasal 1 angka 19 UU RI NO 8 TAHUN 1981 TENTANG 
KUHAP). Pelaku jika tertangkap tangan akan langsung di 
tetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan. 

e. Bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup
 Bukti Permulaan Cukup: Bukti permulaan untuk 

menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 
1 butir 14. Ditujukan kepada mereka yang betul-betul 
melakukan tindak pidana. 

 Peraturan Kapolri No. 14/2012, Pasal 1 angka 21:  Bukti 
Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 
(satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga 
bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai 
dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. 

 Bukti Cukup: Bukti yang dapat menjadikan seseorang 
berstatus tersangka dan dilakukan penahanan untuk 
diproses penyidikan lebih lanjut. Alat bukti berupa Laporan 
Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan 
untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak 
pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.

6. Jelaskan dengan singkat, padat dan dengan memberikan 
dasar hukum hal-hal berikut ini: Alat bukti yang sah, Saksi 
testimonium de auditu, Putusan vrijpraak, Putusan ontslag, 
Putusan Pemidanaan.
Jawaban:
a. Alat bukti yang sah (secara urut)

Pasal 184 ayat (1) KUHAP:
1. Keterangan Saksi  (Pasal 185 KUHAP)
2. Keterangan Ahli   (Pasal 186 KUHAP)
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3. Surat    (Pasal 187 KUHAP)
4. Petunjuk   (Pasal 188 KUHAP)
5. Keterangan Terdakwa  (Pasal 189 KUHAP)

b. Saksi testimonium de auditu 
Saksi Testimonium de aduditu adalah Keterangan saksi yang 
diperoleh dari orang lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 
angka 26 dan angka 27 KUHAP, maka saksi testimonium de 
auditu adalah TIDAK SAH
Sedangkan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 65/PUU-VIII/2010: “Pengertian Pasal 1 angka 26, 
Pasal 1 angka 27, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta 
Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP tidak boleh ditafsirkan 
secara sempit, maka berdasarkan penafsiran gramatikal, 
jika dikaitkan dengan pasal-pasal dalam KUHAP, karena 
dapat menghilangkan kesempatan Terdakwa dalam 
menghadirkan saksi a de charge (menguntungkan). Oleh 
karena itu, arti penting saksi bukan terletak apakah ia 
melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa 
pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan 
perkara pidana yang sedang di proses.” Sehingga, saksi 
testimonium de auditu merupakan bagian dari alat bukti: 
PETUNJUK.

c. Putusan Vrijpraak 
Pasal 191 ayat 1 KUHAP. Putusan yang menyatakan terdakwa 
dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak). Maksudnya ialah 
pengadilan berpendapat bahwa kesalahan/perbuatan 
yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan persidangan.
Misalnya : minimnya alat pembuktian yang ditetapkan oleh 
UU tidak terpenuhi. 
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‒ Putusan ini bersifat negatif, artinya putusan tidak 
menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan 
yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa 
kesalahan terdakwa tidak terbukti di persidangan.

‒ See negatief-wettelijk sistem pembuktian KUHAP, 
dalam Pasal 183 KUHAP  2 alat bukti+ keyakinan 
hakim.

‒ Jaksa tidak dapat banding ke PT (Pasal 67 KUHAP)
d. Putusan ontslag 

Putusan Lepas dari segala tuntutan (ontslag van alle 
rechtsvervolging). Maksudnya ialah Perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 
itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dikarenakan 
adanya alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan/
atau alasan pemaaf (fait dixcuse).
‒ Alasan pembenar : Pasal 48, 49(1), 50 & 51(1) KUHAP
‒ Alasan pemaaf : Pasal 49(2) & 51(2) KUHAP
‒ Dapat dimintakan banding baik oleh terdakwa 

maupun jaksa.
e. Putusan Pemidanaan 

Apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan 
yang didakwakan kepadanya terbukti dengan sah dan 
meyakinkan. Pasal 193 (1) KUHAP, apabila terdakwa 
terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana.



FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 153

HUKUM TATA NEGARA

1. Apa yang anda ketahui tentang sumber hukum formal dan 
sumber hukum materiil. Kemudian jelaskan sumber hu-
kum formal dan materiil dari hukum tata negara.
Jawaban:
Sumber hukum formal diartikan sebagai tempat atau sumber 
dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. 
Atau menurut Utrecht sumber hukum formil adalah sumber 
hukum yang dikenal dari bentuknya.
Sedangkan hukum materiil adalah sumber hukum yang mentu-
kan isi hukum. Dengan demikian bahwa sumber hukum formal 
ini sebagai bentuk pernyataan berlakuknya hukum materiil
Sumber hukum tata negara tidak terlepas dari pada sumber hu-
kum formil dan materil.
Pertama,  sumber hukum materil tata Negara adalah sumber hu-
kum yang menentukan isi kaidah hukum tata Negara, yaitu:
a. Dasar dan pandangan hidup bernegara sepeti pancasila.
b. Kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan 

kaidah hukum tata Negara. Sepeti halnya denga kekuatan 
dalam proses perumusan dan perancangan perundang-un-
dangan yang tidak lepas dari pada kepentingan kelompok 
partai dalam merumuskan hukum.

Kedua, sedangkan sumber hukum dalam arti formal, yaitu;
a. Hukum perundang-undangan ketatanegaraan adalah hu-

kum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh 
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pejabat yang berwewenang dan dituangkan dalam bentuk 
tertulis.

b. Hukum adat ketatanegaraan merupakan hukum asli bangsa 
Indonesia yang tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan 
oleh masyarakat hukum adat.

c. Hukum adat kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan 
adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyeleng-
garaan Negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan 
menghidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum 
perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.

d. Yurisprudensi ketatanegaraan adalah kumpulan putusan-
putusan pengadilan.

e. Trakta atau hukum perjanjian internasional ketatanega-
raan adalah persetujuan yang diadakan Indonesia dengan 
Negara-negara lain.

f. Doktrin ketatanegaraan ajaran-ajaran tentang hukum 
tatanegara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam 
dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pe-
mikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku.

2. Jelaskan pengertian sumber hukum menurut perspektif so-
siologis dan filosof.
Jawaban: 
a. Pengertian Sumber Hukum Menurut Perspektif Sosi-

ologis 
Faktor faktor yang benar benar menyebabkan hukum 
benar benar berlaku, faktor faktor tersebut ialah fakta 
fakta dan keadaan keadaan yang menjadi tuntutan sosial 
untuk menciptakan hukum.

b. Pengertian Sumber Hukum Dari Sudut Pandang Filosof 
Dalam arti mengenai keadilan yang merupakan esensi hu-
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kum, oleh karena itu berdasarkan pengertian dari sumber 
hukum ini, sumber hukum menetapkan kriterium untuk 
menguji apakah hukum yang berlaku sudah mencermink-
an keadilan dan fairnes.

3. Sebutkan ruang lingkup Hukum Tata Negara yang merupak-
an struktur umum dari negara sebagai organisasi.

Jawaban: 
a. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
b. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
c. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki 

absolute)
d. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, 

Demokrasi)
e. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, 

meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat 
dan daerah)

4. Jelaskan hubungan hubungan Hukum Tata Negara dengan 
ilmu lain (Ilmu Negara, Ilmu Politik).

Jawaban:
a. Ilmu Negara

“Ilmu negara” diambil dari istilah bahasa Belanda Staatler 
yang berasal dari istilah bahasa Jerman Staatslehre dalam 
bahasa inggeris disebut teory of state dalam bahasa Peran-
cis Theorie d’etat. Ilmu Negara adalah menyelidiki asas-asas 
pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara 
dan hukum tata Negara. George Jellinek dikenal sebagai 
Bapak Ilmu Negara. Membagi ilmu kenegaraan menjadi dua 
bagian, yaitu : 
1) Ilmu Negara dalam arti sempit (staatswissenschaften)
2) Ilmu pengetahuan hukum (rechtwissenschaften)
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Ilmu pengetahuan hukum rechtwissenschaften menurut 
Jellinek adalah Hukum public yang menyangkut soal ken-
egaraan, misalnya Hukum tata Negara, hukum administrasi 
Negara, hukum pidana, dan sebagainya.

b. Ilmu Politik
Menurut Hoetink bahwa ilmu politik adalah semacam sosi-
ologi Negara. Ilmu Negara dan hukum tata Negara meyelidi-
ki kerangka yuridis dari Negara, sedangkan ilmu politik me-
nyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Maka 
kedua-duanya menggambarkan bahwa masing-masing me-
nyelidiki obyek yang sama yaitu Negara, perbedaan hanya 
pada metode yang digunakan. Dimana ilmu Negara metose-
nya adalah yuridis sedangkan ilmu politik adalah sosiologis
Sedangkan menurut Barents menggambarkan bahwa hu-
kum tata Negara adalah kerangkanya sedangkan ilmu poli-
tik merupakan daging yang disekitarnya. Perbedaannya 
adalah Ilmu Negara menitip beratkan pada sifat-sifat teo-
ritis tentang asas pokok dan pengertian-pengertian pokok 
tentang Negara, makanya ilmu Negara kurang dinamis. Se-
mentara ilmu politik lebih menitip beratkan pada kejalah-
gejalah kekuasaan, baik mengenai organisasi Negara mau-
pun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas Negara, 
oleh karena itu ilmu politik dinamis dan hidup.

c. Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hu-
kum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti 
sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah 
dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara 
adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, 
personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak ser-
ta kewajiban tersebut hak-hak organisasi batasan-batasan 
dan wewenang.
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Hukum Administrasi Negara adalah yang mempelajari jenis 
bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam 
melakukan tugasnya.
Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara 
Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara 
terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata 
Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan 
Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam ke-
adaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-
betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata 
Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan 
dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang.

5. Jelaskan asas-asas Hukum Tata Negara.
Jawaban:
a. Asas pancasila bahwasanya setiap Negara didirikan atas fal-

safah tertentu.
b. Asas Negara hukum (rechtsstaat) cirinya yaitu pertama, 

adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubun-
gan antara penguasa dan rakyat kedua, adanya pembagian 
kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebe-
basan rakyat.

c. Asas legalitas, dimana asas legalitas tidak dikehendaki 
pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-
undang yang berlaku. Atau dengan kata lain the rule of law 
not of man dengan dasar hukum demikian maka harus ada 
jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan 
prinsip-prinsip demokrasi.

d. Asas kedaulatan dan demokrasi menurut jimly Asshiddiqie 
gagasan kedaulatan rakyat dalam Negara Indonesia, men-
cari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam 
kebijakan demokrasi politik dan ekonomi.
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e. Asas Negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab 
tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di 
tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, system pemerintah-
an di Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara 
kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan adanya 
tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menim-
bulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan 
kewenangan dan pengawasan.

f. Asas pemisahan kekuasaan dan chek and balance (perim-
bangan kekuasaan)

6. Jelaskan Unsur-unsur/ciri-ciri khas suatu negara hukum 
atau Rechstaat.
Jawaban:
a. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang 
politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.

b. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak 
dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apa-
pun.

c. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
d. Adanya Undang-Undang Dasaer yang memuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
7. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang sistem pemerintah-

an, 1) Sistem pemerintahan parlementer, 2) Sistem pemer-
intahan presidensil 3) Sistem pemerintahan dengan penga-
wasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif
Jawaban:
a. Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem 

pemerintahan di mana hubungan antara pemegang kekua-
saan eksekutif dan parlemen sangat erat.
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b. Sistem pemerintahan presidensil ialah sistem pemerintah-
an yang memisahkan secara tegas badan legislatif, ba dan 
eksekutif, dan badan yudikatif.

c. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh 
rakyat terhadap badan legislatif. Maksudnya, dalam sistem 
pemerintahan seperti ini parlemen tunduk kepada kontrol 
langsung dan rakyat. Kontrol tersebut dilaksanakan dengan 
cara referendum (bisa dengan refrendum obligator, refer-
endum fakultatif dan referendum konsultatif) dan usul ini-
siatif rakyat yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu ran-
cangan undang-undang kepada parlemen dan pemerintah.
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HUKUM POSITIF ISLAM                           
DI INDONESIA

1. Apa yang dimaksud dengan hukum positif Islam? Berikan 
contohnya!
Jawaban:

• Dalam kajian ilmu hukum terdapat istilah hukum positif (ius 
constituendum) dan hukum yang dicita-citakan (ius costitu-
tum). Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di 
suatu negara. Hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang 
hidup di masyarakat, tetapi belum menjadi hukum positif se-
cara legal-formal.

• Hukum positif Islam adalah hukum Islam (fikih/fatwa/qad-
la’) yang telah diberlakukan secara legal formal di suatu neg-
ara, bentuknya undang-undang atau sejenisnya yang kelahi-
rannya diprakarsai oleh penguasa untuk dijadikan pedoman 
hukum bagi masyarakatnya, misalnya UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelo-
laan Zakat, dll.

2. Perkembangan dialektika tiga sistem hukum (Islam, Barat, 
dan Adat) di Indonesia melahirkan tiga teori, yakni teori 
receptio in complexu, teori receptie, dan teori receptie exit. 
Berikan penjelasan masing-masing teori tersebut.
Jawaban:
• Teori Receptio in Complexu (oleh Van den Berg): Hukum 

Islam diterima/diresepsi secara keseluruhan oleh umat 
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Islam. Menurutnya, ”Hukum mengikuti agama yang dianut 
seseorang”. Teori ini muncul berdasarkan realitas keber-
lakuan hukum Islam di masyarakat yang beragama Islam. 
Karena itu VOC melakukan kompromi berkaitan dengan 
berlakunya hukum Islam, karena umat Islam sulit mene-
rima hukum asing, yaitu: 1) dalam Statuta Batavia yang 
ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa 
hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama 
Islam, 2) adanya upaya kompilasi hukum keluarga Islam 
tahun 1760 yang dikenal dengan Compendium Freijer, 3) 
adanya kompilasi serupa di Semarang, Cirebon, Gowa dan 
Bone.

• Teori Receptio (oleh Snouck Hurgronje): Hukum Islam bisa 
berlaku apabila telah diresepsi/diterima oleh hukum adat. 
Akibatnya: muncul pasal 134 ayat (2) IS (Indische Staatre-
geling) tahun 1929 yang menyatakan: Dalam hal terjadi 
perkara perdata antara sesama orang Islam akan disele-
saikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut 
telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak 
ditentukan lain oleh ordonansi”. Sebagai tindak lanjut Pas-
al 134 IS ini pada tahun 1937 dikeluarkan Stbl 1937 No. 
116 yang isinya: PA hanya berwenang memeriksa perkara 
perkawinan saja, sedang perkara waris diserahkan ke PN.”

• Teori Ketiga: Receptie Exit (Hazairin)/Receptie a Contrario 
(Sayuti Thalib): Hukum adat bisa berlaku jika tidak berten-
tangan dengan hukum Islam. Teori ini harus diperjuangkan 
oleh umat Islam Indonesia, untuk menghilangkan penga-
ruh dari teori Receptie Snough Hurgronje. Teori ini berlaku 
sejak 1974 sampai sekarang.
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3. Sebutkan hukum positif Islam di Indonesia yang berkaitan 
dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaima-
na yang disebutkan dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan pertama UU No. 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa: Pengadilan 
agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) 
waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) sha-
daqah, dan i) ekonomi syari’ah.
Jawaban:
a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksa-
naan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang berisi tiga 
buku, yakni buku I tentang perkawinan, buku II tentang ke-
warisan, dan buku III tentang perwakafan.

c. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), yang berisi 
empat buku, yakni buku I tentang subyek hukum dan amw-
al, buku II tentang Akad, buku III tentang Zakat dan hibah, 
dan buku IV tentang akuntansi syari’ah.

d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU 
No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-
undang ini lebih banyak berbicara tentang manajemen 
pengelolaan zakat (Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS 
dan Lembaga Amil Zakat/LAZ). Baznas kelahirannya dip-
rakarsai oleh pemerintah, sedangkan LAZ diprakarsai oleh 
swasta/masyarakat.
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e. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP 
No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf, merupakan ketentuan hukum wakaf 
hasil kompromi antara hukum fikih klasik dan fikih kon-
temporer yang disetujui sebagai pedoman pengelolaan 
dan pengembangan harta wakaf di Indonesia.

f. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Isinya 
antara lain berbicara tentang batasan kegiatan perbankan 
yang berdasarkan prinsip syari’ah, demokrasi ekonomi, 
dan kehati-hatian, termasuk juga bentuk-bentuk akad/
transaksi yang dijalankan di perbankan syari’ah.

g. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah 
Negara.

4. Sebutkan hukum positif Islam di Indonesia yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Hukum Islam di Nangrou Aceh Darus-
salam.
Jawaban:
a. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang 

berisi penegasan tentang Propinsi Aceh diberi keistime-
waan untuk menjalankan dan mengatur pemerintahannya, 
termasuk secara khusus mengatur pelaksanaan Hukum Is-
lam di sana. 

b. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 ta-
hun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam.

c. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 ta-
hun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqi-
dah, Ibadah, dan Syi’ar Islam. 

d. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. 
Qanun ini mengatur tentang a) pelaku jarimah, b) jarimah 
(khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan sek-
sual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, musahaqah),   , dan c) 
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‘uqubat, yang terdiri dari hudud dan ta’zir. Ta’zir terdiri 
dari dua macam, yakni Ta’zir utama ( hukuman cambuk, 
denda, penjara, dan retribusi) Sedangkan ta’zir tambahan 
berupa; pembinaan oleh negara, Restitusi oleh orang tua/
wali, pengembalian kepada orang tua/wali;  pemutusan 
perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, peram-
pasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.

e. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara 
Jinayat. Alasannya adalah bahwa aturan yang ada dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) be-
lum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan 
hukum jinayat di Aceh 

5. Sebutkan hukum positif Islam di Indonesia yang berkaitan 
dengan pelayanan publik.
Jawaban:
a.  UU No. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA No. 14 tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, yang 
telah dirubah menjadi PMA No. 20 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua PMA No. 14 tahun 2012 tentang Peny-
elenggaraan Ibadah haji Reguler. 

b.  UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
Undang-undang ini lahir sebagai bentuk tanggungjawab 
negara dalam menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing, den-
gan memberikan perlindungan dan jaminan tentang keha-
lalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, 
karena produk yang beredar di masyarakat belum semua 
terjamin kehalalannya.



MATA KULIAH TINGKAT 
PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA ISLAM
(HKI)

• Fikih Munakahat Kontemporer
• Problematika Hukum Keluarga 

Kontemporer di Indonesia
• Mediasi dan Penyelesaian Konflik dalam 

Keluarga
• Problematika Fikih Mawaris
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FIKIH MUNAKAHAT 
KONTEMPORER

1. Apa pengertian nikah beda agama dan bagaimana hukum-
nya?
Jawaban:
a. Pengertian perkawinan beda agama

Perkawinan beda  agama adalah perkawinan antara dua 
orang  yaitu laki-laki dan perempuan yang berbeda agama 
dan masing-masing tetap mempertahankan agamanya 

b. Hukum perkawinan  beda agama 
Menurut hukum Islam perkawinan beda agama pada awal-
nya  diperbolehkan dengan mendasarkan pada beberapa 
ayat al-Qur’an. Akan tetapi, dalam perkembangannya, 
perkawinan beda agama tersebut dilarang, sekalipun bagi 
laki-laki Muslim karena ekses negative (madharat) yang 
ditimbulkanya lebih banyak yaitu sulitnya mencapai tujuan 
perkawinan yaitu terciptanya keluarga sakinah, mawad-
dah dan rahmah. Pelarangan nikah beda agama di dasarkan 
pada argumen hukum saddu dzariah (menutup lahirnya 
madharat). Atas dasar alasan banyak menganding mad-
harat, maka jumhur ulama fikih berpendapat bahwa nikah 
beda agama adalah haram.
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI VII pada tanggal 
26-29 Juli 2005, MUI menetapkan fatwa Nomor: 4/MUNAS 
VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, yang 
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menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram 
dan tidak sah, Pertimbangan hukum yang pokok dari pelar-
angan perkawinan beda agama adalah pertimbangan unsur 
madharat yang timbul dari pernikahan beda agama yaitu 
konflik idiologis yang menjauhkan pada pencapaian tujuan 
perkawinan.
Dalam perspektif Undang-undang yang belaku di Indone-
sia, nikah beda agama   juga dilarang berdasarkan  pasal 2 
ayat (1) UUP menegaskan ”Perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan ke-
percayaanya”
Ketentuan hukum di atas menyiratkan bahwa para pihak 
yang akan melakukan pernikahan harus dua orang laki-laki 
dan perempuan yang memiliki kepercayaan terhadap aga-
ma yang sama. Oleh karena itu dalam tata hukum Indonesia 
tidak dikenal perkawinan beda agama.

2. Jelaskan pengertian nikah mut’ah dan bagaimana hukum-
nya ?
Jawaban:
Nikah kontrak, dalam bahasa Arab dikenal dengan nikah mut’ah, 
nikah mut’ah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata 
yaitu nikah dan mut’ah. Nikah secara bahasa adalah al-aqd dan 
al- wat’u’. Dalam istilah ini nikah diartikan akad.  Kata nikah ini 
kemudian disandingkan dengan kata mut’ah sehingga ada isti-
lah nikah mut’ah. 
Nikah mut’ah berarti pernikahan dengan menetapkan batas 
waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan 
isteri. Bila habis masa (waktu) yang ditentukan, maka keduanya 
dapat memperpanjang atau mengakhiri pernikahan tersebut 
sesuai kesepakatan. Penentuan jangka waktu inilah yang men-
jadi ciri khas nikah mut’ah, sekaligus pembeda dari nikah biasa.
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Dalam hukum Islam, nikah mut’ah (kontrak)  dilarang karena 
bertentangan dengan asas hukum perkawinan dalam islam yaitu 
membentuk ikatan keluarga yang kuat sebagai pasangan suami 
isteri untuk selamanya, guna mencapai tujuan perkawinan yaitu 
membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ulama 
sepakat bahwa nikah mut’ah itu seperti perzinaan yang teror-
ganisir (zina al-munaddham).
Dalam pernikahan mut’ah hak-hak hukum para pihak yang 
terlibat dalam pernikahan tidak dijamin termasuk hak-hak hu-
kum anak-anak yang lahir dari nikah mut’ah. Pelarangan nikah 
mut’ah ini juga karena bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang 
Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI). Dalam UU No. 1 / 1974 disebutkan bahwa pernikahan 
adala “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa

3. Bagaimana Ketentuan hukum perkawinan poligami
Jawaban:
Dalam hukum Islam, asas dari hukum perkwawinan adalah mo-
nogami yaitu satu suami satu isteri. Namun demikian, perkawi-
nan poligami dibolehkan dengan persyaratan suami mempu 
berbuat adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
Landasan normatif kebolehan poligami dalam Islam merujuk 
surat An-Nisa’ ayat 3 yang artinya “Dan nikahilah wanita-wanita 
yang kamu sukai dua, tiga atau empat, dan apabila kamu tidak 
bisa berbuat adail , maka nikahilah seorang saja”. 
Para ulama berbeda pendapat dalam menafsiri ayat di atas yang 
berujung pada perbedaan tafsir hukumnya. Bagi ulama yang 
mendasarkan pada ayat di atas dengan semata-mata pendeka-
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tan tekstual maka akan berkesimpulan bahwa poligami adalah 
dibolehkan. Sementara ulama lainya, menafsiri ayat poligami 
dengan pendekatam maqashid al-syariah dengan menggali mak-
na di balik ayat dengan memahami latar sejarah kapan, dimana 
dan dalam situasi apa ayat 3 surat an- Nisa di turunkan (asbab 
al-nuzul) maka hukum poligami tidak serta merta di bolehkan. 
Bahkan dalam batasan tertentu, jika poligamai berpotensi ke-
madharatan maka poligami bisa saja dilarang.
Di Indonesia persoalan perkawinan termasuk di dalamnya ma-
salah poligami diatur secara formal dalam Undang-Undang No-
mor I tahun 1974 tentang  Perkawinan dan Peraturan Pelaksa-
naanya dalam PP Nomor 9 tahun 1975, serta Intruksi Presiden 
(Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil ada aturan tersendiri  yaitu 
PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian 
bagi Pegawai Negeri Sipil.
Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mem-
punyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempu-
nyai seorang suami sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 
1 Undang-undang No.I tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam 
PP No. 9 tahun 1975  penjelasan UU No. I tahun 1974 dinyatakan 
bahwa undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya 
saja apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hu-
kum dan agama yang bersangkutan  mengizinkannya, seorang 
suami dapat beristeri lebih dari satu apabila telah memenuhi 
persyaratan tertentu yang diputuskan oleh Pengadilan. 
Secara yuridis normatif poligami adalah sesuatu yang mung-
kin dilakukan. Namun demikian kalau norma-norma tersebut 
(persyaratan-persyaratan izin poligami) dilaksanakan secara 
konsekuen oleh semua aparat penegak hukum, maka poligami 
merupakan sesuatu yang sangat sulit terjadi.
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PROBLEMATIKA HUKUM 
KELUARGA KONTEMPORER DI 

INDONESIA

1. Apa saja sebutan atau nama hukum keluarga dalam bahasa 
Arab dan Bahasa Inggris serta jelaskan pengertian hukum 
keluarga
Jawaban:
Hukum keluarga dalam bahasa Arab: Ḥuqūq al-‘Usrah wa Ḥuqūq 
al-Ā’ilah ( ), Qanūn al-Usrah ( ) dan  
al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah ( ). Dalam Bahasa Ing-
gris Islamic Family Law atau Muslim Family Law. Yaitu: hukum-
hukum yang mengatur hubungan keluaraga sejak di masa-masa 
awal pembentukannya sampai masa berakhirnya keluarga yang 
meliputi nikah, talak, nasab, nafkah dan kewarisan.

2. Jelaskan pengertian perkawinan menurut Muhammad Abu 
Zahrah di dalam kitabnya al-Ahwal al-Syakhsiyyah!
Jawaban:
Menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya al-ahwal 
al-syakhsiyyah, nikah adalah “akad yang berakibat pasangan 
laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan hubungan 
badan serta adanya hak dan kewajiban di antara keduanya”.

3. Jelaskan lima unsur pengertian perkawinan menurut Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tenang Perkawinan.
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Jawaban:
Lima unsur dari pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan: 
a. Ikatan lahir bathin. 
b. Antara seorang pria dengan seorang wanita. 
c. Sebagai suami isteri. 
d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal. 
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

4. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan Un-
dang-Undang Perkawinan usia berapakah calon pengantin 
diperbolehkan menikah?
Jawaban:
Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 angka (1) dan Undang-undang 
No.1 tahun 1974 pasal 7 menentukan batas minimal usia calon 
suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri 
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

5. Mengapa KHI dan UU Perkawinan menentukan batas usia 
nikah padahal di dalam fikih tidak diatur?
Jawaban:
Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini, 
KHI berusaha untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi 
di kalangan ulama dengan menetapkan batasan 16 tahun bagi 
calon wanita dan 19 bagi calon pria.  Kaidah yang digunakan 
adalah “ ”. Keputusan penguasa dalam mene-
tapkan hukum menghilangkan perbedaan pendapat dan wajib 
diikuti oleh semua pihak.

6. Bagaimana ketentuan pembagian waris adat di Indonesia?
Jawaban:
Dalam hukum adat, antara anak lelaki dan anak perempuan, 
salah satu pihak diutamakan dalam menerima warisan. Di se-
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jumlah budaya masih ada yang memberlakukan pembagian 
harta peninggalan keluarga yang hanya diberikan kepada anak 
lelaki saja dengan asumsi anak perempuan akan mendapatkan-
nya dari bagian suaminya, ada pula yang membagi dengan sepi-
kul untuk anak laki-laki dan segendong untuk anak perempuan

7. Jelaskan perbedaan mendasar dari sistem hukum waris 
Barat, Islam dan adat.
Jawaban:
a. Hukum waris di Indonesia menggunakan pendekatan 

pluralisme hukum. Dalam hukum positif (BW) dikenalkan 
konsep pembagian warisan sama dan serata dengan 
pebagian 1:1 bagi laki-laki dan perempuan. Ini berlaku bagi 
semua anak terlepas dari apapun kedudukannya dalam 
keluarga, status gendernya atau keadaan ekonominya. 

b. Dalam Hukum Waris Islam pada umumnya dikenal dengan 
pembagian 2:1 (bagian waris anak laki-laki dua kali lipat 
dari bagian perempuan). 

c. Sementara dalam hukum waris adat, corak dan sifat-
sifatnya sangat beragam dan menjadi model pembagian 
waris yang juga khas budaya Indonesia dan berbeda dari 
Hukum Waris Islam maupun Hukum Waris Perdata (Barat) 
yang bersumber dari BW.
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MEDIASI DAN PENYELESAIAN 
KONFLIK DALAM KELUARGA

1. Jelaskan pengertian dan landasan hukum mediasi.
Jawaban:
Secara bahasa mediasi berarti “berada di tengah”. “Berada di 
tengah” ini memiliki makna bahwa mediator berada pada posisi 
yang netral atau tidak memihak.
Secara termonologi, mediasi adalah peran yang ditampilkan pi-
hak ketiga sebagai mediator dalam menjalakankan tugas demi 
menengahi dan menyelesaikan suatu konflik atau sengketa an-
tara para pihak.
Dasar Hukum Mediasi adalah:
1.  HIR dan Rbg
 Mediasi di pengadilan telah lama dipraktekkan sejak lama 

melalui lembaga perdamaian (Pasal 130 HIR dan Pasal 154 
Rbg). Dimana hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan 
para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperik-
sa.

2.  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

3.  Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa

 Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam 
ketentuan pasal 6 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
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Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan al-
ternatif penyelesaian sengketa. 

2. Ada dua macam mediasi, yakni di dalam pengadilan dan di 
luar pengadilan. Jelaskan perbedaan keduanya.
Jawaban:
‒ Mediasi di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahka-

mah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan 
ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok 
perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-ha-
kim pengadilan tersebut yang tidak menangani perkaran-
ya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan me-
diasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak 
dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak ter-
buka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

‒ Mediasi di luar Pengadilan (Non Litigasi) ditangani oleh 
mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga 
independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal 
sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Biaya mediator di 
luar pengadilan ditanggung oleh para pihak berdasarkan 
kesepakatan.

3.  Bagaimana peran yang harus dilakukan oleh mediator 
dalam proses mediasi?
Jawaban:
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam 
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan peny-
elesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau me-
maksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator 
adalah:
1.  Netral
2.  Membantu para pihak
3.  Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan se-
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buah penyelesaian.
Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan 
cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilai-
annya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlang-
sung kepada para pihak.
Tugas-tugas mediator adalah sebagai berikut:
1.  Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan 

mediasi kepada para pihakuntuk dibahas dan disepakati.
2.  Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara lang-

sung berperan dalam proses mediasi.
3.  Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus 

atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlang-
sung.

4.  Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri 
dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai 
pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

4. Bagaimanakah melakukan mediasi terhadap konflik dalam 
keluarga?
Jawaban:
Konflik dalam keluarga adalah hal yang umum dengan penyebab 
yang beragam. Konflik dalam keluarga dapat terjadi antara anak 
dan orangtua, mertua dan menantu, atau suami dengan isteri. 
Beberapa langkah untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga 
adalah sebagai berikut:
Pertama, petakan masalah dan tentukan orang-orang yang terli-
bat di dalamnya.
Kedua, merancang beberapa aturan (ketetapan bersama) ketika 
menyelesaikan masalah dengan diskusi.
Ketiga, mendiskusikan masalah. 
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Keempat, setelah mendiskusikan jalan keluar, pertimbangkan 
risiko dan keuntungan dari tiap solusi yang terlontar.
Kelima, ambillah solusi sebagai keputusan bersama.
Terakhir, jika keputusan untuk solusi telah diambil, pastikan 
semua anggota keluarga yang berkonflik ikut terlibat dalam 
memecahkan masalah.

5. Bagaimana lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 UU 
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga?
Jawab:
Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT meliputi:
1.  Suami, isteri, dan anak;
2.  Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan 

orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubun-
gan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan per-
walian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

3.  Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut.

4.  Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c 
dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu 
selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

5. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan apabila terjadi 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan Pas-
al 26 ayat 1 UU PKDRT?
Jawab:
Bahwa  korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan 
dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban 
berada maupun di tempat kejadian perkara.  Pihak Korban juga  
dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain un-
tuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak 
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kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat ke-
jadian perkara. Apabila yang menjadi korban adalah seorang 
anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, 
atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bagaimana kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam 
pencegahan KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU 
PKDRT?
Jawab:
Pasal 15 UU PKDRT berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang 
yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai den-
gan batas kemampuannya untuk”:
1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. memberikan perlindungan kepada korban;
3. memberikan pertolongan darurat; dan
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan 

perlindungan.”
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PROBLEMATIKA FIKIH 
MAWARIS

1. Apa yang dimaksud radd? Ada tiga syarat terjadinya radd, 
sebutkan!
Jawaban:
Radd adalah berkurangnya pembagi (jumlah bagian fard) dan 
bertambahnya bagian ahli waris.
Syarat terjadinya radd :
a. Adanya ashabul furud.
b. Tidak adanya ‘ashabah.
c. Adanya sisa harta waris. 

2. Anak dalam kandungan harus diperhitungkan sebagai ahli 
waris. Bagaimana cara menghitungnya?
Jawaban:
Cara menghitung bagian warisan anak dalam kandungan adalah 
dengan diumpamakan :
a. Jika bayi meninggal.
b. Jika bayi lahir laki-laki.
c. Jika bayi lahir perempuan.
d. Jika bayi lahir kembar laki-laki.
e. Jika bayi lahir kembar perempuan.
f. Jika lahir kembar laki-laki dan perempuan.

3. Apabila ada seorang meninggal dunia meninggalkan ahli 
waris seorang anak perempuan dan seorang cucu (khuntsa) 
dari anak laki-laki. Berapa bagian mereka?
Jawaban:
Cucu (khuntsa) dari anak laki-laki :
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a. Dimisalkan laki-laki, maka :

Ahli Waris Bagian AM = 2 Harta Rp 100.000.000, -
1 anak perempuan 1/2 1 ½ x 100 juta = 50 juta
1 cucu laki-laki A 1 1/2x 100 juta = 50 juta

b. Dimisalkan perempuan, maka:

Ahli Waris Bagian AM = 6 Harta Rp 100.000.000, -
1 anak perempuan 1/2 3 3/4 x 100 juta = 75 juta
1 cucu perempuan 1/6 1 ¼   x 100 juta   = 25 juta

4. Ashabah (ahli waris yang berhak mendapatkan sisa) ada 
tiga macam, yakni ashabah bin-nafsi, ashabah bil-ghairi dan 
ashabah ma’al-ghairi. Siapa saja yang termasuk ashabah 
bin-nafsi?
Jawaban:
Yang termasuk ashabah bin-nafsi secara urut :
a. Anak laki-laki.
b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
c. Bapak.
d. Kakek (dari garis bapak).
e. Saudara laki-laki sekandung.
f. Saudara laki-laki seayah.
g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
i. Paman sekandung.
j. Paman seayah.
h. Anak laki-laki paman sekandung.
k. Anak laki-laki paman seayah. 
l. Orang yang memerdekakannya.

5. ‘Aul adalah jumlah bagian ahli waris yang berhak mendapat 
warisan, lebih banyak daripada harta waris. Misalnya ada 
seorang meninggal dunia meninggalkan suami dan dua 
saudara perempuan sekandung. Suami mendapat ½ karena 
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tidak mempunyai anak dan 2 saudara sekandung mendapat 
2/3. Bagaimana cara penyelesaiannya bila harta warisnya 
14 ha sawah? 
Jawaban:
Bagian masing-masing ahli waris :

Ahli Waris Bagian AM = 6 Harta Waris = 7 ha
Suami 1/2 3 3/7 x 7 ha = 3 ha
2 Saudara pr. sekandung 2/3 4 4/7 x 7 ha = 4 ha

6. Dua orang kakak beradik (Toto dan Tono) meninggal dunia 
karena kecelakaan. Adiknya (Tono) meninggal dulu dua 
jam sebelum kakaknya (Toto). Ahli waris Tono adalah 
: isteri, seorang anak perempuan, saudara sekandung 
(Toto) dan paman seayah. Harta warisnya berupa uang 
Rp 800.000.000, -. Sedangkan ahli waris Toto adalah : 2 
anak perempuan dan paman seayah, dan harta warisan-
nya berupa uang Rp 600.000.000, -. Bagaimana pembagian 
harta waris mereka?
Jawaban :
Pembagian Warisannya adalah :

Ahli Waris Tono Bagian AM = 8 Harta = Rp 800 juta
Isteri 1/8 1 1/8 x 800 juta = Rp 100 juta
1 Anak perempuan ½ 4 4/8 x 800 juta = Rp 400 juta
Sdra laki-laki (Toto) A 3 3/8 x 800 juta = Rp 300 juta
Paman seayah - - -

Ahli Waris Toto Bagian AM = 3 Harta = Rp 600 juta + Rp 300 juta
2 Anak perempuan 2/3 2 2/3 x 900 juta = Rp 600 juta
Paman seayah A 1 1/3 x 900 juta = Rp 300 juta
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FIKIH MUAMALAH 
KONTEMPORER

1. Sebutkan lembaga-lembaga keuangan syari’ah (LKS) yang 
saat ini berkembang di Indonesia
Jawaban:
Lembaga keuangan syari’ah yang berkembang di Indonesia saat 
ini antara lain adalah Perbankan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, 
Asuransi Syari’ah (Takaful), dan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).

2. Apa saja produk yang dikembangkan dalam pendanaan 
(funding) dan akad apa saja yang dipergunakan dalam 
pendanaan?
Jawaban:
Dalam pengumpulan dana bank syariah mempraktikkan produk 
tabungan dan giro (saving and current accounts) dan deposito 
(investment accounts).  Dalam kedua produk tersebut, akad 
dasar yang dikembangkan adalah wadi’ah dan mudharabah.

3. Produk apa saja yang dipaktikkan dalam pembiayaan (fi-
nancing) di bank syariah?
Jawaban:
Pembiayaan (financing) merupakan istilah yang dipergunakan 
dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional 
disebut dengan kredit (lending). 
Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (interest based), 
sedangkan dalam pembiayaan (financing) berbasis pada keun-
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tungan riil yang dikehendaki (margin) atau pun bagi hasil (profit 
sharing). Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan:
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersa-
makan dengan itu berupa:
a.  transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musy-

arakah;
b.  transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa 

beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c.  transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, 

dan istishna’;
d.  transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; 

dan
e.  transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 

transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepak-
atan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas 
dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau 
bagi hasil.

Merujuk pada pasal di atas, maka pembiayaan bank syariah dari 
aspek alur keuangan dapat diklasifikasikan dalam dua aktiva, 
earning assets dan non earning assets. Secara bahasa earning 
berarti pendapatan, sama dengan pendapatan neto atau keun-
tungan bersih setelah pajak, pendapatan yang diterima oleh in-
dividu seperti kompensasi dan pendapatan pasif. Earning assets 
yaitu aktiva yang menghasilkan profit, biasanya berupa investasi 
dalam bentuk pembiayaan: 
-  bagi hasil (mudharabah, musyarakah).
- sewa-menyewa (ijarah),
- sewa beli (ijarah muntahiya bittamlik - IMBT)
- jual beli piutang (murabahah, salam, dan istishna’)
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Pembiayaan non earning assets yaitu aktiva yang tidak bertujuan 
untuk mencari keuntungan. Dalam bank syariah, non non earn-
ing assets berupa investasi dalam bentuk qard, atau investasi so-
sial yang lain. Jenis-jenis pembiayaan juga dapat diklasifikasikan 
pada aspek karakter proyeksi/bisnis dalam transaksi tersebut. 
Transaksi bagi hasil (mudharabah, musyarakah) merupakan 
natural uncertainty contracts atau karakter bisnis yang secara 
umum/alamiah tidak bisa ditentukan aspek pendapatannya. 
Karakter ini kemudian berdampak pada model akuntansi case 
basis.
Sedangkan transaksi sewa menyewa dan jual beli merupakan 
karakter bisnis yang natural certainty contracts. Atau kontrak 
bisnis bank yang secara umum, bank syariah dapat menentukan 
keuntungan dari kontrak-kontrak tersebut dari awal. Karakter 
ini kemudian berdampak pada model akuntansi accrual basis.

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asuransi syari’ah dan 
bagaimana pandangan ulama terhadap asuransi syari’ah?
Jawaban:
Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta 
saling menanggung risiko (sharing of risk) dengan menghibah-
kan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarru’ 
yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi 
musibah yang dialami oleh sebagian peserta.
Ulama berpandangan bahwa asuransi diperbolehkan asalkan 
dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Is-
lam. Hal ini disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi 
syariah. Fatwa tersebut memuat tentang bagaimana asuransi 
yang sesuai dengan syariat agama Islam:
1. Bentuk Perlindungan
2. Unsur Tolong menolong
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3. Unsur Kebaikan
4. Berbagi Risiko dan Keuntungan
5. Bagian dari Bermuamalah
6. Musyawarah Asuransi
7. Akad dalam asuransi sesuai dengan syariah, yaitu:

a. Akad Tabarru’ digunakan diantara sesama peserta. Se-
tiap peserta memberikan hibah berupa kontribusi (pre-
mi) melalui dana tabarru’ yang akan digunakan untuk 
menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusa-
haan asuransi berfungsi sebagai pengelola dana hibah 
tersebut.

b. Akad Tijarah adalah akad antara peserta (secara kolektif 
atau secara individu) dengan Perusahaan dengan tujuan 
komersial.

c. Akad Wakalah bil-Ujrah digunakan sebagai dasar peser-
ta menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perusa-
haan asuransi, yaitu suatu akad tijarah yang memberi-
kan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta 
untuk mengelola dana tabarru’ dan/atau dana investasi 
peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan 
dengan imbalan berupa ujrah (fee).

d. Akad Mudharabah digunakan dalam pengelolaan in-
vestasi, yaitu suatu akad Tijarah yang memberikan kuasa 
kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola 
investasi dana tabarru’ dan/atau dana investasi peserta, 
sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan 
imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah 
disepakati bersama.

Berikut perbedaan antara asuransi konvensional dengan asur-
ansi syariah.
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PRINSIP ASURANSI KONVENSIONAL ASURANSI SYARIAH
Konsep Transfer risiko dari 

peserta kepada penanggung 
(transfer of risk)

Berbagi risiko antara satu 
peserta dengan peserta lainnya 
(sharing of risk)

Akad Jual beli Tolong-menolong
Kepemilikan 
dana

Dana premi seluruhnya 
menjadi milik perusahaan 
sehingga perusahaan 
bebas menggunakan dan 
menginvestasikannya

Dana dari peserta sebagian akan 
menjadi milik peserta, sebagian 
lagi untuk  perusahaan sebagai 
pemegang amanah dalam 
mengelola dana tersebut

Sumber 
pembayaran 
klaim

Dari rekening perusahaan 
sebagai konsekuensi 
penanggung terhadap peserta

Dari rekening tabarru’ yang 
merupakan dana milik peserta

Investasi & 
hasil investasi

Bebas di instrumen investasi 
apa pun. Hasil investasi 
seluruhnya menjadi milik 
perusahaan

Instrumen investasi berbasis 
syariah. Hasil investasi dapat 
dibagi antara peserta dan 
pengelola

Surplus 
underwriting

Menjadi milik perusahaan 
sepenuhnya

Dapat dibagikan ke dalam 
dana tabarru’, peserta, dan 
perusahaan dalam bentuk 
hadiah (waad to allocate 
surplus)

Dewan 
Pengawas 
Syariah

Tidak ada Ada untuk mengawasi 
manajemen, produk dan 
investasi dana agar dikelola 
sesuai dengan prinsip syariah

5. Bagaimanakah konsep rahn (gadai) dalam lembaga Pega-
daian Syari’ah?
Jawaban:
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 
tentang rahn (gadai) menetapkan bahwa pinjaman dengan 
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menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk 
rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk mena-

han marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang me-
nyerahkan barang) dilunasi.

2. Marhun (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik ra-
hin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh 
murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi ni-
lai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti bi-
aya pemeliharaan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya 
menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh 
murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpa-
nan tetap menjadi kewajiban rahin.

4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun (ba-
rang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinja-
man.

5. Jika murtahin tidak dapat melunasi hutang, maka marhun 
dijual paksa/dilelang.
a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan 

rahin untuk segera melunasi utangnya.
b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka mar-

hun dijual paksa/dieksekusi.
c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi 

utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang be-
lum dibayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

Fatwa DSN no 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas Mene-
tapkan:
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1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fat-
wa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn),

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditang-
gung oleh penggadai (rahin).

3. Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir b besarnya di-
dasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasar-
kan akad ijarah.

6. Apa yang Saudara ketahui tentang akad-akad berikut ini 
dan bagaimana aplikasinya dalam lembaga keuangan 
syari’ah:
f. Bay’ al-murabahah
g. Musyarakah
h. Mudarabah
i. Rahn
j. Ijarah
Jawaban:
f. Bay’ al-murabahah

• Bay’: jual beli; murabahah: mark up, melebihkan harga. 
• Bay’ al-murabahah adalah jual beli dengan melebihkan 

harga dari harga semula yang merepresentasikan keun-
tungan bagi pihak penjual yang disepakati dengan pihak 
pembeli.

• Ketentuan dasarnya menurut fikih adalah sebagai beri-
kut:
1) Barang yang ditransaksikan telah dimiliki oleh pihak 

penjual
2) Pembeli tidak terikat kepada penjual untuk harus 

membeli. Jika pembeli merasa tidak cocok dengan 
barang ataupun harga, misalnya, maka ia boleh tidak 
melanjutkan akadnya.
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3) Penjual harus memberitahukan memberitahukan 
harga asal barangnya serta besarnya kenaikan harga 
tersebut secara jujur dan transparan.

• Aplikasinya di bank syariah: biasanya diterapkan pada 
produk pembiayaan konsumtif.

g. Musyarakah
• Musyarakah atau syirkah adalah kerjasama usaha antara 

dua orang atau lebih di mana masing-masing anggota 
berkontribusi dalam modal dan kerja sekaligus, keuntun-
gan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian 
pun akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

• Jenis-jenis syirkah menurut fikih adalah:
1) Syirkah ‘inan
2) Syirkah mufawadah
3) Syirkah ‘abdan
4) Syirkah wujuh.

• Dalam perbankan syariah akad ini biasa digunakan untuk 
produk pembiayaan produktif. Bersama dengan mudara-
bah kedua akad ini biasa disebut dengan akad kerjasama 
bagi hasil yang dalam konteks ekonomi dan keuangan Is-
lam dianggap sebagai alternatif pengganti bunga.  

h. Mudarabah
• Mudarabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak di 

mana salah satu pihak sebagai penyedia modal (sahib al-
mal/rabb al-mal) sementara pihak lain sebagai pengelola 
(mudarib), keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan 
dan kerugian akan ditanggung oleh sahib al-mal, sepan-
jang kerugian itu bersifat wajar sebagai resiko dari usaha. 
Dan disebut dengan istilah Profit and Loss Sharing (PLS)

• Mudarabah ada 2 macam:
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1) Mudarabah mutlaqah
2) Mudarabah muqayyadah

• Dalam perbankan syariah akad ini biasanya digunakan se-
bagai produk pembiayaan produktif.

i. Rahn
• Rahn adalah menjadikan benda berharga sebagai jaminan 

hutang yang mana benda tersebut dapat digunakan untuk 
melunasi hutangnya manakala hutang tersebut tidak ter-
lunasi.

• Akad rahn merupakan akad taba’i (turunan), yakni akad 
yang tidak berdiri sendiri, sebab akad ini hanya mungkin 
ada manakala ada akad hutang piutang yang menyertain-
ya.

• Dalam konteks lembaga keuangan syari’ah, akad rahn ter-
manifestasikan dalam dua keadaan:
1) Sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tam-

bahan (jaminan) terhadap produk lain, seperti pem-
biayaan murabahah, mudarabah, dan sebagainya.

2) Sebagai produk yang berdiri sendiri yang terepresen-
tasikan dalam lembaga Pegadaian Syariah.

j. Ijarah
• Ijarah adalah akad pengambilan manfaat dengan imbalan, 

baik manfaat barang maupun manfaat jasa (pekerjaan). 
Oleh karena itu ijarah dalam fikih dibedakan menjadi dua:
1) Ijarah al-a’yan: obyeknya manfaat benda/barang
2) Ijarah al-a’mal: obyeknya adalah manfaat jasa.

• Aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah:
1) Transaksi sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah 

bi al-tamlik (IMBT)
2) Ijarah multi jasa.
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HUKUM PERBANKAN DAN 
LEMBAGA KEUANGAN NON-

BANK

1. Jelaskan pengertian lembaga keuangan serta jelaskan ma-
cam Lembaga Keuangan.
Jawaban:
Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di 
bidang keuangan, menghimpun dana dan menyalurkannya kem-
bali kepada masyarakat, dan  merupakan suatu badan usaha 
yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (finan-
cial assets) atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset non 
keuangan (non financial assets).

2. Jelaskan macam-macam Lembaga Keuangan.
Jawaban:
1) Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang mem-
berikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari ma-
syarakat secara langsung. Lembaga Keuangan Bank sering 
juga disebut dengan depository intermediary. Lembaga 
Keuangan Bank menghimpun dan secara langsung dari ma-
syarakat dalam bentuk simpanan seperti Giro, tabungan 
atau Deposito berjangka yang diterima oleh penabung atau 
unit surplus.
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2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) merupakan badan 
usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan 
yang secara langsung dan tidak langsung menghimpun 
dana dan menyalurkan ke masyarakat yang berguna mem-
biayai investasi perusahaan. Lembaga Keuangan Bukan 
Bank (LKBB) dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lembaga keuan-
gan kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan lembaga 
keuangan pembiayaan.
Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank
a) Pasar Modal merupakan pasar tempat bertemu dan 

melakukan transaksi antara pencari dana (emiten) 
dengan para penanam modal (investor). Yang diper-
jual belikan dalam pasar modal adalah efek-efek sep-
erti saham dan obligasi yang diukur dari waktunya, 
yakni modal yang diperjualbelikan merupakan modal 
jangka panjang.

b) Pasar Uang, merupakan pasar tempat memperoleh 
dana dan investasi dan investasi dana. Berbeda dengan 
pasar modal, pada pasar uang modal yang ditawarkan 
berjangka pendek sedangkan di pasar modal berjang-
ka waktu panjang. Dalam pasar uang, transaksi lebih 
banyak dilakukan dengan media elektronika sehingga 
nasabah tidak perlu datang langsung.

c) Koperasi simpan pinjam, merupakan koperasi yang 
menghimpun dana dari para anggotanya kemudian 
menyalurkan kembali dana tersebut kepada para ang-
gota koperasi dan masyarakat umum. Anggota ko-
perasi simpan pinjam sementara menyimpan uang 
dalam koperasi sebelum digunakan. Kemudian oleh 
pengurus koperasi dipinjamkan kembali kepada para 
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anggota yang membutuhkan dana, jika memungkinkan 
uang tersebut dapat dipinjamkan kepada masyarakat 
umum yang membutuhkan.

d) Perusahaan Pegadaian, merupakan lembaga keuan-
gan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan 
memberikan jaminan tertentu. Jaminan yang diberikan 
nasabah kemudian akan ditaksir oleh pihak pegadaian 
untuk menilai besarnya nilai jaminan, dan besarnya ni-
lai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman.

e) Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer 
Finance), merupakan lembaga keuangan yang meny-
elenggarakan  kegiatan pembiayaan untuk pengadaan 
barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan 
sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh 
konsumen

f) Perusahaan Leasing, merupakan perusahaan yang 
lebih menekankan pada pembiayaan barang-barang 
modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Pembayaran 
dilakukan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan 
yang telah dibuat. Contoh: seorang ingin membeli ba-
rang secara kredit, maka kebutuhan pembayarannya 
dapat ditutup oleh perusahaan leasing. Perusahaan 
leasing lebih banyak bergerak dalam bidang pembiay-
aan barang-barang kebutuhan modal.

g) Perusahaan Kartu Plastik,  adalah Perusahaan yang  
menerbitkan kartu plastik atau kartu kredit yang dapat 
digunakan sebagai pengganti uang tunai yang berfung-
si dalam berbagai keperluan. Kartu plastik dapat diter-
bitkan oleh bank atau lembaya pembiayaan lainnya.

h) Dana Pensiun, Dana pensiun dikelola oleh perusa-
haan yang kegiatannya mengelola dana pensiun dari 
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suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu 
sendiri. Perusahaan yang mengelola dana pensiun 
dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya. 
Dana pensiun dihimpun melalui iuran yang dipotong 
dari gaji karyawan, yang kemudian dana yang terkum-
pul diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke 
berbagai sektor yang menguntungkan.

i) Perusahaan Modal Ventura, merupakan pembi-
ayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya 
mengandung resiko tinggi. Karena dalam perusahaan 
modal ventura lebih banyak memberikan pembiayaan 
dalam bentuk kredit tanpa jaminan yang umumnya 
tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Meski-
pun saat ini pihak perbankan telah memperlunak per-
syaratan untuk memperoleh kredit, selama ini kredit 
dengan jaminan sangat menyulitkan, memberatkan 
dan menghambat nasabah untuk memperoleh modal.

j) Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan anjak piu-
tang atau factoring merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam mengambil alih pembayaran kredit 
suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit ber-
masalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola 
penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya.

k) Perusahaan Asuransi, adalah perusahaan yang 
bergerak dalam usaha pertanggungan, dan setiap na-
sabah dikenakan polis asuransi yang akan menang-
gung kerugian dengan menggantikannya apabila na-
sabah mengalami musibah atau terkena resiko sesuai 
dengan perjanjian.

3. Jelaskan perbedaan Lembaga Keuangan bank dan Bank, 
serta lembaga keuangan Islam dengan Lembaga Keuangan  
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Konvensional !
Jawaban:
  Perbedaan antara Lembaga Keuangan Bank dengan Lem-

baga Keuangan Bukan Bank adalah :
1)  Bank adalah institusi keuangan dengan kegiatan usa-

ha lengkap mulai dari mengumpulkan dana masyara-
kat, menyalurkan dana masyarakat tadi dalam bentuk 
kredit, menjalankan aktifitas jasa keuangan yang lain. 
Sementara lembaga keuangan non bank memiliki 
fokus bisnis pada salah satu aktifitas keuangan saja. 
Contohnya perusahaan leasing yang menyalurkan 
dana berbentuk barang modal ke perusahaan penye-
wa (lessee), pegadaian menyalurkan dana berbentuk 
pinjaman jangka pendek menggunakan jaminan ba-
rang bergerak.

2)  Bank boleh secara langsung mengumpulkan dana na-
sabah baik berbentuk tabungan, deposito berjangka 
maupun giro. Sementara lembaga keuangan bukan 
bank tidak bisa secara langsung menghimpun dana 
masyarakat berbentuk tabungan, deposito berjangka 
dan giro.

3)  Bank bisa mengeluarkan uang giral sehingga bisa 
mempengaruhi jumlah uang yang ada di masyarakat. 
Sementara lembaga keuangan bukan bank tak boleh 
mengeluarkan jenis uang tersebut.

4)  Bank bertindak sebagai lembaga pelaksana dari ber-
bagai kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia sementara lembaga keuangan bukan bank 
tak mengemban tugas tersebut. Lewat perannya ini 
maka lembaga bank adalah satu-satunya yang ber-
hubungan dengan Bank Indonesia
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 Perbedaan antara lembaga Keuangan Islam dengan Lembaga 
Keuangan  Konvensional

Lembaga Keuangan Islam (bank) Lembaga Keuangan Konvensional 
(bank)

Melakukan investasi-investasi yang 
sesuai dengan syari’at Islam

Investasi secara umum tidak terkait 
aturan agama

Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli 
atau sewa

Memakai perangkat bunga

Profit dan falah oriented Profit oriented

Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk hubungan kemitraan

Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk hubungan debitor-creditor

Penghimpunaan dan penyaluran dana 
harus sesuai dengan fatwa dewan 
pengawasan syariah.

Tidak terdaoat dewan sejenis.

4. Jelaskan peran lembaga keuangan.
Jawaban:
1) PENGALIHAN ASET (Assets Transmutation), yaitu : Lem-

baga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji—janji 
untuk membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman 
kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur ses-
uai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan as-
set tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan 
demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah menga-
lihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi 
suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai 
keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban men-
jadi suatu aset disebut transmutasi kekayaan atau asset 
transmutation.
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2) LIKUIDITAS (Liquidity), yaitu Likuiditas berkaitan dengan 
kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibu-
tuhkan atau diartikan pula kemampuan bank memenuhi 
kewajibannya dengan segera.

3) REALOKASI PENDAPATAN (Income Reallocation) yaitu 
Lembaga Keuangan sebagai tempat realokasi pendapatan 
untuk persiapan di masa yang akan datang

4) TRANSAKSI (Transaction), yaitu Lembaga Keuangan me-
nyediakan jasa untuk mempermudah transaksi moneter

5) EFISIENSI (Eficiency) yaitu Lembaga keuangan memper-
mudah dan mengefisiensikan penyimpanan aset  aset.

5. Bagaimanakah mekanisme pendirian dan likuidasi Bank!
Jawaban:
Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu mem-
peroleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Pekreditan 
Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan 
menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan 
undang-undang tersendiri.”
Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Pekredi-
tan Rakyat wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya ten-
tang:
a.  Susunan organisasi dan kepengurusan.
b.  Permodalan.
c.  Kepemilikan.
d.  Keahlian di bidang perbankan.
e.  Kelayakan rencana kerja.

6. Jelaskan prinsip-prinsip perbankan dan bagaimana keter-
kaitannya dengan penilaian tingkat kesehatan bank!
Jawaban:
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Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, 
yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle ), prinsip 
kehati-hatian (prudential principle ), prinsip kerahasiaan 
( secrecy principle), dan prinsip mengenal nasabah (know how 
costumer principle)
1) Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation principle) adalah 

suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasa-
bah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disim-
pan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu 
menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan 
mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip keper-
cayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan.

2) Prinsip Kehati-hatian ( prudential principle ), adalah suatu 
prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan 
kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam 
penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-
hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar 
bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya 
dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan 
norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. 
Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 
ayat (2) UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

3) Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle), Bank wajib mera-
hasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 
simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban 
merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban 
merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepent-
ingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah 
diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Pa-
nitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepent-
ingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata 
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antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar me-
nukar informasi antar bank.

4) Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle ), 
adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal 
dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan 
transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi 
yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur 
dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 
tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan 
yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal 
nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan 
dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik 
lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan 
lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan 
aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi 
nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Keterkaitannya dengan Kesehatan Perbankan adalah apabila 
bank tersebut melaksanakan prinsip dengan benar akan ter-
jaga tingkat kesehatannya sehingga dapat menjalankan fungsi 
– fungsinya dengan baik. Penilaian tingkat kesehatan bank di 
Indonesia CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, Earning 
dan Liquidity) yang dikembangkan menjadi  Risk Profile, Good 
Corporate Governance, Earning dan Capital.

7. Jelaskan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi 
konvensional
Jawaban:
1) Asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada 

kajian ekonomi islam secara umum. Oleh karena itu, asur-
ansi syariah harus tunduk kepada aturan-aturan syariah. 
Inilah yang kemudian membentuk karakteristik asuransi 
syariah secara dan membedakannya dengan asuransi kon-
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vensional. Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan 
asuransi konvensional:

2) Asuransi syariah memiliki  Dewan Pengawas Syariah (DPS), 
Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asur-
ansi konvensional.

3) Akad pada asuransi syariah adalah akad Tabbaru’ (hibah), 
sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih 
mirip jual beli.

4) Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi ha-
sil (mudharobah), bersih dari gharar,  maysir dan riba. Pada 
asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai lan-
dasan perhitungan investasi.

5) Kepemilikkan  dana pada asuransi syariah merupakan hak 
peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah un-
tuk mengelolanya secara syariah. Pada asuransi konven-
sional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi 
milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentu-
kan alokasi investasinya.

6) Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana 
Tabbaru’ (dana kebajikkan). Pada asuransi konvensional 
pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusa-
haan.

7) Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara 
perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil den-
gan proporsi yang telah ditentukan. Pada asuransi konven-
sional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

8) Asuransi syariah menggunakan sistem sharing of risk. Pada 
asuransi konvensional yang dilakukan adalah transfer of 
risk.
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9) Asuransi syariah dibebani kewajiban membayar zakat dari 
keuntungan yang diperoleh sedangkan konvensional tidak.

8. Bagaimanakah bentuk hubungan antara nasabah dengan 
perbankan serta  mekanisme perlindungan nasabah per-
bankan.
Jawaban:
a. Hubungan Bank dengan Nasabah

Hubungan hukum antara nasabah dan bank terdiri dari 2 
(dua) bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan 
nonkontraktual.
1) Hubungan Kontraktual. Hubungan yang paling utama 

dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan 
kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua 
nasabah, baik nasabah debitur, deposan, ataupun na-
sabah nondebitur-nondeposan.

2) Hubungan Nonkontraktual. Ada 6 (enam) jenis hubun-
gan hukum antara bank dan nasabah selain dari 
hubungan kontraktual, yaitu :
a) Hubungan Fidusia (Fiduciary Relation),
b) Hubungan konfidensial,
c) Hubungan Bailor-Bailee,
d) Hubungan Principal-Agent,
e) Hubungan Mortgagor-Mortgagee, dan
f) Hubungan Trustee-Beneficiary.
g) Mekanisme Perlindungan Nasabah

b. Beberapa mekanisme yang digunakan dalam rangka per-
lindungan nasabah bank adalah sebagai berikut:
1) Pembuatan Peraturan Baru
2) Pelaksanaan Peraturan yang Ada
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3) Perlindungan Nasabah Deposan Lewat Lembaga Asur-
ansi Deposito

4) Memperketat Perizinan Bank
5) Memperketat Pengaturan di Bidang Kegiatan Bank
6) Memperketat Pengawasan Bank
7) Perlindungan Simpanan oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS)
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HUKUM PERIKATAN

1. Jelaskan menurut para sarjana di antaranya Prof. Soedi-
man Kartohadiprodjo, Prof. Subekti, dan Prof. Abdulkadir 
Muhammad dari pengertian perikatan:
Jawaban:
a. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. Hukum peri-

katan ialah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak 
dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya 
dalam lingungan hukum kekayaan.

b. Menurut Prof. Subekti, S.H. Perikatan adalah suatu perhubun-
gan hukum antara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak 
yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain.

c. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Perikatan ialah 
hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, 
yang terletak dalam bidang harta kekayaan.

2. Jelaskan tiga dasar sumber hukum perikatan berdasarkan 
KUH Perdata:
Jawaban:
a. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)

Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata): Perikatan, lahir karena 
suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan di-
tujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, 
atau untuk tidak berbuat sesuatu.

b. Perikatan yang timbul dari undang-undang
Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata): Suatu persetujuan 
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adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengi-
katkan diri terhadap satu orang lain atau  lebih.

c. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena per-
buatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan per-
wakilan sukarela (zaakwaarneming)
Undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata): Perikatan yang 
lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang 
atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

3. Jelaskan hubungan antara perikatan dengan perjanjian.
Jawaban:
a. Perkataan perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari 

perkataan perjanjian. Perikatan lebih luas dari perjanjian, 
karena perikatan itu dapat terjadi karena Perjanjian dan Un-
dang-Undang

b. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Sehingga per-
janjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan 
sumber terpenting dalam perikatan.

4. Menurut Pasal 1381 secara tegas menyebutkan sepuluh 
cara hapusnya perikatan. Sebutkan sepuluh cara tersebut.
Jawaban:
Cara-cara tersebut adalah:
a. Pembayaran.
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan (konsignasi).
c. Pembaharuan utang (novasi).
d. Perjumpaan utang atau kompensasi.
e. Percampuran utang (konfusio).
f. Pembebasan utang.
g. Musnahnya barang terutang.
h. Batal/ pembatalan.
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i. Berlakunya suatu syarat batal.
j. Dan lewatnya waktu (daluarsa).

5. Jelaskan asas-asas hukum perikatan yang diantaranya 
adalah asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda dan 
asas kebebasan berkontrak.
Jawaban:
a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat 
1 KUHPdt. Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjan-
jian diperlukan empat syarat :
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3) suatu hal tertentu
4) suatu sebab yang halal.

b. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda berkaitan dengan akibat suatu per-
janjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt:
1) Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai un-

dang-undang….”
2) Para pihak harus menghormati perjanjian dan melak-

sanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak 
bebas para pihak 

c. Asas Kebebasan Berkontrak
Pasal 1338 KUHPdt: “semua perjanjian yang dibuat secara 
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem-
buatnya”. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para 
pihak untuk :
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
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3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan per-
syaratannya;

4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan se-

butkan empat kategori wanprestasi tersebut.
Jawab:
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang 
dibuat antara kreditur dengan debitur.
Ada empat kategori dari wanprestasi, yaitu :
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seb-

agaimana yang dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di-

lakukannya.
7. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan, dapat dibagi 

dalam dua hal pokok, yaitu: batal demi hukum dan dapat 
dibatalkan. Jelaskan kedua hal tersebut beserta contohnya.
Jawab:
a. Disebut batal demi hukum karena kebatalannya terjadi 

berdasarkan undang-undang. Misalnya persetujuan den-
gan causa tidak halal atau persetujuan jual beli atau hibah 
antara suami istri adalah batal demi hukum. Batal demi 
hukum berakibat bahwa perbuatan hukum yang bersang-
kutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi. Contoh: 
A menghadiahkan rumah kepada B dengan akta di bawah 
tangan, maka B tidak menjadi pemilik, karena perbuatan 
hukum tersebut adalah batal demi hukum. 
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b. Dapat dibatalkan, baru mempunyai akibat setelah ada pu-
tusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut. Se-
belum ada putusan, perbuatan hukum yang bersangkutan 
tetap berlaku. Contoh: A seorang tidak cakap untuk mem-
buat perikatan telah menjual dan menyerahkan rumahnya 
kepada B dan kerenanya B menjadi pemilik. Akan tetapi 
kedudukan B belumlah pasti karena wali dari A atau A 
sendiri setelah cukup umur dapat mengajukan kepada ha-
kim agar jual beli dan penyerahannya dibatalkan.
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HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Apa pengertian Hukum Ekonomi Syariah?
Jawaban : 
Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari dua variable kata yakni hu-
kum dan ekonomi syariah. Secara etimologi kata hukum berarti 
putusan (judgement) atau ketetapan (Provision). Secara termi-
nologi, hukum dimaknai berbagai macam definisi, salah satunya 
adalah ketentuan-ketentuan yang berisi hak dan kewajiban. Se-
dangkan ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang bersum-
ber al-Quran dan Hadits dan ijtihad ulama (fiqih). 
Dengan demikian maksud dari Hukum Ekonomi Syariah adalah 
sekumpulan ketentuan dan norma hokum yang bersumber dari 
al-Qur’an dan Hadits yang mengatur kegiatan dan permasalahan 
Ekonomi masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 
Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang 
digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, 
yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh ma-
syarakat
Oleh karena itu, Secara nomenklatur, Hukum Ekonomi Syariah 
dapat diartikulasikan dengan Hukum Ekonomi Islam, dan ter-
kadang diartikulasikan dengan Fiqih Muamalah.  

2. Sebutkan Sumber Hukum dari Hukum Ekonomi Syariah.
Jawaban :
1). Al- Qur’an

Al-Quran adalah sumber primer dalam hukum Islam, ban-
yak ayat-ayat yang mengatur kegiatan ekonomi manusia, 
diantaranya adalah: 
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a.  dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba seb-
agaimana dalam firman Allah QS al-Baqarah ayat 275 

�بَ َم الّرِ َبْيَع َوَحرَّ
ْ
ُ ال  اللّ

َّ
َحل

َ
َوأ

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharam-
kan riba

b.  Perintah pencatatan utang-piutang secara baik seb-
agaimana dijelaskan dalam firman Allah QS al-Baqarah 
ayat 282 yang berbunyi: 

َجٍل 
َ
أ  

َ
ِإل  ٍ

ن �يْ
َ

ــد ِب  ْ �تُ
ْ
اَين

َ
د

َ
ت ا 

َ
آَمُنواِإذ نَ  ــِذ�ي

َّ
ــاال َ ُّ �ي

َ
أ �يَ

ُتُبوُه
ْ
ك ا

َ
ُمَسمًّ ف

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu’amalah (seperti berjual beli, hutang piutang, 
atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.

c.  Perintah untuk melaksanakan dan menepati janji seb-
agaimana dijelaskan dalam QS al-Maidah ayat 1

 ْ كُ
َ
ـُه ل

َّ
َتَب الل

َ
ي ك ِ

�ت
َّ
 ال

َ
َسة

َّ
د

َ
ق ُ  الْ

َ
ْرض

أَ ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
ْوِم اْدخ

َ
�يَ ق

نَ ﴿٢١﴾ �ي اِ�ِ
َ

ِلُبوا خ
َ
َتْنق

َ
ْ ف ُ

ِرك ْد�بَ
َ
ٰ أ وا َعلَ

ُّ
د

َ
ت ْ  �تَ

َ
َول

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 
akad-akad itu (yakni janji prasetia hamba kepada Al-
lah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam 
pergaulan sesamanya) 



210 TANYA JAWAB SEPUTAR ILMU SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

2). Hadis
Hadis adalah sumber kedua dalam perundangan-undan-
gan Islam. Diantara hadits yang menjelaskan tentang 
hokum ekonomi syariah adalah 
a. Perintah untuk melindungi harta  

َحَراٌم،   ْ َبْيَنكُ  ، ْ ْعَراَضكُ
َ
َوأ  ، ْ كُ

َ
ْمَوال

َ
َوأ  ، ْ ُ

ِدَماَءك  
َّ

ِإن
َ
ف

ا
َ

ْ َهذ ُ
ِدك

َ
ي َبل ِ

ن
ا، �

َ
ْ َهذ ُ

ِرك ْ َ ي �ش ِ
ن

ا، �
َ

ْ َهذ ُحْرَمِة َيْوِمكُ
َ
ك

“Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatan-
mu terpelihara  antara sesama kamu sebagaimana 
terpeliharanya hari ini, bulan ini dan negerimu ini.” 
(HR. Bukhari dan Muslim)

b. Larangan mengambil harta orang lain kecuali atas 
dasar kerelaan

ٍس ِمْنُه
ْ
ف
َ
 ِبِطْيِب ن

َّ
 اْمِرٍئ ُمْسِلٍ ِإل

ُ
 َمال

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
ل

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecu-
ali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Da-
ruquthni)

c. Larangan melakukan kecurangan

ا  ْيَس ِمنَّ
َ
ل
َ
َنا، ف

َّ
ش

َ
َمْن غ

Barangsiapa yang menipu kita, maka ia bukan bagian 
dari kita.

3) Ijtihad 
Ijtihad adalah pengerahan  daya nalar ulamasecara maksi-
mal guna mendapatkan hokum syariat. Untuk Hukum Eko-
nomi Syariah dapat berupa 
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a. Kitab-kitab fikih umum
b. Kitab-kitab fikih khusus ekonomi (fiqh al-Iqtiṣâdî)
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indone-

sia
d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

3. Sebutkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah
Jawaban:
Prinsip-prinsip  Ekonomi Syariah adalah 
a.  Siap menerima Resiko
b.  Tidak melakukan penimbunan
c.  Tidak monopoli 
d.  Pelarangan Riba
e.  Solidaritas social
f.  Keadilan berbasis distribusi pendapatan
g.  Kebebasan individu yang berorientasi pada kesejahteraan 

sosial
4. Jelaskan Praktik Ekonomi Syariah di Indonesia.

Jawaban: 
Praktik Ekonomi syariah di Indonesia berkembang sejak di-
undangkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 
kemudian disempurnakan  dengan UU No. 10 Tahun 1998. 
Undang-undang tersebut mengakui adanya prinsip perbankan 
berdasarkan syariah sehingga melahirkan berbagai Lembaga 
Keuangan baik bank maupun non bank. Secara regulasi, ber-
munculan juga berbagai dasar hokum bagi praktik ekonomi 
syariah seperti fatwa DSN, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES), peraturan Bank Indonesia, Peraturan Ketua Bapepam 
LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan 
peraturan lainnya
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 5. Sebutkan peraturan-peraturan terkait praktik ekonomi 
syariah di  Indonesia.
Jawaban
A. Peraturan Perundang-undangan di bidang Lembaga 

Keuangan Bank
1. Undang-Undang: UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Per-
bankan.

2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI).

B. Peraturan Perundang-undangan di bidang Lembaga 
Keuangan Non-Bank
1. Asuransi: UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuran-

sian, PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perasuransian 

2. Pegadaian Syariah (Rahn): Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/
DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI 
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.  

3. Dana Pensiun Syariah: Belum ada pengaturan yang 
spesifik. 

4. Reksa Dana Syariah dan Pasar Modal Syariah: UU No. 8 
Tahun 1995 dan Keputusan Bapepam-LK
a.  SK Bapepam-LK Kep-181/BL/2009 – Peraturan 

No.IX.A.13 ttg Penerbitan Efek Syariah
b.  SK Bapepam-LK Kep-131/BL/2006 – Peraturan 

No. IX.A.14 ttg Akad2 yg digunakan dalam Pener-
bitan Efek Syariah di Pasar Modal

c.  SK Bapepam-LK KEP-180/BL/2009 – Peraturan 
No. II.K.1 ttg Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek 
Syariah
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C. Peraturan Perundang-undangan di bidang Lembaga Pem-
biayaan dan Perusahaan Pembiayaan
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lem-

baga Pembiayaan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 

tentang Perusahaan Pembiayaan.
3. Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/

BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Ber-
dasarkan Prinsip Syariah.

4. Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor Per-
04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam 
Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 
Syariah.

6. Jelaskan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
dalam bisnis Syariah di Indonesia.
Jawaban:
Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam bisnis 
Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:
1.  KHES yang diterbitkan melalui peraturan Mahkamah 

Agung (Perma) Nomor 2 TAhun 2008 tentang KHES memi-
liki kedudukan sebagai pelengkap  Pilar Peradilan Agama 
yakni menambah peran peradilan Agama dalam menan-
gani dan mengadili perakara-perkara ekonomi syariah 

2.  KHES merupakan pedoman Bisnis Syariah atau disebut 
juga buku fikih muamalah di Indonesia.

7. Apa maksud Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Penga-
was Syariah (DPS)
Jawaban:
DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indone-
sia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan 
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fatwa tentang Produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang 
melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. DSN 
berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan 
syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah
Sedangkan DPS adalah badan yang ada dalam Lembaga Keuan-
gan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan 
DSN di Lembaga Keungan Syariah di samping melakukan penga-
wasan terhadap LKS agar di dalam operasionalnya tidak meny-
impang dari prinsip-prinsip syariah

8. Sebutkan bentuk penyelesaian sengketa dalam bisnis Sya-
riah 
Jawaban:
Penyelesaian sengketa dalam bisnis Syariah dapat dilakukan an-
tara lain:
1. Penyelesaian sengketa melalui Aarbitrase Syariah 
2. Penyelesaian sengketa melalui Perdamaian sesuai keten-

tuan Pasal 154 R.Bg/ 130 HIR 
3. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi  sesuai ketentuan 

Perma No. 1 Tahun 2008
4. Penyelesaian sengketa melalui Litigasi atau Proses Persi-

dangan
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SEJARAH PERKEMBANGAN 
MAZHAB

1. Jelaskan periodisasi hukum Islam
Jawab:
Pertama, periode Rasulullah SAW atau periode masa kenabian, 
yaitu periode pembentukan hukum Islam yang dibangun oleh 
Rasulullah selama 23 tahun, yakni dari diangkatnya Muhammad 
menjadi Rasul pada tahun 610 M sampai wafatnya pada tahun 
632 M. Periode ini terbagi menjadi dua bagian yakni periode 
Makkah selama 13 tahun, dan periode Madinah selama kurang 
dari 10 tahun.
Kedua, adalah periode sahabat. Periode ini disebut juga masa 
perkembangan. Pada periode ini terjadi penjelasan, pencerahan 
dan penyempurnaan hukum Islam. Periode ini berlangsung se-
lama 90 tahun, sejak wafatnya Rasulullah 11 H 632 M sampati 
akhir abad pertama hijrah 101 H/720 M. Ciri periode ini adalah 
ijtihad sudah mulai banyak dilakukan oleh para sahabat, seperti 
Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thal-
ib, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas’ud, Aisyah, dan lain-lain. 
Mereka melakukan ijtihad atau memberi fatwa menurut bidan-
gnya masing-masing.
Ketiga, Periode tadwin atau penulisan kitab fikih atau secara 
sederhana disebut dengan pembukuan. Periode ini merupakan 
era keemasan hukum Islam (the golden age). Hukum Islam mulai 
dikumpulkan kemudian dibukukan dalam kitab-kitab fikih. Para 
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pioneernya adalah para imam mazhab dan murid-muridnya. 
Masa keemasan ini berlangsung lebih dari 250 tahun, yakni dari 
tahun 101 – 350 H (720 – 971 M).
Keempat, periode taklid atau sering pula disebut dengan peri-
ode kejumudan, karena bekunya pemikiran hukum Islam, yang 
dimulai sejak tahun 351 H. Ciri pokok tasyri pada periode ini 
adalah menurunya gerakan dan gairah berijtihad serta meluas-
nya taklid.
Kelima, periode tiga kerajaan besar yaitu kerajaan Turki Ut-
smani, Kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Masa ini meru-
pakan masa peralihan dari klasik ke modern. Pada masa ini 
mulai dirintis unifikasi dan kodifikasi hukum Islam seperti yang 
dilakukan oleh Turki Utsmani dengan al-Majallat al-’Adliyyah.
Keenam, periode kebangkitan. Ciri pokoknya adalah bangkitnya 
hukum Islam di abad modern, di mana ijtihad kembali dikuman-
dangkan, dan meluasnya ajakan untuk kembali ke al-Qur’an dan 
Sunnah.
Ketujuh, periode modern, yaitu ketika hukum Islam menjadi 
perundang-undangan dalam Negara Islam modern.

2. Jelaskan pengertian  mazhab
Jawaban:
Kata mazhab secara bahasa berarti jalan (pikiran), pendapat, 
paham ataupun aliran yang diikuti. Sedangkan secara istilah, 
para ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan is-
tilah mazhab.  Berikut ini beberapa pendapat tentang definisi 
mazhab:
1. Menurut Wahbah al Zuhaili, mazhab adalah .........
2. Menurut A. Djazuli, mazhab adalah aliran-aliran dalam 

fikih yang lahir karena perbedaan-perbedaan dalam meru-
muskan hukum yang kemudian melahirkan perbedaan 
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pendapat hukum dan diikuti oleh para pendukungnya  yang 
selanjutnya menjelma menjadi aliran. 

3. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan 
pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang 
digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah 
(qawa’id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat 
tersebut.

4. Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad 
seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah atau ten-
tang kaidah-kaidah istinbathnya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran mujtahid 
mengenai hukum atau dasar yang digunakan oleh Imam muj-
tahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hu-
kum Islam. Dari sini bisa disimpulkan bahwa mazhab mencakup 
pendapat atau materi hukum  dan metode yang digunakan muj-
tahid dalam merumuskan hukum.

3. Jelaskan pengertian ilmu perbandingan mazhab dan ur-
gensi mempelajarinya
Jawaban:
Perbandingan mazhab (muqaranat al-mazahib) adalah ilmu 
yang membahas pendapat-pendapat para imam mazhab / fuqa-
ha beserta dalil-dalil yang digunakan mereka dengan memband-
ingkan hujjah/argumen yang digunakan para imam mazhab un-
tuk menemukan pendapat yang lebih kuat.
Adapun ugensi mempelajari ilmu perbandingan mazhab adalah:
1. Membangun sikap toleran (tasamuh)  dalam menghadapi 

perbedaan pendapat hukum dengan mengedepankan sikap 
saling menghormati pilihan pendapat orang lain yang ber-
beda.
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2. Untuk mencari titik temu antar mazhab sehingga terban-
gun kesatuan dan meminimalisir potensi konflik yang dipi-
cu oleh perbedaan pilihan pendapat hukum.

3. Membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa perbe-
daan adalah bagian dari sunnatullah yang  harus disikapi 
dengan penuh kedewasaan sebagai bagian dari rahmat Al-
lah.

4. Jelaskan profil singkat empat imam mazhab dan metode 
istinbat hukum yang digunakanya.
Jawaban:
1. Mazhab Hanafi

Pendiri mazhab ini adalah imam Abu Hanifah. Nama leng-
kapnya Nu’man bin Tsabit bin Zutha al Taimi bin Tsa’labah. 
Dia termasuk keturunan Persi. Lahir di Kufah pada tahun 
80 H dan wafat pada  tahun 150 H. Di samping dia seorang 
ahli fikih, dia juga seorang pedagang sukses. Dia sering 
disebut sebagai tokoh fikih yang beraliran rasional (ahl al-
ra’yi) yang berpusat di Kufah Irak. Adapun dasar penetapan 
hukum yang digunakan dalam berijtihad adalah al-Qur’an, 
Hadis, Fatwa para Sahabat, Qiyas, Istihsan dan Adat / Urf.

2. Mazhab Maliki
Pendiri mazhab ini adalah imam Malik bin Anas. Nama 
lengkapnya Abu Abdillah bin Malik bin Anas bin Abi Amr 
bin Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin Haris. Lahir 
di Madinah pada tahun 93 H  dan wafat pada tahun 179 H. 
Dia sering disebut sebagai ahli fikih beraliran tekstual (ahl 
al- hadis) dan berpusat di Madinah. Kitab monumentalnya 
adalah al-Muwaththa’. Adapun dasar penetapan hukum 
yang digunakan dalam berijtihad adalah al-Qur’an, Hadis, 
Ijma’ ahli / penduduk Madinah, Qiyas, Istislah / al-Masla-
hah al-Mursalah.
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3. Mazhab Syafi’i 
Pendiri mazhab ini adalah imam Syafi’i. Nama lengkapnya 
adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin 
Usman bin Syafi’i al-Hasyimi al-Muthalibi dari keturunan 
Bani Muthalib bin Abdul Manaf. Lahir di Ghazza pada ta-
hun 150 H dan wafat tahun 204 H. Dia sering disebut imam 
mazhab yang mampu menggabungkan metode istinbat ula-
ma ahl ra’yi (rasionalis) dan ulama ahl al-hadis (tesktualis) 
sehingga dikenal sebagai aliran moderat (tawassuth). Karya 
monumentalnya di bidang fikih adalah kitab al-Umm dan 
di bidang ushul fiqh adalah kitab al-Risalah. Adapun dasar 
penetapan hukum yang digunakan dalam berijtihad adalah 
al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Fatwa para Sahabat, Qiyas, dan is-
tidlal.

4. Mazhab Hanbali
Mazhab ini dinisbahkan kepada tokoh utamanya yaitu Iman 
Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah 
Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani al-Mar-
wazi al- Baghdadi. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan 
wafat tahun 241 H. Di samping ahli fikih, dia juga dikenal 
ahli hadis. Dia berguru dengan Imam Syafi’i. Imam Hanbali 
lebih dominan menggunakan dalil naqli daripada dalil aqli 
dalam istinbat hukumnya. Adapun dasar penetapan hukum 
yang digunakan adalah al-Qur’an, Hadis, Fatwa para Saha-
bat, dan Qiyas,
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FIKIH IBADAH                       
PERBANDINGAN

Meskipun tidak banyak perbedaan dalam hal yang prinsip, fikih 
mazhab banyak mengalami perbedaan dalam hal praktik, baik dalam 
hal ibadah maupun muamalah. Tentu tidak semua perbedaan terse-
but bisa dimuat dalam gambaran singkat ini, namun ada beberapa 
hal penting yang perlu dijelaskan di sini di antaranya sebagai berikut.

1. Beberapa hal yang mengalami perbedaan pendapat antar 
ulama mazhab dalam hal syarat dan rukun wudhu, juga 
hal-hal yang membatalkannya. 

a. Syarat dan rukun wudhu

No Jenis 
Amalan

Status Hukum Menurut Imam Mazhab
Imam
Abu Hanifah

Imam Malik
Imam
asy-Syafi’i

Imam 
Ahmad

1 Membaca 
Basmalah 

Sunnah Sunnah Sunnah Wajib 

2 Mencuci 
tangan

Sunnah Sunnah Sunnah Wajib 
apabila dari 
bangun 
tidur malam

3 Berkumur Sunnah Sunnah Sunnah Wajib 
4 Intinsyaq Sunnah Sunnah Sunnah Wajib 
5 Niat Sunah,

Sunnah 
melafalkan 

Wajib,
Makruh 
melafalkan 

Wajib,
Sunnah 
melafalkan 

Wajib,
Sunnah 
melafalkan 



222 TANYA JAWAB SEPUTAR ILMU SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

6 Membasuh 
muka 

Wajib Wajib Wajib Wajib 

7 Membasuh 
tangan

Wajib Wajib Wajib Wajib 

8 Mengusap 
kepala

Wajib,
Seluruh kepala

Wajib ¼ 
kepala, 
memakai 3 jari

Wajib, 
tanpa batas 
minimal

Wajib, 
seluruh 
kepala

9 Mengusap 
telinga

Sunnah Sunnah Sunnah Sunnah 

10 Kaki Wajib 
Membasuh

Wajib 
Membasuh

Wajib 
Membasuh

Cukup 
Mengusap

11 Tertib Sunnah Sunnah Wajib Wajib 
12 Berurutan Wajib Sunnah Sunnah Wajib 

Jumlah Rukun 5 5 6 11

b. Hal-hal yang membatalkan wudhu

No
Jenis 
Pekerjalan

Status Hukum Menurut Imam Mazhab
Imam
Abu Hanifah

Imam Malik
Imam
asy-Syafi’i

Imam 
Ahmad

1 Benda tidak 
lazim dari dua 
kemaluan

Tidak 
membatalkan

Membatalkan Membatalkan Membatalkan 

2 Menyentuh 
perempuan 
bukan mahram

Tidak 
membatalkan 
kecuali ada 
nafsu berat

Tidak 
membatalkan 
kecuali ada 
syahwat

Membatalkan 
jika tanpa 
penghalang 

Tidak 
membatalkan 
kecuali ada 
syahwat
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3 Menyentuh 
kemaluan 
sendiri

Tidak 
membatalkan

Tidak 
membatalkan 
keucali ada 
syahwat

Membatalkan 
jika tanpa 
penghalang 

Membatalkan 
jika dg 
pergelangan 
tangan

4 Menyentuh 
kemaluan 
orang lain

Tidak 
membatalkan

Tidak 
membatalkan 
jika kemaluan 
anak kecil

Membatalkan 
jika tanpa 
penghalang 

Membatalkan 
jika tanpa 
penghalang 

5 Menyentuh 
dubur

Tidak 
membatalkan

Tidak 
membatalkan

Membatalkan Membatalkan 

6 Tidur 
7 Benda najis 

yang keluar 
dari badan 
(muntah/
darah) 

Membatalkan 
jika banyak

Tidak 
membatalkan

Tidak 
membatalkan

Membatalkan 
jika banyak

8 Tertawa 
terbahak-
bahak

Membatalkan Tidak 
membatalkan

Tidak 
membatalkan

Tidak 
membatalkan

2. Beberapa hal yang mengalami perbedaan pendapat antar 
ulama mazhab dalam hal tayammum

No Peristiwa Imam Mazhab Status Hukum
1 Media  

tayammum
Imam Abu 
Hanifah

Setiap materi yang terdiri dari 
unsur bumi semisal batu, krikil, 
atau pasir

Imam Malik Setiap benda yang nempel dengan 
bumi, semisal batu atau pepohonan

Imam asy-Syafi’i
Imam Ahmad

Debu atau pasir yang bercampur 
ghubar/bleduk
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2 Tidak 
menemukan 
air maupun 
media 
tayammum

Imam Abu 
Hanifah

 Tidak wajib shalat sampai 
mendapati air atau debu

Imam Malik Seperti pendapat Abu Hanifah
Shalat sesuai kondisi yang dialami 
dan mengulang ketika menemukan 
media untuk bersuci
Shalat sesuai kondisi yang 
dialami dan tidak ada kewajiban 
mengulang

Imam asy-Syafi’i Shalat sesuai kondisi yang dialami 
dan mengulang ketika menemukan 
media untuk bersuci
Tidak wajib shalat sampai dapat air 
atau debu

Imam Ahmad Shalat sesuai kondisi yang 
dialami dan tidak ada kewajiban 
mengulang
Shalat sesuai kondisi yang dialami 
dan mengulang ketika menemukan 
media untuk bersuci

3. Beberapa hal yang mengalami perbedaan pendapat antar 
ulama mazhab dalam hal shalat

No Peristiwa Imam Mazhab Status Hukum
1 Membaca 

Basmalah
Imam Abu Hanifah Tidak wajib dibaca karena tidak 

termasuk surat Al-Fatihah  
Imam Malik Tidak wajib dibaca karena tidak 

termasuk surat Al-Fatihah
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Imam Asy-Syafi’i Wajib dibaca pada setiap rekaat 
ketika mulai membaca al-
Fatihah, karena termasuk ayat 
dari al-Fatihah.

Imam Ahmad Wajib dibaca pada setiap rekaat 
ketika mulai membaca al-
Fatihah, karena termasuk ayat 
dari al-Fatihah.

2 Membaca Al-
Fatihah

Imam Abu Hanifah Tidak wajib, karena yang wajib 
aalah membaca ebagian ari ayat 
al-Qur’an

Imam Malik Wajib membaca al-Fatihah
Imam Asy-Syafi’i Wajib membaca al-Fatihah
Imam Ahmad Wajib membaca al-Fatihah

3 Kewajiban 
orang yang 
tidak mampu 
membaca Al-
Fatihah juga 
ayat Alqur’an 
lainnya

Imam Abu Hanifah Berdiri kira-kira sama dengan 
waktu yang digunakan untuk 
membaca al-Fatihah
Boleh membaca tasbih kira-kira 
sama dengan bacaan al-Fatihah, 
baik dengan bahasa Arab atau 
Persia

Imam Malik Berdiri kira-kira sama dengan 
waktu yang digunakan untuk 
membaca al-Fatihah
Apabila shalat sunah, maka 
boleh membaca tasbih dengan 
bahasa non arab yang ia mampu, 
namun apabila shalat fardu 
maka tidak diperbolehkan.

Imam Asy-Syafi’i Membaca tasbih kira-kira sama 
dengan bacaan Al-Fatihah, dan 
harus dibaca dalam bahasa 
Arab.
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Imam Ahmad Seperti pendapat imam As-
syafi’i
Seperti pendapat imam Malik 
yang kedua

4  Kewajiban 
ma’mum

Imam Abu Hanifah Bagi ma’mum tidak ada 
kewajiban membaca Alqur’an 
apapun, juga tidak di sunahkan, 
baik dalam shalat jahriyah atau 
sirriyah. 

Imam Malik Jika dalam shalat jahriyah maka 
ma’mum makruh membaca 
Alqur’an, karena ia lebih utama 
mendengar bacaan imam, baik 
ia bisa mendengar bacaan imam 
atau tidak.

Imam asy-Syafi’i Mutlak wajib membaca Al-
Fatihah 

Imam Ahmad Tidak wajib membaca dalam 
shalat jahriyah dan disunahkan 
dalam shalat sirriyah.

5 Qunut shalat 
subuh 

Imam Abu Hanifah Tidak ada kesunnahan membaca 
qunut dalam shalat subuh 

Imam Malik Sunnah membaca qunut pada 
shalat subuh

Imam asy-Syafi’i Sunnah membaca qunut pada 
shalat subuh

Imam Ahmad Apabila untuk mendoakan umat 
Islam dalam situasi tertentu 
maka disunnahkan, dan apabila 
situai tersebut sudah kembali 
normal maka tidak qunut tiada 
mengapa 
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4. Beberapa hal yang mengalami perbedaan pendapat antar 
ulama mazhab dalam hal puasa

No Peristiwa Imam Mazhab Status Hukum
1 Waktu Niat 

puasa Ramadan
Imam Abu 
Hanifah

Dari masuk waktu malam, 
dan boleh hingga waktu zawal 
matahari apabila belum niat pada 
waktu malam.

Imam Malik Mulai matahari terbenam hingga 
terbit fajar, dan boleh niat sekali 
pada malam pertama Ramadan 
untuk puasa satu bulan penuh. 

Imam asy-
Syafi’i

Mulai matahari terbenam hingga 
terbit fajar untuk setiap malam

Imam Ahmad Mulai matahari terbenam hingga 
terbit fajar untuk setiap malam

2 Lupa melakukan 
larangan puasa 

Imam Abu 
Hanifah

Tidak membatalkan puasa 

Imam Malik Membatalkan puasa
Imam asy-
Syafi’i

Tidak membatalkan puasa

Imam Ahmad Membatalkan puasa apabila 
larangan yang dilakukan berupa 
bersetubuh, dan apabila yang 
dilupakan berupa semisal makan, 
maka puasa tidak batal. 

3 Menunda qada’ 
puasa sampai 
bertemu dg 
Ramadan tahun 
berikutnya

Imam Abu 
Hanifah

Tidak ada dosa dan tidak ada 
kewajiban bayar kifarat, karena 
qada puasa boleh dilakukan 
kapanpun saja
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Imam Malik Berdosa, wajib qada’, dan bayar 
kifarat satu mudd untuk setiap 
harinya

Imam asy-
Syafi’i

Berdosa, wajib qada’, dan bayar 
kifarat satu mudd untuk setiap 
harinya

Imam Ahmad Berdosa, wajib qada’, dan bayar 
kifarat satu mudd untuk setiap 
harinya

4 Syarat tempat 
yang boleh 
digunakan 
untuk i’tikaf

Imam Abu 
Hanifah

I’tikaf tidak sah kecuali di masjid 
yang digunakan untuk berjama’ah

Imam Malik I’tikaf harus di masjid, dan 
diutamakan masjid jami’

Imam asy-
Syafi’i

I’tikaf harus di masjid, dan 
diutamakan masjid jami’

Imam Ahmad  I’tikaf tidak sah kecuali di masjid 
yang digunakan untuk shalat Jum’at

5 Syarat lain 
dalam i’tikaf

Imam Abu 
Hanifah

Harus dalam keadaan puasa
Dalam hal waktu, ada dua riwayat. 
Pertama, cukup dengan sebagian 
hari. Riwayat kedua, minimal harus 
sehari semalam . 

Imam Malik Harus dalam keadaan puasa
Waktu minimal harus sehari 
semalam

Imam Asy-
Syafi’i

Tidak harus dalam keadaan puasa
Tidak ada batas minimal waktu 
dalam i’tikaf

Imam Ahmad Harus dilaksanakan dalam keadaan 
puasa
Tidak ada batas minimal waktu 
dalam i’tikaf
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 5. Beberapa hal yang mengalami perbedaan pendapat antar 
ulama mazhab dalam hal haji.

No Peristiwa Imam Mazhab Status Hukum

1 Status hukum 
Haji dan 
Umrah 

Imam Abu 
Hanifah

Haji sebagai rukun Islam
Umrah hukumnya sunah

Imam Malik Haji sebagai rukun Islam
Umrah hukumnya sunah

Imam Asy-
Syafi’i

Haji sebagai rukun Islam
Umrah ada dua riwayat, pendapat 
yang lebih sahih hukumnya fardu 
sebagaiaman haji 

Imam Ahmad Haji sebagai rukun Islam
Umrah hukumnya fardu 
sebagaiaman pendapat yang sahih 
dalam mazhab Syafi’i

2 Urutan 
keutamaan 
dalam 
menunaikan 
ibadah haji 
dan umrah

Imam Abu 
Hanifah

Paling utama Qiran, kemudian 
Tamattu’, dan kemudian Ifrad

Imam Malik Ada dua pendapat; pertama, Ifrad, 
Tamattu’, disusul Qiran 
Kedua, Tamattu’, Ifrad, Qiran

Imam Asy-
Syafi’i

Ada dua pendapat; pertama, Ifrad, 
Tamattu’, Qiran
Kedua, Tamattu’, Ifrad, Qiran  

Imam Ahmad Sama dengan riwayat kedua dalam 
mazhab As-Syafi’i
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3 Dam bagi 
orang yang haji 
tamattu’

Imam Abu 
Hanifah

Membayar dam dengan 
menyembelih kambing, waktu; tidak 
boleh sebelum tgl 10 Dzul Hijjah
Puasa 10 hari
Waktu; tiga hari boleh dilakukan 
setelah mengenakan ihram umrah, 
sepuluh hari setelah selesai ibadah 
Haji, walaupun masih di Makkah

Imam Malik Membayar dam dengan 
menyembelih kambing, waktu; tidak 
boleh sebelum tgl 10 Dzul Hijjah
Puasa 10 hari
Waktu; tiga hari boleh dilakukan 
setelah berstatus ihram haji, sepuluh 
hari setelah keluar dari kota Makkah 
walaupun belum sampai rumah

Imam Asy-
Syafi’i

Membayar dam dengan 
menyembelih kambing, waktu; 
selesai menunaikan umrah
Puasa 10 hari
Waktu; tiga hari boleh dilakukan 
setelah mengenakan ihram haji, 
sepuluh hari setelah sampai di 
rumah, dan boleh sebelum keluar 
Makkah

Imam Ahmad Membayar dam dengan 
menyembelih kambing 
Puasa 10 hari
Waktu; tiga hari boleh dilakukan 
setelah mengenakan ihram umrah, 
sepuluh hari setelah sampai di 
rumah, tidak boleh di perjalanan
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FIKIH MUAMALAH 
PERBANDINGAN

1. Jelaskan prinsip-prinsip dalam fikih muamalah.
Jawaban:
Fikih muamalah memiliki prinsip-prinsip yang didasarkan pada 
dalil-dalil syara’ seperti adanya prinsip adanya suka sama suka, 
tidak ada kedholiman, adanya saling membantu, tidak mengand-
ung unsur riba, gharar (ketidakjelasan).

2. Jelaskan pendapat Imam Madzhab terkait dengan hukum 
jual beli barang najis.
Jawaban:

Imam Madzhab Status Hukum
Imam Abu Hanifah Jual beli barang najis semisal anjing dan pupuk 

kandang hukumnya sah, sedangkan khamr jual belinya 
bisa sah asal dengan cara mewakilkan kepada kafir 
dzimmi.

Imam Malik Ada tiga pendapat: Pertama, memperbolehkan secara 
mutlak. Kedua, boleh dan hukumnya makruh, dan 
Ketiga,  boleh namun bukan dengan akad jual beli, tapi 
dapat ijin sebagai piaraannya. 

Imam Asy-Syafi’i
Imam Ahamad

Tidak memperbolehkan jual beli benda najis secara 
mutlak.
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3. Jelaskan pendapat Imam Madzhab terkait dengan hak khi-
yar dalam jual beli dan akad-akad yang lain.
Jawaban:

Imam Abu Hanifah Khiyar majlis: tidak ada khiyar majlis dalam jual beli
Khiyar syarat: ada khiyar syarat dengan ketentuan 
waktu tidak boleh melebihi tiga hari
Khiyar aib: -

Imam Malik Khiyar majlis: tidak ada khiyar majlis dalam jual beli
Khiyar syarat: ada khiyar syarat dengan waktu sesuai yang 
disepakati, tergantung benda yang menjadi objek akad
Khiyar aib: -

Imam Asy-Syafi’i Khiyar majlis: ada khiyar majlis dalam jual beli
Khiyar syarat: ada khiyar syarat dengan ketentuan 
waktu tidak boleh melebihi tiga hari
Khiyar aib: ada Khiyar aib dengan ketentuan segera 
dikembalikan/ditukar

Imam Ahmad Khiyar majlis: -
Khiyar syarat: ada khiyar syarat dengan waktu sesuai 
yang disepakati, tergantung benda yang menjadi objek 
akad
Khiyar aib: -

4. Jelaskan pendapat Imam Madzhab terkait dengan jual beli 
tanpa akad (bai’ mu’atha).
Jawaban:

Imam Abu Hanifah 	Tidak  sah,  baik dalam hal yang berharga tinggi 
atau rendah.

	Tidak sah pada barang bernilai tinggi, dan sah 
dalam hal yang bernilai rendah.

	Sah, dalam riwayat yang lain.
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Imam Malik Sah,  baik dalam hal yang berharga tinggi atau rendah.
Imam Asy-Syafi’i 	Tidak  sah menurut pendapat yang rajih.

	Sah, dalam riwayat imam an-Nawawi dan ibnu 
Shabbagh.

Imam Ahmad 	Tidak  sah pada barang bernilai tinggi, dan sah 
dalam hal yang bernilai rendah.

	Sah, dalam riwayat yang lain.

5. Jelaskan pendapat Imam Madzhab terkait dengan Tafriqu 
shufqah/multi objek yang salah satunya berupa materi 
yang tidak memenuhi syarat.
Jawaban:

Imam Abu Hanifah 	Jika materi yang tidak sah dasar hukumnya 
memakai nash atau ijma’ maka hukumnya tidak sah 
secara keseluruhan.

	Jika materi yang tidak sah dasar hukumnya tidak 
memakai nash atau ijma’, maka hukum tidak sah 
hanya berlaku pada materi tersebut, sedang yang 
lain tetap sah.

Imam Malik 	Sah dalam materi yang tidak bermasalah, dan tidak 
sah pada barang yang bermasalah.

	Tidak sah untuk dua-duanya.
Imam Asy-Syafi’i 	Sah dalam materi yang tidak bermasalah, dan tidak 

sah pada barang yang bermasalah.
	Tidak sah untuk dua-duanya

Imam Ahmad 	Sah dalam materi yang tidak bermasalah, dan tidak 
sah pada barang yang bermasalah.

	Tidak sah untuk dua-duanya
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6. Jelaskan pendapat Imam Madzhab terkait dengan penam-
bahan pada barang gadai.
Jawaban:

Imam Abu Hanifah Semua tambahan yang berada pada barang gadai 
menjadi bagian dari gadai. 

Imam Malik Tambahan pada barang gadai yang terpisah, seperti 
anak yang lahir dari kambing yang digadai, menjadi 
milik orang yang menggadaikan, dan kemudian 
digabungkan sebagai  barang gadai.

Imam Asy-Syafi’i Tambahan barang gadai menjadi milik orang yang 
menggadaikan, tetapi tidak menjadi bagian dari barang 
gadai, namun boleh langsung diambil oleh pemiliknya.

Imam Ahmad Tambahan barang gadai mutlak menjadi pemilik orang 
yang menerima barang gadai (murtahin).



FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 235

FIKIH MUNAKAHAT DAN 
MAWARIS PERBANDINGAN

1. Radd adalah berkurangnya pembagi (jumlah bagian fard) 
dan bertambahnya bagian ahli waris. Dengan demikian 
dalam masalah radd ada sisa. Menurut jumhur ulama ke-
pada siapakah sisa itu diberikan? Mengapa?
Jawaban:
Menurut jumhur ulama sisa harta waris diberikan kepada ahli 
waris ashabul furud selain suami/isteri sesuai dengan perband-
ingan fardnya. Karena kekerabatan suami/isteri adalah kekera-
batan sababiyah (karena ikatan perkawinan) bukan kekerabatan 
karena nasab. Sedangkan menurut Zaid bin Tsabit dan Ibnu ‘Ab-
bas bahwa sisa harta waris harus disetor ke Kas Negara (Baitul 
Mal).

2. Jelaskan kedudukan dzawil arham ketika tidak ada 
ashabul furud maupun ashabah. Apakah dzawil arham 
berhak mendapat warisan?
Jawaban:
Mengenai dzawil arham ada dua pendapat :
a.  Dzawil arham/para kerabat mayit tidak berhak mendapat 

harta waris. Apabila tidak ada ashabul furud maupun asha-
bah maka harta waris disetorkan ke Kas Negara (Baitul 
Mal) untuk disalurkan kepada kepentingan kaum muslim-
in secara umum. Ini pendapat Zaid bin Tsabit, Ibnu ‘Abbas, 
Imam Malik dan Imam Syafi’i.
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b.  Dzawil arham berhak mendapat harta waris apabila tidak 
ada ashabul furud maupun ashabah yang menerima harta 
waris. Demikian pula bila ashabul furud hanya suami/isteri 
saja. Ini merupakan pendapat Umar bin al-Khaththab, Ibnu 
Mas’ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah dan Ahmad bin 
Hanbal. Alasan mereka bahwa dzawil arham mempunyai 
dua ikatan, yakni ikatan Islam dan ikatan rahim, sedangkan 
penyerahan ke Baitul Mal hanya mempunyai ikatan Islam.

3. Apabila ada orang meninggal dunia meninggalkan ahli 
waris : suami, ibu dan bapak. Berapa bagian masing-mas-
ing menurut Ibu ‘Abbas dan menurut jumhur ulama.
Jawaban:
- Menurut Ibnu ‘Abbas :

Ahli Waris Fard AM = 6
Suami ½ 3
Ibu 1/3 2
Bapak A 1

- Menurut Umar bin al-Khaththab, Zaid bin Tsabit, Ibnu 
Mas’ud, Imam Malik dan Imam Syafi’i :

Ahli Waris Fard AM = 6
Suami ½ 3

Ibu 1/3 x 3 (sisa) 1
Bapak A 2

4. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat :6
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Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 
kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 
(pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka 
harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim 
lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di 
antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan 
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang 
miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. 
kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 
Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan 
itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas per-
saksian itu).
Jelaskan usia yang pantas untuk nikah menurut imam 
madzhab dan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan?
Jawaban :
Usia yang pantas untuk nikah :
a. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah = 15 tahun baik laki-laki 

maupun perempuan.
b. Menurut Syi’ah Imamiyah = 15 tahun untuk laki-laki dan 9 

tahun untuk perempuan.
c. Menurut Hanafiyah = 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun 

untuk perempuan.
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d. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk 
laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Apa-
bila belum mencapai ketentuan umur tersebut, maka harus 
mendapat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama (PA) se-
tempat.

5. Apa saja yang termasuk dalam pembahasan kafaah dalam 
pernikahan? Jelaskan!
Jawaban:
Yang termasuk dalam katagori kafaah dalam pernikahan 
adalah:
a. Keturunan (Syafi’i dan Hanafi).
b. Merdeka.
c. Islam.
d. Pekerjaan (Syafi’i, Hanafi dan Ahmad).
e. Kekayaan (Syafi’i dan Hanafi).
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ILMU NEGARA

1. Ilmu Negara adalah mata kuliah dasar sebelum mempela-
jari Hukum Tata Negara. Jelaskan perbedaan Ilmu Negara 
dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Nega-
ra dilihat dari objek kajiannya!
Jawaban:
Ilmu Negara merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa se-
mester pertama sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu hu-
kum lain yang obyeknya juga negara, yaitu Hukum Tata Negara 
dan Hukum Administrasi Negara. 
Perbedaan antara mata kuliah Ilmu Negara dengan Hukum Tata 
Negara dan Hukum Administrasi Negara terletak pada obyek 
pembahasannya yaitu negara. 
Obyek pembahasan pada mata kuliah Ilmu Negara bersifat ab-
strak yaitu negara yang tidak terikat pada waktu dan tempat ter-
tentu. Ilmu Negara bersifat teoritis, abstrak, umum dan univer-
sal, berlaku pada setiap negara, sehingga tidak dapat langsung 
diterapkan dalam praktek kenegaraan. 
Obyek pembahasan Hukum Tata Negara dan Hukum Adminis-
trasi Negara bersifat konkrit yaitu negara yang terikat pada wak-
tu dan tempat tertentu. Misalnya pembahasan mengenai Hukum 
Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara dari negara Indo-
nesia, negara Jepang atau negara Amerika Serikat. Mata kuliah 
Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara teorinya 
mempunyai nilai praktis karena dapat diterapkan langsung 
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dalam praktek kenegaraan dengan mempelajari hukum positif 
dari negara setempat 

2. Jelaskan pandangan Plato dan Aristoteles tentang hakikat 
negara dan tujuan dari negara
Jawaban:
PLATO memiliki pandangan yang ideal. Menurut Plato, negara 
timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang 
beraneka ragam yang menyebabkan mereka harus bekerjasa-
ma untuk memenuhi kebutuhan itu. Kesatuan mereka inilah 
yang kemudian disebut Masyarakat atau negara. Pembentukan 
masyarakat atau negara dilakukan melalui perjanjian di antara 
mereka.
ARITOTELES memiliki pandangan yang realistis. Menurut Aris-
toteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluar-
ga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok ini ber-
gabung sehingga menjadi desa kemudian menjadi kota dan 
akhirnya menjadi negara. Desa bersifat genealogis, yaitu desa 
yang berdasarkan keturunan, yang ditarik dari kaum laki-laki 
sehingga bersifat patriarkhal.

3. Jelaskan apa yang dimaksud masa the dark age yang pernah 
terjadi di dunia Barat (Eropa).
Jawaban:
Masa the dark age atau abad kegelapan  berlangsung selama 
600 tahun, dan bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Ro-
mawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual (masa re-
naissance) pada abad ke-15 Masehi. Pada masa the dark age ini 
Eropa diselimuti oleh kekuasaan Gereja Kristiani. Gereja serta 
para pendeta mengawasi pemikiran masyarakat serta juga poli-
tik. Mereka berpendapat hanya gereja saja yang pantas untuk 
menentukan kehidupan, pemikiran, politik dan ilmu pengeta-
huan. Akibatnya kaum cendekiawan yang terdiri dari pada ahli-
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ahli sains merasa mereka ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran 
mereka pun ditolak dan timbul ancaman dari gereja, yaitu siapa 
yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandan-
gan gereja akan ditangkap dan didera. Contoh: Copernicus yang 
mengemukakan teori Heliosentris (pusat tata surya adalah ma-
tahari) harus dihukum mati. Galileo yang mengemukakan teori 
bumi bulat juga dihukum penjara seumur hidup. Itu karena di-
anggap bertentangn dengan doktrin dan dogma gereja. The Dark 
Age inilah yang kemudian menimbulkan trauma mendalam di 
Bangsa Eropa sehingga mereka di kemudian hari merumuskan 
apa yang disebut sebagai sekulerisme yaitu pemisahan Agama 
dan Negara. 
Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu tatan-
an hukum kepada masyarakatnya. Jelaskan pandangan Machia-
velli tentang teori kekuasaan negara!
Raja (penguasa) harus kuat dan mengetahui cara untuk menga-
tasi segala kekacauan yang dihadapi negara. Ia dapat memper-
gunakan segala alat yang menguntungkan baginya. Jika perlu, 
alat yang digunakan boleh melanggar perikemanusiaan. Demi 
mencapai tujuan (keutuhan/kedaulatan negara) segala cara 
dapat digunakan dengan “Tujuan menghalalkan cara”. Demi keu-
tuhan dan kedaulatan suatu negara, maka menurut Machiavelli 
diperbolehkan melakukan/menghalalkan segala cara.

4. Jelaskan perbedaan Trias Politica versi John Locke dan 
Montesquieu.
Jawaban:
Trias Politica adalah teori pemisahan kekuasaan negara men-
jadi tiga cabang kekuasaan. Trias Politica menurut John Locke 
kekuasaan dipisah menjadi: Legislatif (kekuasaan membentuk 
Undang-Undang), Eksekutif (Kekuasaan menjalankan undang-
undang/pemerintahan) dan Federatif (kekuasaan hubungan 
luar negeri). Sedangkan Trias Politica menurut Montesquieu :  
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Legislatif (kekuasaan membentuk Undang-Undang), Eksekutif 
(Kekuasaan menjalankan undang-undang/pemerintahan) dan 
Yudikatif (Kekuasaan Kehakiman/mengadili)

5. Jelaskan apa yang dimaksud oleh para ilmuwan bahwa teori 
Trias Politica disebut cacat pada saat lahir?
Jawaban:
Trias Politica pada awalnya bertujuan memisahkan kekuasaan 
negara menjadi 3 cabang kekuasaan agar mencegah muncul-
nya kesewenang-wenangan. Tetapi ternyata, apabila ketiga ca-
bang kekuasaan itu benar-benar dipisahkan secara murni dan 
konsekuen justru malah menimbulkan kesewenang-wenangan 
baru. Oleh karenanya pada aplikasinya banyak negara yang ke-
mudian memodifikasi teori trias politica sehingga kemudian 
tetap terdapat hubungan check and balances (mengontrol dan 
mengimbangi) antara cabang-cabang kekuasaan tersebut. 

6. Jelaskan perbedaan Negara Kesatuan, Negara Federal dan 
Negara Konfederasi
Jawaban:
Negara Kesatuan: menerapkan teori pemancaran kekuasaan, di 
mana kekuasaan negara dibagi atas beberapa daerah propinsi, 
kabupaten atau kota. Karenanya konsep kedaulatan dalam neg-
ara kesatuan adalah milik pemerintah pusat, pemerintah daerah 
menerima residu (sisa) kedaulatan dari pemerintah pusat. Un-
dang-Undang Dasar (Konstitusi) hanya terdapat satu di negara 
kesatuan. 
Negara Federal: adalah suatu negara yang merupakan gabun-
gan dari negara-negara bagian. Sehingga negara federal adalah 
negara yang terdiri atau berdiri dari persekutuan (gabungan) 
negara-negara bagian. Kedaulatan dimiliki oleh negara bagian. 
Masing-masing negara bagian memiliki kedaulatannya sendiri. 
Di beberapa negara federal, pemerintah daerah bahkan memi-
liki kekuasaan untuk membentuk UUD sendiri. 
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Negara Konfederasi: Konfederasi merupakan persekutuan an-
tar negara-negara yang berdaulat dan independen yang karena 
kebutuhan tertentu mempersekutukan diri dalam organisasi 
kerjasama yang longgar. Misalnya negara-negara merdeka bekas 
Uni Soviet, setelah Uni Soviet bubar, bersama-sama membentuk 
Confederasion of Independent States (CIS). Sifat persekutuan san-
gat longgar sehingga seperti organisasi kerjasama antar negara 
yang biasa, seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Na-
tions), Arab League, dan sebagainya.

7. Jelaskan perbedaan Republik, Aristokrasi dan Monarkhi
Jawaban:
Republik: Republik berasal dari kata Res-Publica (kembali ke 
rakyat). Republik adalah negara demokratis yang kekuasaan-
nya dipegang oleh rakyat. Pemilihan kepala negara melalui me-
kanisme demokrasi (dari oleh dan untuk rakyat). Jabatan kepala 
negara tetap mendapat kontrol dan ada koreksi dari rakyat. Baik 
melalui suatu dewan/majelis wakil rakyat atau melalui lang-
sung.
Aristokrasi: Berasal dari kata Aristokrat (bangsawan, cendekia, 
alim ulama). Suatu negara yang kekuasaannya dipegang oleh 
sekelompok bangsawan atau cendekiawan. Orang yang dipi-
lih menduduki kepala negara dipilih oleh formatur (tim yang 
dibentuk oleh kelompok bangsawan, cendekiawan, alim ulama). 
Kontrol dan koreksi terhadap kepala negara dilakukan oleh aris-
tokrat.
Monarkhi: berasal dari kata monarch (raja/ratu, dinasti). Suatu 
negara yang kekuasaannya dipegang oleh raja/ratu. Siapa yang 
berhak menduduki jabatan raja/ratu atau menjadi pejabat 
adalah berdasarkan keturunan (dinasti) dari trah (garis ketu-
runan) raja/ratu atau keluarganya. Tidak ada kontrol dan kore-
ksi. Kekuasaan Raja/Ratu sangat besar. 
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ILMU POLITIK

1. Jelaskan pengertian politik dalam suatu negara.
Jawaban:
Politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah  
kekuasaan  (power)  pengambilan keputusan(decision mak-
ing), kebijakan publik (public policy), dan  alokasi atau distri-
busi (allocation or distribution). Politik adalah perebutan kekua-
saan, kedudukan, dan harta (Politics at its worst is a selfish grab 
for power, glory and riches). 

2. Jelaskan apa yag anda ketahui tentang legitimasi dan obyek 
dari legitimasi tersebut. 
Jawaban:
Legitimasi adalah Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepa-
da pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan 
keputusan politik. Sedangkan objek legitimasi adalah:
a. Masyarakat politik 
b. Hukum 
c. lembaga politik 
d. pemimpin politik 
e. kebijakan 

3. Jelaskan hubungan dari persamaan dan perbedaanya an-
tara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi.
Jawaban:
Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi: keti-
ganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang 
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dipimpin atau masyarakat. Perbedaannya kekuasaan adalah 
penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi 
pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan kewenan-
gan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan kepu-
tusan politik (bersifat top down), adapun legitimasi adalah pen-
gakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up).

4. Jelaskan yang anda ketahui tentang pandangan politik kla-
sik, pandangan politik kelembagaan, pandangan politik 
kelembagaan dan pandangan politik fungsionalisme.
Jawaban:
a.  Pandangan politik Klasik
 Pandangan klasik dikemukakan oleh Arsitoteles, adalah us-

aha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau 
kepentingan umum Kebaikan bersama ini bisa berupa. Ni-
lai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, 
kesejahteraan, dll. Keinginan orang banyak atau keinginan 
golongan mayoritas. Pandangan politik klasik ini terlalu 
bersifat filosofis sehingga tidak membumi, tidak melihat 
realitas.

b.  Pandangan Politik Kelembagaan
 Pandangan politik kelembagaan menurut Weber berarti 

politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Negara 
adalah komuntas manusia yang sukses memonopoli peng-
gunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu.

c.   Pandangan Politik Kekuasaan
 Pandangan ini dikemukakan oleh Robson, menurutnya 

politik adalah usaha untuk mencari dan mempertahankan 
kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan adalah kemam-
puan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuiai 
dengan kehendak yang mempengaruhi. Kelemahan pan-
dangan ini tidak membedakan aspek politik dengan as-
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pek lain, seperti tokoh agama yang punya pengaruh tidak 
berarti dia sedang berpolitik. Selain itu dalam politik ter-
dapat konsep lain selain kekuasaan seperti kewenangan, 
legitimasi, konflik, dll

d.  Pandangan Politik Fungsionalisme
 Politik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan umum. David Easton “The Au-
thoritative allocation of values for a society” Artinya alo-
kasi nilai-nilai berdasarkan kewenangan mengikat suatu 
masyarakat. Harold Lasswell “Who gets what, when, how” 
Siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana, Siapa bisa 
orang, lembaga, kelompok, atau bangsa Apa berati nilai, 
bisa abstrak seperti keadilan dll, bisa juga konkrit sep-
erti kedudukan, kekayaan dll. When ukuran orang yang 
mendapatkan kekuasaan pada waktu tertentu. How cara 
untuk mendapatkan kekuasaan seperti persuasif atau ko-
ersif. Kelemahan pandangan ini menganggap pemerintah 
sebagai wasit kepentingan masyarakat, padahal pemerin-
tah sendiri memiliki kepentingan tersendiri.

5. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan politik serta 
sumber-sumber daya kekuasaan politik.
Jawaban:
Kekuasaan politik adalah: kemampuan untuk mempengaruhi 
kebijakan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun 
akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan 
sendiri. Sedangkan sumber-sumber daya kekuasaan politik ter-
diri dari:
a. Fisik dalam penguasaan senjata
b. Ekonomi
c. Normatif ; tradisi, moralitas religius, legitimasi, dan we-

wenang
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d. Personal ; karisma, daya tarik, dan popularitas
e. Keahlian ; informasi, pengetahuan, teknologi, dan intelegensi

6. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang sistem politik 
dan  variabel penting dalam sistem politik.
Jawaban:
Sistem politik menyangkut proses-proses dan kegiatan poli-
tik dan Sistem politik juga  terdiri dari bagian-bagian yg saling 
bergantung satu sama lainnya/interpendenment. Selain itu juga 
Sistem politik disebut juga sistem terbuka, sehingga terbuka 
pula bagi pengaruh yg berasal dari lingkungannya.
Variavel penting dalam sistem politik antara lain;
1.  Kekuasaan, maksudnya adalah Cara untuk mencapai hasil 

yg diinginkan dlm alokasi sumber daya dlm kelompok ma-
syarakat.

2.  Kepentingan maksudnya adalah tujuan yg ingin dikejar 
oleh pelaku politik

3.  Kebijakan maksudnya adalah Hasil interaksi antara 
kekuasaan dan kepentingan

4.  Budaya politik maksudnya adalah Orientasi subjektif in-
dividu thd sistem politik

7. Jelaskan beberapa pendekatan dalam Ilmu Politik antara 
lain: diantaranya pendekatan Institusional, Pendekatan 
Perilaku, Neo-Marxis dan Ketergantungan.

Jawaban:
a. Pendekatan Institusional
 Pendekatan filsafat politik menekankan pada ide-ide dasar 

seputar dari mana kekuasaan berasal, bagaimana kekua-
saan dijalankan, serta untuk apa kekuasaan diselenggara-
kan. Pendekatan institusional menekankan pada pencip-
taan lembaga-lembaga untuk mengaplikasikan ide-ide ke 
alam kenyataan. Kekuasaan (asal-usul, pemegang, dan cara 
penyelenggaraannya) dimuat dalam konstitusi. Obyek kon-
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stitusi adalah menyediakan UUD bagi setiap rezim pemer-
intahan. Konstitusi menetapkan kerangka filosofis dan 
organisasi, membagi tanggung jawab para penyelenggara 
negara, bagaimana membuat dan melaksanakan kebijaksa-
naan umum.

b. Pendekatan Perilaku
 Esensi kekuasaan adalah untuk kebijakan umum. tidak ada 

gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena ba-
hasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai pros-
es politik yang sebenarnya. Lebih bermanfaat bagi penel-
iti dan pemerhati politik untuk mempelajari manusia itu 
sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala-gejala yang 
benar-benar dapat diamati. Perilaku politik menampilkan 
regularities (keteraturan)

c.  Neo-Marxis
 Menekankan pada aspek komunisme tanpa kekerasan 

dan juga tidak mendukung kapitalisme. Neo Marxis mem-
buat beberapa Negara sadar akan pentingnya persamaan 
tanpa kekerasan, akan tetapi komunisme sulit dijalankan 
di beberapa Negara karena komunisme identik dengan 
kekerasan dan kekejaman walaupun pada intinya adalah 
untuk menyamakan persamaan warga negaranya di suatu 
Negara sehingga tidak ada yang ditindas dan menindas ter-
lebih lagi dalam bidang ekonomi.

d. Ketergantungan
 Memposisikan hubungan antar negara besar dan kecil. 

Pendekatan ini mengedepankan ketergantungan antara 
Negara besar dan Negara kecil yang saling keterkaitan se-
hingga satu sama lain saling bergantung, jadi Negara besar 
bergantung pada Negara kecil baik dalam hal politik, eko-
nomi dan dalam hubungan internasional dan sebaliknya 
sehingga satu sama lain mempunyai posisi yang sama.
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PEMIKIRAN POLITIK ISLAM 
KONTEMPORER

1. Bagaimana pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani?
Jawaban:
Ia lebih dikenal sebagai pelopor gerakan sosial-politik dalam 
Islam. Suaranya yang paling lantang adalah bahwa Barat (pen-
jajah) merupakan musuh umat Islam, yang mana umat Islam 
tidak bisa tinggal diam, dan oleh karenanya ia memerlukan per-
lawanan yang kuat dengan solidaritas Islam yang solid (Pan Is-
lamisme). Al-Afghani melihat di antara sebab kemunduran Islam 
adalah lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. 
Selanjutnya, ia terjun dalam gerakan internasional anti kolonial-
isme/ imperialisme Barat dan despotisme Timur. Ia menyadari 
bahwa kebangkitan dan solidaritas Islam bisa menjadi senjata 
untuk melawan penjajah dan musuh Islam.

2. Bagaimana pemikiran politik Muhammad ‘Abduh?
Jawaban:
Pola pemikiran politik ‘Abduh bisa dilihat dari dua pola dasar; 
Pertama, peran agama yang mutlak dalam kehidupan manusia. 
Dan Kedua, perlunya menggunakan serta mengasimilasi bagian 
yang terbaik dalam pengetahuan Barat. Carles Adams menang-
kap progresifitas ‘Abduh terangkum dalam tiga aspek yang sela-
lu diintegrasikan; karakter, idealitas dan aksi.  Sedangkan Fazlur 
Rahman, ketika menelaah kitab Risãlah al-Tauhĭd milik ‘Abduh, 
melihat ada usaha keras dari ‘Abduh dalam menghidupkan ra-
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sionalisme Mu’tazilah, terutama dalam kehendak bebas manu-
sia. Akal adalah karunia Tuhan yang harus dijaga, dengan selalu 
mengedepankan ijtihad yang proporsional.
Gagasan politiknya selalu mengedepankan ruang untuk jalur 
pendidikan, dengan menegaskan bahwa kembali pada aja-
ran Agama adalah pekerjaan rumah paling berat, di samping 
memberikan ruang-ruang positif saat memandang Barat (ijti-
hãd). Islam punya unsur dinamis yang dapat disesuaikan den-
gan perkembangan zaman, dengan jalan ijtihad. Islam tidak 
menetapkan suatu sistem pemerintahan baik itu Khilafah atau 
Demokrasi. ‘Abduh menghendaki bentuk pemerintahan yang 
dinamis (Khilafah, demokrasi, atau yang lainnya) dan mampu 
mengantisipasi perkembangan zaman.

3. Bagaimana pemikiran politik Rasyid Ridha?
Jawaban:
Ridhã mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim 
saat ini dan menyimpulkan bahwa kelemahan umat Islam anta-
ra lain (1) kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara 
buta (taqlid), (2) minat yang berlebihan terhadap dunia sufi, (3) 
kemandegan pemikiran ulama, dan (4) kegagalan dalam men-
capai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat 
bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-
prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihãd dalam menghadapi 
realita modern.
Ridha sangat tidak sepakat jikalau persaudaraan (ukhuwwah) 
dalam Islam itu membeda-bedakan bahasa, tanah air, dan bang-
sa. Ridha lebih sependapat dengan ide persaudaraan yang di 
teorikan oleh Ibnu Khaldun yaitu tentang solidaritas (ashabi-
yyah). Dalam teori Ibnu Khaldun menekankan tiga aspek yaitu 
ashabiyyah fi al-din (solidaritas agama/idiologi), ashabiyyah fi 
qabilah (solidaritas kesukuan) dan ashabiyyah fi al-jinsiyah (sol-
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idaritas sebangsa). Ketiga hal tersebut menggambarkan bahwa 
sebenarnya umat Islam tidak ada sekat yang memisahkan per-
saudaraannya. Oleh karena itu, Ridha memunculkan gagasan 
bahwa persaudaraan umat Islam harus digalakkan tanpa adanya 
perbedaan idiologi/madzhab, bahasa, tanah air dan perbedaan 
bangsa.

4. Bagaimana pemikiran politik Ali Abdur Raziq?
Jawaban:
Menurut Ali Abdur Raziq, Dalam politik, untuk melihat so-
sok Nabi Muhammad, haruslah dipisah antara fungsi risãlah 
dan fungsi kerajaan. Upaya ini untuk melihat mana perilaku 
yang bersifat dakwah religius yang bersifat ukhrowi dan mana 
perilaku yang bersifat duniawi. Umat Islam harus bisa memi-
lahnya, dan ‘Ali keras melakukan sekularisasi.
Akan tetapi ‘Alĭ mengistimewakan kekuasaan yang ada pada 
Nabi Muhammad ini dengan menyebutnya sebagai “kekuasaan 
suci”. Lantaran kesempurnaan Nabi Muhammad, ‘Alĭ menyim-
pulkan bahwa hal yang demikian adalah motifasi dakwah yang 
tidak terbatas pada sisi atau lini tertentu, tapi mencakup dan 
menyentuh banyak aspek kehidupan, baik sisi ruhaniyyah atau 
jasmaniyyah. Bila demikian, kita pun pada dasarnya juga punya 
motifasi dakwah Islam.
Dalam politik Islam menurut ‘Alĭ adalah sebuah substansi nilai-
nilai Islam dalam risãlah Nabi Muahmmad. Setiap negara yang 
mempunyai komitmen terhadap Islam haruslah menjaga nor-
ma-norma substansial dalam Islam. Norma yang mengandung 
risãlah sucinya ini mutlak dimiliki dan secara tidak langsung 
mengandung unsur-unsur sakralitas. Sakralitas yang dimak-
sud itu besar kemungkinan adalah masalah aqidah dan akhlaq. 
Hilangnya norma tersebut mengindikasikan rapuhnya sistem 
dalam sebuah negara.  
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5. Bagaimana pemikiran politik Abu A’la Maududi? 
Jawaban:
Maududi adalah orang pertama yang mengatakan bahwa umat 
manusia adalah “khalifah Allah di muka bumi” (khalifatullah 
fil ard) sebagai dasar teori kenegaraan. Ia menolak prinsip ke-
daulatan rakyat dalam pengertian konsep politik Barat, karena 
manusia hanyalah pelaksana kedaulatan dan hukum Tuhan yang 
sebab itu, manusia tidak boleh membuat kebijakan yang berten-
tangan dengan kehendak Tuhan. Konsep politik Islam ini oleh 
al-Maududi disebut sebagai Theo-Demokrasi.
Istilah Theo-Demokrasi berasal dari dua kata, theokrsasi dan 
demokrasi. Dua kata yang disatukan dalam istilah ini dijelaskan 
Maududi bahwa kewenangan untuk menegakkan pemerintahan 
yang diberikan Tuhan kepada manusia dibatasi oleh undang-un-
dang Nya yakni syari’at. Manusia diberi kewenangan untuk men-
gangkat dan memberhentikan pejabat yang melanggar aturan 
Tuhan. 
Pemikiran pembaruan politik al-Maududi tentang teori poli-
tik pemerintahan didasari oleh tiga prinsip yaitu Unity of God 
(tauhid), Prophethood (risalah) dan Caliphate (khilafah). Aspek 
politik Islam akan sulit dipahami tanpa memahami secara kes-
eluruhan akan ketiga prinsip ini.
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HUKUM KONSTITUSI

1. Jelaskan makna konsep konstitusionalisme dan konstitusi 
dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan.

Jawaban:
Menurut Andrew Heywod, konsep konstitusionalisme memilki 
arti sempit dan luas dalam penyelenggaraan kehidupan ket-
atanegaraan. Dalam arti sempit, konstitusionalisme dimaknai 
sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh Un-
dang Undang Dasar (UUD). Dengan kata lain, konstitusionalisme 
ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik 
dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme 
(hukum). Sedangkan dalam arti luas, konstitusionalisme dimak-
nai sebagai perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencer-
minkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan 
melakukan pengawasan (checks and balances) internal maupun 
eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan. Oleh karenanya, 
pada intinya konstitusionalisme merupakan konsep pembatasan 
kekuasaan negara, agar kekuasaan negara terhindar dari abso-
lutisme kekuasaan. 
Adapun konstitusi dapat dimaknai sebagai suatu konsensus (pia-
gam) yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar 
organisasi kenegaraan suatu bangsa. Di dalamnya terdapat ber-
bagai aturan pokok yang berkaitan dengan kedaulatan, pemba-
gian kekuasaan, lembaga-lembaga negara, cita-cita dan ideologi 
negara, masalah ekonomi, dan sebagainya.
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2. Dalam implementasi dan penerapan ketentuan norma kon-
stitusi, konstitusi dapat memiliki nilai yang beragam. Jelas-
kan macam-macam nilai dari konstitusi.
Jawaban:
Menurut Karl Loewenstein, konstitusi memiliki tiga nilai jika 
dilihat dari implementasi dan penerapan ketentuannya. 
 Pertama, nilai normatif. Konstitusi memiliki nilai norma-

tif apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu 
bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku 
dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu ke-
nyataan (reality) dalam arti sepenuhnya diperlukan dan 
efektif.  Konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan kon-
sekuen. 

 Kedua, nilai nominal. Nilai nominal suatu konstitusi mem-
punyai makna bahwa konstitusi secara hukum berlaku, 
namun berlakunya itu tidak sempurna, karena ada pasal-
pasal tertentu yang dalam kenyataan tidak berlaku. 

 Ketiga, nilai semantik. Konstitusi memiliki nilai semantik 
jika konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam 
kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari 
tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan 
politik. Konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan 
pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pi-
hak berkuasa. Nilai semantik ini merupakan nilai terendah 
dalam penerapan ketentuan konstitusi. Oleh karenanya, 
Konstitusi hanya “lip service” kekuasaan semata.

3. Jelaskan motif dan tujuan pembentukan suatu konstitusi 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jawaban:
Lord Bryce menjelaskan bahwa suatu konstitusi dibentuk ber-
dasarkan beberapa alasan, diantaranya : 
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a) Keinginan warga negara untuk menjamin hak-haknya yang 
mungkin terncam dan sekaligus membatasi tindakan-tin-
dakan penguasa; 

b) Keinginan dari pihak yang diperintah atau memerintah 
dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan me-
nentukan bentuk suatu sistem kenegaraan tertentu; 

c) Adanya keinginan dari para pembentuk negara yang baru 
untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegara-
an; 

d) Adanya keinginan untuk menjamin kerja sama yang efektif 
antar negara bagian. Sedangkan tujuan pembentukan kon-
stitusi dimaksudkan untuk mengatur jalannya kekuasaan 
negara dan sekaligus sebagai guideline dalam mewujudkan 
tujuan negara. 

4. Dalam penyelenggaraan kehidupan negara, konsitusi me-
miliki otoritas tertinggi, baik dari segi hukum, politik, dan 
moral. Jelaskan kekuatan daya ikat konstitusi dalam prak-
tek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jawaban:
Konstitusi memilki daya ikat yang sangat kuat dalam peny-
elenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari segi 
hukum, konstitusi mengikat karena dibuat oleh lembaga yang 
berwenang membuat hukum, sekaligus dibuat untuk dan atas 
nama rakyat. Konstitusi sebagai produk hukum, pemberlakuan-
nya dapat dipaksakan oleh aparatur Negara untuk menciptakan 
masyarakat yang damai, tertib, dan adil. Dari segi politik, pene-
tapan hukum oleh lembaga perwakilan rakyat yang merupakan 
kristalisasi atau proses politik yang disepakati dan diakui rakyat. 
Dengan demikian, Konstitusi sebagai produk kristalisasi politik 
tersebut mengikat rakyat. Sedangkan dari segi moral, konsti-
tusi disusun berdasarkan nilai-nilai moral atau materi muatan/
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isinya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral univer-
sal, karena merupakan landasan fundamental Negara. Dengan 
demikian rakyat terikat untuk mentaatinya karena sesuai den-
gan nilai-nilai moral/etika yang dimiliki/diakuinya.

5. Jelaskan klasifikasi dari konstitusi dan materi muatan yang 
harus diatur dalam konstitusi.
Jawaban:
 Berdasarkan bentuk dan sifatnya, konstitusi dapat dikla-

sifikasikan menjadi : (1) Konstitusi tertulis dan tidak tertu-
lis; (2) Konstitusi flexible dan rigid; (3) Konstitusi derajat 
tinggi dan derajat rendah; (4) Konstitusi parlementer dan 
presidensiil; dan (5) Konstitusi negara kesatuan dan fed-
eral.  

 Sedangkan materi muatan yang harus diatur dalam kon-
stitusi terdiri dari tiga hal. Pertama, jaminan terhadap Hak 
Asasi Manusia. Kedua, pengaturan perihal lembaga negara 
yang bersifat fundamental. Dan yang Ketiga, fungsi dan 
wewenang dari lembaga negara yang bersifat fundamental 
tersebut.

6. Jelaskan bagaimana metode atau prosedur perubahan dan 
pembaharuan norma konstitusi.
Jawaban:
Menurut C.F. Strong, ada empat macam prosedur perubahan 
konstitusi; 
a) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang 

kekuasaan legislatif, akan tetap yang dilaksanakan 
menurut pembatasan-pembatasan tertentu. 

b) Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui 
suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk men-
gubah konstitusi maka lembaga negara yang diberi we-
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wenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada 
rakyat melalui suatu referendum. Usul perubahan kon-
stitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan 
yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau 
plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan 
jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah 
disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau di-
tolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi. 

c) Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat 
yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubah-
an konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan 
persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal 
ini dilakukan karena konstitusi dalam negara serikat di-
anggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. 

d) Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu 
konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara 
khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan peruba-
han. Cara ini dapat dijalankan baik pada negara kesatuan 
ataupun negara serikat. Apabila ada kehendak untuk men-
gubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang ber-
laku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas 
serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. 

Adapun sistem pembaharuan konstitusi terdapat dua cara; 
Pertama, sistem Renewal (pembaharuan) yang berlaku adalah 
konstitusi baru secara keseluruhan. Dan yang kedua Amande-
men (perubahan) - konstitusi yang asli tetap berlaku sedang 
hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan 
dalam konstitusi asli.

7. Dalam proses penegakan norma konstitusi terhadap ke-
hidupan ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Kon-
stitusi sebagai the guardian of the constituion memiliki 
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wewenang untuk menafsirkan ketentuan dan norma kon-
stitusi yang ada dalam UUD 1945 sebagai metode pen-
emuan hukum konstitusi. Jelaskan metode-metode tafsir 
konstitusi yang dapat digunakan dalam penemuan hukum 
konstitusi.
Jawaban:
Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran 
adalah metode penemuan hukum (rechtsvinding) dalam hal per-
aturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada 
peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan 
dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. 
Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputu-
san yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat 
hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, 
ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Ada 
2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu : (1) penemuan hukum 
heteronom; dan (2) penemuan hukum otonom. Penemuan 
hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus 
perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat 
pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. 
Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya 
dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setida-
knya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang. 
Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi 
pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kon-
tribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan 
model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode 
interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologi-
kal dan evolutif-dinamikal di mana hakim menetapkan apa tu-
juan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, 
kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kai-
dah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlind-
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ungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus 
konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual.
Setidaknya Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifika-
sikan beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan 
oleh hakim (termasuk hakim konstitusi) sebagai berikut: (1) 
interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; (2) in-
terpretasi teleologis atau sosiologis; (3) interpretasi sistematis 
atau logis; (4) interpretasi historis; (5) interpretasi komparatif 
atau perbandingan; (6) interpretasi futuristis. Penelusuran terh-
adap berbagai kepustakaan ilmu hukum dan konstitusi ditemu-
kan, banyak variasi metode penafsiran yang dikemukakan oleh 
para ahli. Akan tetapi dari berbagai ragam metode penafsiran, 
pada hakikatnya metode penafsiran konstitusi ini dapat dibeda-
kan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu: metode penafsiran 
originalism, yang menggunakan pendekatan original intent (ter-
masuk pendekatan historis) terhadap norma-norma hukum 
konstitusi, dan non-originalism.



FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 261

Kontributor Buku “Tanya Jawab Ilmu Syari’ah dan Ilmu Hukum 
(Materi Ujian Komprehensif Fakultas Syari’ah)”

1 Dr. H. Khariri, M.Ag. 1. ‘Ulumul Hadis

2. Hadis Ahkam

2 Dr. H. Syufa’at, M.Ag. 1. Ushul Fikih 

3 Dr. H. Ridwan, M.Ag. 1. Sejarah Perkembangan Mazhab

2. Fikih Munakahat Kontemporer

4 Drs. H. Mughni Labib, M.Si 1. Problematika Fikih Mawaris

2. Fikih Munakahat dan Mawaris 
Perbandingan

5 Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. 1. Hukum Ekonomi Syari’ah di 
Indonesia

6 Dr. Supani, M.A. 1. Fikih Munakahat

2. Hukum Positif Islam di Indonesia

7 Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. 1. Pengantar Ilmu Hukum

2. Mediasi dan Penyelesaian Konflik 
dalam Keluarga

8 Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. 1. Fikih Muamalah

2. Qawa’id Fiqhiyyah

3. Fikih Muamalat Kontemporer

9 M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. 1. Hukum Acara Perdata

2. Hukum Perbankan dan Lembaga 
Keuangan Non-Bank

10 Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. 1. Fikih

2. Problematika Hukum Keluarga 
Kontemporer di Indonesia

11 Hariyanto, S.H.I., M.Hum. 1. Hukum Tata Negara



262 TANYA JAWAB SEPUTAR ILMU SYARI’AH DAN ILMU HUKUM

2. Ilmu Politik

12 H. Khoirul Amru Harahap, Lc., 
M.H.I.

1. ‘Ulumul Qur’an

2. Tafsir Ayat Ahkam

13 Sofiyullah Mukhlas, Lc., M.A. 1. Fikih Ibadah Perbandingan

2. Fikih Muamalah Perbandingan

14 Dody Nur Andrian, S.H., M.H. 1. Hukum Pidana

2 Hukum Acara Pidana

3. Ilmu Negara


