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ABSTRAK 

Anam, Faqih Khoirul. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kreteria Dan Tugas 

H}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M. Ag. 

Kata Kunci: Hakamain. 

Kehadiran h}a>kamain dalam rangka menemukan solusi atas masalah pertikaian 

yang dilakukan oleh pihak suami dan istri sangatlah diharapkan. Oleh karena itu, agar 

eksisten dan tugas h}a>kamain bisa berjalan secara efektif maka cara pengangkatan 

h}a>kamain haruslah bersifat prosedural. Sebagai contoh dalam hal ini adalah seperti 

yang terjadi di desa Jimbe kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo, apabila terjadi 

kasus perceraian maka kasus tersebut hanya diselesaikan sendiri oleh suami dan istri, 

tanpa melibatkan keluarga besar kedua pihak atau yang mewakili keduanya, artinya 

suami istri yang berselisih atau bertengkar dengan pertengkaran yang berakibat 

perceraian, apabila tidak bisa  menangani langsung permasalahan tersebut, diserahkan 

ke pengadilan agama tanpa ada perbaikan hubungan keluarga. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan 

penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat terkait hakamain di Desa Jimbe. 

Adapun rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

kreteria h>akamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? (2) 

Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap tugas h}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan 
Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sifatnya adalah penelitian deskriptif. 

Sedangkan teknik penggumpulan data menggunakan cara wawancara. Kemudian data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengelola data-data dari hasilpenelitian 

yang dilakukan. 

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Jika ditinjau dari hukum 

Islam, pengangkatan tugas h}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan sudah 
memenuhi kriteria yang ditentukan dalam hukum Islam, yaitu: Islam, aqil, baligh dan 

jujur. Yang di angkat sebagai tugas h}a>kamain di desa tersebut adalah seorang kyai yang 

lebih mengetahui tentang ketentuan hukum sy>ara’. Berdasarkan pengangkatan tugas 

h}a>kamain di desa Jimbe Kecamatan Jenangan sudah memenuhi kriteria yang di tentukan 

oleh hukum Islam.(2) Apabila ditinjau dari hukum Islam tentang tugas tugas h}a>kamain 
bisa diambil kesimpulan bahwa mereka yang diberi tugas sebagai pelaksana tugas 

h}a>kamain yang ditunjuk dari kedua belah pihak (baik pihak istri maupun pihak suami 
yang bertikai) sudah terlaksana dengan baik dan memenuhi kriteria yang ditentukan 

dalam hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon yang secara naluri 

manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan manusia yang 

lain. Mulai dari manusia sebelum lahir mapun ketika manusia sudah berada dalam 

liang kubur bahkan ketika manusia dibangkitkan lagi di alam kekal akan selalu 

membutuhkan manusia. Dalam skala yang terkecil manusia menjalani kehidupannya 

dalam berkeluarga dengan membentuk sebuah pernikahan.
1
  

Manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk zoon politikon maka dia akan 

selalu ingin memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Hal ini bisa kita pahami bahwa 

sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah juga memilki naluri saling mencintai 

antara laki-laki dan perempuan yang pada saatnya jika kedua insan ini sudah terpaut 

hatinya maka akan menjalin ikatan pernikahan yang hal ini sudah diatur dalam 

agama Islam.
2
 

Dengan adanya ikatan pernikahan maka sesungguhnya manusia telah 

menciptakan sebuah dasar peradaban, sebab tanpa adanya ikatan yang hak berupa 

pernikahan maka tidak akan pernah ada keluarga sehingga hal ini juga tidak akan 

pernah ada unsur-unsur yang mempersatukan manusia dalam perdadan bangsa. Hal 

                                                             
1
 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Di Indonesia (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1991), 1. 
2
 Iman Suhirman, Menjadikan Keluarga Bahagia (Bandung: Istiqomah, 2006), 6. 
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ini dapat kita pahami bahwa bangsa manusia akan dapat tersususun ketika ada 

keluarga dan peradabanakan bisa terwujud apabila ada keluarga. 

Di dalam kehidupan bermasyarakat kita sering menemukan sebuah potret 

kasus perceraian atau kegagalan didalam membina tali pernikahan, hal ini terjadi 

karena banyak faktor salah satunya adalah terjadi karena buruknya tali pernikahan. 

Yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan akibat 

kesengajaan yang disengaja oleh suami ataupun istri dengan sadar atau tidak dengan 

terpaksa. Sedangkan Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan 

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak 

dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam undang-undang. 

Sementara pengertian perceraian tidak di jumpai sama sekali dalam Undang-

Undang Perkawinan begitu pula didalam penjelasan serta peraturan 

pelaksanaannya.
3
 

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, 

tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam 

Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan 

masalah perceraian menduduki tempat tertinggi. Menurut Subekti, perceraian ialah 

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak 

dalam perkawinan itu.
4
. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah 

                                                             
3 Amir Syarifuddin,. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 56. 
4
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta; Intermasa, 1985), 23. 
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pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan  hakim atas 

tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.
5
. 

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang 

menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia 

bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga 

tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan 

istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka 

perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan 

mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraianlah yang diambil. Perceraian 

dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari talak ialah 

membuka ikatan membatalkan perjanjian. 

Shi>qaq ialah keretakan yang telah sangat hebat antara suami dan istri. 

Semata–mata shi>qaq tidak diperkenankan langsung bercerai. Peristiwa shi>qaq antara 

suami dan istri mesti diadakan usaha perdamaian walaupun telah mencampur tangan 

kan pihak ketiga yang sedapat-dapatnya berasal dari keluarga sendiri. Sungguhpun 

demikian hakim peradilan agama dapat mengangkat h}a>kam yang bukan berasal dari 

keduanya melihat kemaslahatannya. 

Hal shi>qaq dan penyelesaiannya diatur dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 

35. 

                                                             
5
 P.N.H, Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 

53. 
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يُِريدَا إِْصََلًحا  َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبعَثُىا َحَكًما ِمْه أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْه أَْهِلَها إِنْ 

ُ بَيْنَُهَما  يَُىفِِّك َّللاه

 

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang h}a>kam  dari keluarga laki-laki dan 

seorang h}a>kam  dari keluarga perempuan. Jika kedua orang h}a>kam  itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu”. ( Q.S. An-Nisa‟ Ayat 35).
6
 

 

Dalam ayat ini diatur cara penyelesaian kalau terdapat kekhawatiran terjadi 

shi>qaq antara suami dan istri. Yaitu dengan jalan masing-masing pihak mengajukan 

seorang h}a>kam, yang berarti seorang h}a>kam dari pihak istri dan seorang H}a>kam  

dari pihak suami. Kedua h}a>kam ini disebut h}a>kamain. H}a>kam  dari masing-masing 

pihak berusaha mencari is}lah  atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan 

pihak yang menunjuknya. Kemudian mencari kesepakatan pendapat antara 

keduanya. Jadi dengan demikian kedua h}a>kam itu dapat kita perbandingkan sebagai 

arbiter atau perantara dalam mencari perbaikan.
7
. 

Di Jimbe untuk perceraian atas dasar shi>qaq hanya diselesaikan sendiri oleh 

suami dan istri, tanpa melibatkan keluarga besar kedua pihak atau yang mewakili 

keduanya, artinya suami istri yang berselisih atau bertengkar dengan pertengkaran 

yang berakibat perceraian, apabila tidak bisa  menangani langsung permasalahan 

tersebut, diserahkan ke pengadilan agama tanpa ada perbaikan hubungan keluarga. 

Dan juga dari keluarga kedua belah pihak tidak mau ikut campur ataupun andil 

dalam upaya menanggulangi perceraian, entah itu dikarenakan tidak mengetahui 

                                                             
6
 al-Qur‟an, 4: 35. 

7
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI-Press,1986), 95. 
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kewajiban orang tua terhadap permasalahan anaknya  atau karena tidak mengetahui 

permasalahan yang terjadi pada keluarga anak dan juga kurangnya pengetahuan 

dalam hukum Islam tentang hal tersebut. Oleh sebab diatas peneliti memandang 

perlu untuk meneliti kriteria dan tugas h}a>kamain serta peran dan fungsinya. 

 Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terkait hal ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

dengan mengangkat tema yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kreteria 

Dan Tugas H}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi pokok masalah di atas 

dalam obyek kajian ini, maka dapat ditarik beberapa masalah, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kriteria h}a>kamain di Desa Jimbe 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap tugas h}a>kamain di Desa Jimbe 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap kriteria 

h}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap tugas 

h}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.  

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat melengkapi ilmu pengetahuan tentang ahwalus sakhsiyah 

yang sudah ada dan dapat menjadi acuan bagi civitas akademik dalam mendalami 

peran h}a>kamain  dalam mencegah perceraian. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan serta 

mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian. 

b. Bagi Masyarakat 

Sabagai bahan kajian agar dapat memberikan pemahaman yang benar atau 

sesuai, mengenai pola fikir masyarakat terhadap kriteria h}a>kamain. 

 

  

E. Kajian Pustaka 

 Dari pemaparan singkat mengenai penelitian yang hendak dilakukan dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria dan Tugas H}a>kamain di Desa 
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Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” tersebut peneliti harus 

menghindari pengulangan atau duplikasi atau plagiat karya yang telah ada. 

H}a>kamain merupakan permasalahan yang sudah sering untuk kembali 

diperbincangkan, mengingat sudah banyak sekali tulisan-tulisan yang 

mengangkatnya, antara lain:  

1. Ulfiatul „Azizah STAIN Ponorogo tahun 2015, “Analisa Peraturan Mahkamah 

Agung No.01 tahun 2008 terhadap upaya-upaya mediasi dalam menyelesaikan 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan”. Skripsi ini membahas terkait 

Mediasi untuk didalami lebih lanjut mengenai sebab-sebab yang terjadi 

dilapangan dan/ apakah pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Magetan 

sudah sesuai dengan Mediasi.
8
 

2. Mukhlis Ahmadi STAIN Ponorogo 2008 yang berjudul ”Peran Hakim Dalam 

Mendamaikan Pihak-pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Ponorogo”. 

Sekripsi ini membahas tentang peran hakim dalam dalam mendamaikan pihak-

pihak yang akan berceraidi pengadilan agama ponorogodan faktor-faktor yang 

menghambat dan mendukung peran hakim dalam mendamaikan pihak-pihak 

yang akan bercerai di PA Ponorogo.
9
 

3. Taufiqurrohman UINSUKA 2015 yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian Pasangan TKI Di 

                                                             
8
 Ulfiatul „Az}i>zah, “Analisa Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2008 terhadap upaya-upaya 

mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan,” (Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2015), 07. 
9
 Mukhlis Ahmadi, ”Peran Hakim Dalam Mendamaikan Pihak-pihak Yang Akan Bercerai Di 

Pengadilan Ponorogo,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008), 08. 
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Pengadilan Agama Ponorogo”. Skripsi ini membahas terkait Implementasi serta 

efektifitas mediasi pasangan TKI di kabupaten ponorogo.
10

 

Berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur tersebut, maka belum 

terdapat penelitian secara khusus yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Kriteria dan Tugas H}a>kamain, dengan demikian maka penyusun tertarik 

untuk mengkajinya. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara berurut 

penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.
11

 

Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan 

tahapan-tahapan metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam hal ini termasuk pendekatan kualitatif. Penelitian atau 

pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.  

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat 

menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga 

memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti. Karena peneliti 

                                                             
10

 Taufiqurrohman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian 

Pasangan TKI Di Pengadilan Agama Ponorogo” (Skripsi, UINSUKA, 2015), 06. 
11

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penunutun Langkah 

Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2010), 68. 
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mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai untuk 

memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan rumusan 

masalah penelitian sudah dipaparkan diatas.
12

Pemilihan pendekatan ini 

didasarkan pada tujuan untuk memahami h}a>kamain dalam mencegah perceraian 

dengan model berfikir induktif. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) diskriptif eksploratif. Sehingga dalam penelitian ini, 

berusaha untuk mendiskripsikan bagaimana peran h}a>kamain dalam mencegah 

perceraian dari sudut pandang hukum Islam. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam 

penelitian kualitatif.13 Untuk itu dalam penelitian ini bertindak sebagai 

instrument kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan 

instrument yang lain sebagai penunjang.  

Instrumen yang lain disini adalah dokumen-dokumen yang dapat 

digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi 

sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan 

sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami fenomena yang diteliti, 

sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan informan dan 

sumber lain mutlak sangat diperlukan. 

                                                             
12

 Ibid., 64.  
13 

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 13. 
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3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Jimbe 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dengan beberapa 

alasan. Pertama, mayoritas masyarakat pemeluk agama Islam, jadi perlu dilihat 

dari sudut pandang Islam. Kedua, dipandang jika h}a>kamain tersebut bagi suami 

dan istri akan menyelesaikan perselisihan dan menambah wawasan dalam 

masyarakat tersebut. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.
14

 Dalam penelitian kualitatif, teknik 

pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), 

sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 

sistematis, wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi resmi.15 

Maka dalam penelitian ini digunakan ketiga teknik pengumpulan data 

tersebut untuk mendukung dalam pengumpulan data dari lapangan, meliputi: 

a. Observasi 

Observasi adalah mengamati (watching) dan mendengar (listerning) 

perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan menipulasi atau 

                                                             
14

 Moh. Nazir. Metode Penelitian,174. 
15 

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 63. 
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pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau 

memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis.
16

 

Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga 

dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan 

kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Dalam kaitan ini, peneliti 

langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan dan 

penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan, yaitu mengamati lokasi 

penelitian dan lingkungan sekitar untuk memperoleh gambaran umum 

penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
17

 

Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin,
18

 artinya wawancara tersebut dilaksanakan 

dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia, akan tetapi 

tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan baru yang ada hubungannya 

dengan permasalahan. Tujuan menggunakan teknik ini adalah bebas 

                                                             
16

James A. Black Dan Dean J. Champion, Metode & Masalah Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2009), 286. 
17

 Moh. Nazir. Metode Penelitian, 177-178. 
18

 Suharsimi Arikunto, Prosesdur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Melton Putra, 

T.Th.), 128. 
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menggali data secara jelas dan konkret tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap kriteria dan tugas h}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

Kebebasan dalam wawancara bertujuan agar tercapai suatu kewajaran 

secara maksimal, sehingga dapat memperoleh data secara mendalam, tetapi 

tetap menggunakan unsure terpimpin agar wawancara tidak keluar dari 

pokok bahasan. Keadaan ini akan menciptakan suasana dimana responden 

merasa adanya kehangatan dan sikap simpatik.
19

 Sebagai pencari informasi 

penyusun mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan, mencatat 

hasil jawaban responden, dan mengadakan prodding (menggali keterangan 

yang lebih mendalam). 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan.  Fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih 

banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer 

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.
20

 

5. Analisis Pengolahan Data 

                                                             
19

 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009), 179. 
20

 Basrowi Dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158. 
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Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisis data 

kualitatif
21

, mngikuti konsep yang diberikan Milles dan Huberman. Mereka 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicai tema dan polanya yang 

berkaitan dengan masalah. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Penyajian data adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti 

dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah 

difahami. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi. 

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

                                                             
21

 Analysis is the process of systematicaally searching the interview transcripts, field notes, and 

materials that you accumulate to increase tour own understanding of them to enable to present what you have 

discovered to other. “ analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, meilih mana yang penting dan 

mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat menceritakan kepada orang lain) lihat dalam 

Bogdan dan biklen, Qualitative Research for Education, An Introduktion to Theory and Methods (Boston: 

Allyn and bacon, 1982), 157. 
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Langkah ketiga yaitu mengamil kesimpulan. Kesimpulan adalah penelitian 

ini mengungkap temuan berupa hasil diskripsi  atau gambaran suatu obyek 

yang belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi jelas dam 

diabil kesimpulan. Kesimpulan disini menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan di awal. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data 

hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan 

dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang 

tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relefan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-

hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan 

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
22

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data 

dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, 

yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang 

diperoleh benar-benar valid. 

                                                             
22

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 329. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam sekripsi ini, maka penulis 

mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari 

beberapa sub bab. Dimana kesemuanya merupakan pembahasan utuh dan saling 

berkaitan antara satu dengan yang lain. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB 1: Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum 

untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan dari penelitian ini yang meliputi: 

a). latar belakang masalah, b). penegasan istilah, c). rumusan masalah, d). tujuan 

penelitian, e). manfaat penelitian, f). kajian pustaka, g). landasan teori, h). metode 

penelitian, i). sistematika pembahasan. 

BAB II: H}a>kamain dalam hukum Islam. Dalam bab ini berisikan tentang 

rangkaian teori, yang meliputi: a) pengertian h}a>kamain, b) dasar hukum h}a>kamain, 

c) syarat h}a>kamain, d) peran dan fungsi h}a>kamain e) bentuk-bentuk h}a>kamain 

dalam perkawinan. 

BAB III:  Kriteria dan Tugas h}a>kamain  di desa Jimbe kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo. Pada bab ini merupakan pemaparan data sebagai hasil 

penelitian serta pengumpulan data dari lapangan yang terdiri dari : a). Gambaran 

umum desa Jimbe b). Kriteria h}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, c). Tugas h}a>kamain di Desa Jimbe. 

BAB IV: Analisa Hukum Islam Terhadap Kriteria dan Tugas h}a>kamain di 

Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Bab ini merupakan analisa 
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dari rumusan masalah terhadap problem-problem yang di angkat dalam masalah 

tersebut. 

BAB V: Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari 

bab 1 sampai bab 5. Bab ini dimaksud untuk memudahkan pembaca memahami 

intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan 

jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai 

solusi dari permasalahan. 
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BAB II 

H}A>KAMAIN  DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian H}a>kamain 

H}aka>main merupakan salah satu istilah yang terdapat dalam hukum 

Islam sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata (Mu’a >mmalah Al 

Ahwa>l As-Syakhsyi>ah) temasuk didalamnya kasus shi>qaq. Secara umum 

diketahui bahwa h}a>kamain (juru damai dalam perkara shi>qaq) seorang berasal 

dari pihak keluarga suami dan seorang lagi berasal dari pihak istri.
1
 

Bila dilihat dari segi pengertian etimologi kata h}a>kamain 

menunjukkan arti untuk dua orang. Kata ini berasal dari bahasa arab sebagai 

kata dasar adalah h}a>kam yang berarti perwakilan.
2
 Namun apabila ditambah 

dengan kata “ain”, maka artinyapun berubah menjadi dua orang perwakilan. 

Yang disebut sebagai h}a>kamain dalam hukum Islam yaitu seorang h}a>kam dari 

pihak suami dan seorang h}a>kam  dari pihak istri untuk menyelesaikan kasus 

shi>qaq.3 Pengertian h}a>kamain dari segi etimologi adalah kedua belah pihak 

yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain. Kedua belah pihak 

tersebut akan berusaha dengan maksimal dan menyuruh pihak yang aniaya 

supaya sadar dan kembali ke tali pernikahan, atau kalau dianggap sangat 

perlu dapat juga memisahkan antara suami istri.
4 KSesimpulan tersebut bisa 

                                                             
1 Tihami dan Sohri Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta: PT 

RajaGrafindo), 190. 
2
 Maktabah Al-Sharuq Al-Daulyyah, Al-Mu‟ja>m Al-Wasi>th (Jumhuriyyah Mishra Al-

Arabiyyah, 1429 H/2008 M), 197. 
3
 Insyafli, Pemberdayaan H}a>kamain Dalam Penyelesaian Perceraian, http://www 

.badilag .net/data/Artikel/Mediasi (diakses pada 15 Maret  2017, jam 08.00). 
4
 Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Terjemahan Tafsir Jalalain 
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dipertegas bahwa yang dimaksud dengan h}a>kamain adalah juru damai yang 

dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara 

keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah 

diantara kedua suami istri tersebut.
5
  

Pendapat tentang h}a>kamain diatas senada dengan apa yang telah 

diungkapan oleh Murtadha Muthahari, dia mengemukakan kata sepadan 

h}a>kam dengan arbiter. Menurut beliau h}a>kam dipilih dari keluarga suami dan 

istri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu pihak dari pihak keluarga 

istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu 

bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan 

suami istri. Sehingga suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia 

hati mereka masing-masing
6
. 

Apa yang dijelaskan di atas, hampir tidak berbeda dengan pengertian 

yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama yaitu: “h}a>kam adalah orang yang ditetapkan 

Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain 

untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap shi>qaq”.
7
  

 Fungsi h}a>kam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian 

perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk 

                                                                                                                                                                       
Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1, Terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 

331. 
5
Tihami dan Sohri Sahrani, Fikih Munakahat, 189-190. 

6
 Murtadha Muthahari, Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam (Bandung: Pustaka Ilmu, 

1985), 243. 
7
 Pasal 76 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang 

Perdilan Agama. 
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menjatuhkan putusan. Berarti setelah h}a>kam berupaya mencoba mencari 

penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai 

disitu. H}a>kam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, yang 

membarengi fungsi h}a>kam  adalah kewajiban yang wajib melaporkan kepada 

Pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, dan apa hasil 

yang diperolehnya selama ia menjalankan fungsi h}a>kam. Bertitik tolak dari 

kenyataan hukum yang demikian, dimana fungsi h}a>kam hanya sekadar usaha 

penyelesaian perselisihan diantara suami istri tanpa dibarengi dengan 

kewenangan putusan.
8
 

 Dalam hal perkara perceraian bahwa Hakim Peradilan Agama 

sebagai yang mendapat amanah agama dan negara untuk mewujudkan "Islam 

sebagai rahmatan lil alamin" dalam batas-batas yurisdiksi sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, sudah semestinya memperhatikan 

sungguh-sungguh tuntunan bahwa perceraian meskipun diperbolehkan tetapi 

sebagai sesuatu yang harus dihindari. Berdasarkan pandangan tersebut, maka 

tugas utama hakim agama dan hakim pada umumnya, dalam perkara 

perceraian adalah mencegah perceraian dan berusaha mengutuhkan kembali 

keluarga yang sedang retak, bukan sekedar mempertemukan antara 

permohonan perceraian dengan syarat-syarat hukum perceraian untuk 

mengabulkan atau menolak permohonan cerai.
9
  

                                                             
8
 Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2001), 554. 
9
 Soerjono Soekanto, Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan, 1983), 37. 
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 Tapi lebih jauh mempunyai beban moral juga untuk memperteguh 

untuk mencegah perceraian dan mengembalikan keutuhan keluarga yang 

sedang retak, tuntunan agama yang saya sebutkan dimuka dengan sengaja 

"diadopsi" dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana di atur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam ketentuan ini diatur antara 

lain mengenai perdamaian. Upaya perdamaian dalam lingkungan peradilan 

agama dengan sangat sengaja dibuat berbeda dengan upaya perdamaian 

dilingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam HIR (Herziene 

Inlands Reglemen) dan RBg (Reglemen voor Buiten gewesten). Dalam 

praktek, perdamaian ala HIR (Pasal 130) atau RBg (Pasal 154), hanya 

dilakukan sebelum memasuki pokok perkara. Artinya h}a>kamain merupakan 

juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi 

perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui siapa yang benar dan siapa 

yang salah di antara suami istri tersebut.
10

 

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang arti h}a>kam yang disebut pada 

surat an-Nisa ayat 35. Menurut Ima>m Abu> H}anifah, sebagian pengikut Ima>m  

H{ambAli> dan qaul qadim dari Ima>m Sha>fi>‘i, h}a>kam itu berarti wakil atau 

sama halnya dengan wakil. Dengan demikian, h}a>kam tidak boleh 

menjatuhkan talak kepada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak 

suami. Begitu pula h}a>kam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu‟ 

sebelum persetujuan suami.
11

 

                                                             
10

 Tihami dan Sohri Sahrani, Fikih Munakahat, 189-190. 
11

 Abidin, Slamet dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 

190. 
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Menurut Ima >m Ma>lik, sebagian yang lain pengikut Ima>m  H{ambAli> 

dan qaul jadid dari Ima>m Sha>fi>‘i, h}a>kamain itu sebagai hakim sehingga boleh 

memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan 

suami istri yang sedang berselisih itu apakah mereka akan memberi 

keputusan perceraian atau memutuskan agar berdamai kembali.
12

 

Menurut pendapat pertama, pihak yang mengangkat h}a>kamain itu 

adalah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-

Nisa ayat 35. Sedangkan menurut pendapat kedua, pihak yang mengangkat 

h}a>kam itu ialah hakim atau pemerintah, karena pada ayat tersebut di ajukan 

kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka 

diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang 

untuk mengadili perkara tersebut.
13

 

 Pendapat kedua dikuatkan oleh tindakan Ali> bin Abi> ThAli>b yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-TAbi>ri dari Ubaidah, ia berkata “ Telah 

datang kepada Ali> bin Abi> ThAli>b seorang perempuan dengan suaminya, dan 

kedua pihak di ikuti oleh sekelompok orang dan h}a>kam nya masing-masing. 

Ali> berkata kepada kedua h}a>kam itu. “Adakah kamu ketahui apa yang wajib 

kamu lakukan? Kewajibanmu adalah jika kamu berdua berpendapat untuk 

menghimpun keduanya, maka himpunkanlah, jika kamu berpendapat 

menceraikan keduanya, maka ceraikanlah.” Perempuan itu berkata, “aku rela 

kepada Allah baik dimenangkan ataupun dikalahkan”, Ali> berkata, “engkau 

dusta, demi Allah engkau tidak boleh berangkat dari tempat ini, sehingga 

                                                             
12

 Ibid.,191 
13

 Ibid.,190. 
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engkau rida dengan kitab Allah Azza wajalla, baik menguntungkan bagimu 

atau tidak.”
14

 

 Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa kedua juru damai itu 

dikirimkan dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami 

dan yang lainnya dari pihak istri. Kecualikalau dari pihak keduanya tidak ada 

orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang 

bukan dari keluarga suami atau istri. Mereka juga sepakat apabila kedua juru 

damai itu berselisih, maka keduanya tidak dapat dilaksanakan. Kata-kata 

keduanya untuk tetap mengumpulkan kedua suami istri bisa berlaku tanpa 

pemberian kuasa dari kedua belah pihak. Akan tetapi, mereka berselisih 

paham tentang pemisahan suami istri yang dilakukan oleh juru damai, jika 

keduanya sepakat untuk menceraikan mereka. Apakah diperlukan persetujuan 

dari kedua belah suami istri atau tidak?  

 Ima>m Ma>lik dan para pengikutnya berpendapat bahwa, juru damai 

boleh mengadakan pemisahan atau pengumpulan tanpa pemberian kuasa atau 

persetujuan dari kedua belah pihak suami istri. Sedangkan Ima>m Ma>lik 

Sha>fi>‘i dan Abu> Hanifa serta para pengikut dari keduanya berpendapat 

bahwa, kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan kecuali jika 

suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada juru damai.
15

 Alasan yang 

dikemukakan Ima>m  Ma>liki adalah apa yang di riwayatkannya dari Ali> bin 

Abi> ThAli>b r.a. bahwa ia mengatakan tentang kedua juru damai itu: 

ٌَْجْمعِ اٌَِْيهِِ ْوَجْيِهَِوا َماِاٌرَّْفِسلَحٌِتَْيَهِاٌصَّ  

                                                             
14

 Ibid.,191. 
15

 Ibid.,192. 
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“Kepada kedua juru damai itu hak memisahkan dan mengumpulkan 

kedua suami istri”. 

 

 Adapun Ima>m Sha>fi>‘i dan Abu> Hanifa beralasan bahwa pada 

dasarnya talak itu tidak berada di tangan siapapun, kecuali semua atau orang 

yang diberi kuasa olehnya. Sehubungan dengan hal tersebut, para pengikut 

Ima>m Ma>lik berbeda pendapat dalam hal apabilakedua juru damai itu 

menjatuhkan talak tiga.
16

 

 Ibnu Qasim berpendapat bahwa itu terjadi talak satu, sedangkan 

Ashab dan Mugirah berpendapat bahwa terjadi tiga talak juga. Ima>m Sha>fi>‘i 

dan Abu> Hanifah juga mengatakan bahwa pada dasarnya talak itu berada di 

tangan suami, kecuali terdapat dalilyang menunjukkan kebalikannya. Mereka 

beralasan dengan riwayat yang terdapat dalam hadits Ali> r.a. ia berkata 

kepada juru damai: 

ْلر َماِ لَافَسَّ ِذ فَس ِ َِزاَْير َمااَْن ِذًْجَمعَاَجَمْعر َماَواِْن َِزاَيْر َمااَْن َِعٍَيْى َمااَْن َِما ِِزيَاِن ِذَدْ ًْ ه

ٌْف ْسلَح ِفَََلِفَمَاٌَْدِاٌمَِ اِا :ِاَمَّ  ً ِاٌٍَّْج ًَ ِفَمَ ٌِىَِوَعٍَىَّ ِتِِىرَاِبِهللاَِوتَِماِفِْيِهِ ْسأَجَ:َِزِضْيد 

ْخِتِِهِاٌَْمْسأَج ِ َِماِاَلَسَّ ًِ ِتِِمثْ ٍِْةَِحرَّىِذ ِمسَّ :ََِلَِوهللاََِِليَْىمَ ٍِىٌّ  .فَمَاَيَِع

 

“Apakah engkau berdua mengetahui kewajiban kalian, jika kalian 

memandang perlu untuk mengumpulkan, maka kalian dapat 

mengumpulkannya, dan jika kalian memandang perlu untuk 

memisahkan, maka kalian dapat memisahkannya. Maka berkatalah 
seorang perempuan,” saya rela dengankitab Allah dan dengan apa 

yang ada di dalamnya, menguntungkan atau merugikan saya.” Maka 

berkatalah suami dari perempuan itu,” Tidak! Demi Allah, jangan 

berubah, kecualisesudah engkau berikrar seperti apa barang diikrarkan 
oleh istrimu”. 

                                                             
16

 Ibid., 192 



24 
 

 
 

 

 Berdasarkan hadits ini mereka mengatakan bahwa, kerelaan suami 

itu sangat diperlukan. Adapun Ima>m Ma>lik dalam hal ini mempersamakan 

kedua juru damai dengan penguasa. Dan baginya penguasa dapat 

menjatuhkan talak karena adanya tindakan yang merugikan, jika nyata-nyata 

telah terjadi.
17

 

B. Dasar Hukum H}a>kamain 

Di dalam al-Qur‟an banyak ayat-ayat yang bisa dijadikan dalil sebagai 

dasar hukum h}a>kamain, salah satunya seperti yang termaktub dalam al-

Qur‟an surat Al-Nisa ayat 35, Allah SWT berfirman: 

ِِ ِ  ِ  ِِِ   ِ ِِ ِِ

 ِ ِ ِِ ِِِِ ِِ       

 

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang h}a>kam dari keluarga laki-laki dan seorang 

h}a>kam dari keluarga perempuan. jika kedua orang h}a>kam itu 
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa‟:35).
18

 

 

Penjelasan ayat diatas masih bersifat general, artinya Firman Allah 

tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi kasus shi>qaq antara suami istri 

maka dianjurkan untuk mengutus seorang h}a>kam dari pihak laki-laki maupun 

perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab musabab 

permasalahan antara keduanya, dan allah menganjurkan agar pihak yang 

berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga 
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(hidup bersama) kembali. Dan perlu diketahui yang dimaksud h}a>kam  dalam 

ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat atau cakap untuk menjadi 

penengah dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi.
19

 

Penunjukan h}a>kam dari kedua belah pihak ini hendaklah dengan caara 

mengedepankan musyawarah dan menemukan solusi sebagai jalan tengah 

untuk meminimalisir keadaan yang meruncing. hal ini dianggap sangat 

penting sebab hal ini bertujuan untuk mengembalikan kedudukan suami dan 

istri yang berselisih agar dapat kembali bersatu dalam rumah tangga yang 

utuh berdasarkan ikatan pernikahan.  

Lebih lanjut, berkaitan tentang penunjukan h}a>kam ini Ibnu Qudamah 

dalam tafsir Al-Mughni memberikan penjelasan, menurut beliau apabila 

antara suami dan istri terjadi konflik yang dimungkinkan terjadi tindakan 

pembangkangan dari kedua belah pihak, maka h}akim bisa mengirim h}a>kam 

dari kedua belah pihak untuk meminta keridhaan suami dan istri yang 

berfungsi sebagai wakil kedua belah pihak dalam memberikan saran kepada 

kedua pihak apakah keduanya akan tetap bersatu dalam pernikahan atau akan 

berpisah.20 

Secara praktis apabila penunjukan h}a>kam memiliki masalah seperti 

adanya h}a>kam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, 

maka kedua belah pihak baik dari pihak suami maupun istri dapat mengganti 

h}a>kam yang lain. Dalam hal ini, di Indonesia di kenal sebuah Badan 
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Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan 

fungsinya menjalankan tugas h}a>kam (arbirator) untuk mendamaikan suami 

istri yang bersengketa atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon 

suami dan istri yang merencanakan perkawinan. 
21

 

Penjelasan ayat diatas dipertegas dengan ayat al-Qur‟an yang 

termaktub dalam al-Qur‟an surat Al-N}isa ayat 114, Allah SWT berfirman: 

ِِِِِِ    ِِِ ِ   ِِ ِِ  ِ

 ِِِ ِ  ِِ   ِ ِِِ ِ ِ

 ِِِ

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 

kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 

sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara 

manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari 

keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang 

besar”. (Q.S. An-Nisa‟ Ayat 114).
22

 

 

Syekh Abdul Hamid memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut, 

menurutnya apabila seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang 

saling berseteru, maka wajib bagi h}a>kamain untuk mendamaikannya dengan 

memberikan kabar gembira kepada kedua belah pihak (pihak suami dan istri) 

meskipun kabar gembira tersebut adalah kabar bohong dan tidak sesuai 

dengan fakta yang terjadi.
23
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Selain al-Qur‟an yang merupakan sumber hukum tentang dasar 

adanya h}a>kamain, al-Hadits yang juga merupakan sumber landasan hukum 

juga memilki dasar yang kuat tentang h}a>kamain ini. Diantara al-Hadits yang 

membicarakan h}a>kamain ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik.  

 هللا لاي اٌحىميهِاٌٍ ريه في : لاي طاٌة أتي ته عٍىِ  أنِ  تٍغه أو ه ماٌه عه ,يحيى وحد ثىي

 يسيدا إن أهٍها مه حىما و مهِأهٍه حىما فاتعثىا تيىهما شماق خفرم وإن (وذعاٌى ذثازن

 ٣٥ : اٌى ساء ) عٍيماخثيسا وان هللا إنِ  تيىهما هللا ف ك يى إصَلحا

 اَلجرماع و اٌفسلح إٌيها إنِ .

جً لىٌهماتيه يجىش اٌحىميه أنِ  : اٌعٍم أهً مه سمعد ما أحسه وذٌه : ماٌه لاي  و اٌس 

 .واَلجرماع اٌفسلح في امسأذه

“Yahya menyampaikna kepadaku (hadis) dari Malik bahwa ia telah 

mendengar bahwa „Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang 

penengah yang dikatakan Allah SWT.: (Dan jika kamu khawatirkan 

ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam 

dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal). An-Nisa‟ ayat 35. 

Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. 

Malik berkata: “itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-

orang berilmu. Apa pun yang dikatakan oleh dua orang 

penengah/pendamai dijadikan pertimbangan”.
24

 

 

 

C. Syarat H}a>kamain 

Tujuan dengan adanya h}a>kamain adalah bertujuan untuk 

mendamaikan, bukan upaya utuk memperkeruh keadaan, apalagi dengan 
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adanya juru damai, kedua belah pihak malah saling menjelekkan dan 

membuka rahasia masing-masing selama mereka berumah tangga. Hal itu 

yang dilarang oleh Islam karena bagaimanapun terjadi perselisihan yang 

menyebabkan perceraian, suami istri tersebut adalah dua makhluk yang 

pernah menikmati masa-masa indah, apalagi jika mereka telah mendapat 

keturunan dari hasil pernikahannya. 

Berbicara tentang h}a>kamain para ulama‟ memilki pandangan pendapat 

yang berbeda-beda. Ada sebagian ulama‟ yang mengatakan wajib dan ada 

juga ulama‟ yang mengatakan boleh. Salah satu ulama‟ yang mewajibkan 

adalah ash-Shabuni, beliau berpendapat bahwa pengangkatan hakam dari 

pihak keluarga ini hukumnya wajib karena ayatnya jelas mengatakan bahwa 

hakam itu dipersyaratkan dari keluarga baik kelurga dari pihak suami maupun 

dari pihak istri.
25

 

Perbedaan pandangan pendapat antar ulama‟ ini karena didasari atas 

dasar memahami kata perintah dalam lafad fab-asu} h}a>kaman. Sebagai contoh 

dalam hal ini adalah Imam Al-Sya>fi‟i, beliau berpendapat bahwa 

menghilangkan penganiyaan adalah kewajiban.
26

  

Perbedaan pandangan ulama‟ tentang h}a>kamain tersebut juga terjadi 

pada perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak mengangkat 

h}a>kamain. Sebagai contoh dalam hal ini adalah pendapatnya Said bin Jubair, 

beliau berpendapat bahwa yang mengangkat hakam adalah penguasa. Akan 
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tetapi pendapat Said bin Jubair ini dibantah oleh Abbas dan Umar az-

Zamakhsari, menurutnya yang berhak mengangkat hakam adalah masing-

masing dari pihak keluarga suami dan istri yang berselisih. Pendapat beliau 

ini merujuk pada al-Qur‟an surat An Nisa ayat 35. Disamping itu, mereka 

berpendapat bahwa keluarga dari kedua belah pihak lebih tahu tentang 

keadaan suami dan istri secara mendalam,  keluarga dari kedua belah pihak 

baik dari keluarga suami atau keluarga istri adalah di antara orang-orang yang 

sangat menginginkan tercapainya perdamaian, dan mereka yang lebih 

dipercaya oleh kedua belah pihak baik dari keluarga suami atau keluarga istri 

yang sedang berselisih. Sedangkan menurut kebanyakan ulama‟ berpendapat 

bahwa yang mengangkat hakam adalah hakim atau pemerintah, karena di 

dalam al-Qur‟an surat An Nisa ayat 35 ditujukan kepada seluruh kaum 

muslimin secara umum.
27

  

Pandangan dari kebanyakan ulama‟ tersebut juga diikuti oleh 

pendapatnya Syihabuddin Mahmud al-Alusi. Dia berpendapat bahwa 

h}a>kamain boleh saja diambil dari luar keluarga pihak suami dan pihak istri. 

Menurut Syihabuddin Mahmud al-Alusi esensi dari adanya h}a>kamain adalah 

sebagai jembatan untuk mencari solusi yang ada dalam pernikahan sehingga 

hakamain boleh saja dari luar keluarga akan tetapi menurut Syihabuddin 

Mahmud al-Alusi keluarga dekat yang memilki kekuatan dasar yang kuat 

lebih diutamakan.
28
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Senada dengan pendapatnya Syihabuddin Mahmud al-Alusi, M.Yahya 

Harahap berpendapat bahwa penetepan h}a>kamain yang berasal dari keluarga 

kedua belah pihak bukanlah merupakan sesuatu yang wajib dan hal ini juga 

tidak bertentangan dengan ayat yang telah termaktub dalam al-Qur’an surat 

an-Nisa’ ayat 3 karena esensi dari tujuan penunjukkan h}a>kamain adalah 

untuk mendamaikan dua insan yang sedang memiliki masalah dalam 

pernikahan.
29

 

Dari beberapa keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa 

h}a>kamain memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mendamaikan 

pihak suami dan pihak istri baik itu berasal dari keluarga kedua belah pihak 

maupun berasal dari hakim atau pemerintah. Sebagai upaya untuk 

mendamaikan dua insan yang sedang bermasalah dalam pernikahan maka 

perlu adanya beberapa persyaratan yang harus dimilki oleh h}a>kamain. 

beberapa persyaratan itu seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa 

ulama’ antara lain: 

1. Sayid Sabiq  

Menurut Sayid Sabiq ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh 

h}a>kamain, antara lain: berakal, baligh atau dewasa, adil dan muslim.
30

 

2. Ibnu Rusyd  

Menurut Ibnu Rusyd persyaratan yang harus dimiliki oleh h}a>kamain, 

antara lain: berakal, baligh, adil dan muslim. 
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3. Wahbah az-Zuhayly  

Menurut Wahbah az-Zuhaili syarat-syarat h}a>kam adalah sebagai berikut: 

فانٌِمِيىىواِمهِاهٍهماِتعثِاٌماِضيِزجٍيهِاجىثييهِوِيسرحسهِانِيىىنِ

ِخثسجم ٌِهما ِممه ِاٌصوجيه ِجسان ِاَلِِه ِعٍي ِلدزج ِو ِاٌصوجيه ِي تحا

 .صَلحِتيىهما

”Jika keduanya tidak berasal dari keluarga kedua suami istri, 

Hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan kelaruga (orang 

lain). Baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami istri, yang 

mengetahui  betul keadaan suami istri, serta memiliki kemampuan 

untuk mendamaikan keduanya”.
31

 

 

4. Syeikh Jalaluddin al-Mahally 

Menurut Syeikh Jalaluddin al-Mahally syarat-syarat menjadi h}a>kam  

adalah sebagai berikut:  

 ويشرسطِفيهماِاٌحسيحِواٌعداٌِحِواَلِهرداءِاٌىِماِهىِاٌممصىدِمهِتعرهما
 

”Disyaratkan kedua h}a>kam itu merdeka, adalah (jujur) serta punya 
pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya”.

32
 

 

5. Slamet Abidin dan Aminuddin 

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin persyaratan yang harus dimiliki 

oleh h}a>kamain, antara lain yaitu:
33

 

a) Baligh dan berakal, 

b) Telah mengalami hidup berumah tangga, 

c) Bersikap adil dan tidak berat sebelah, 
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d) Memberikan nasihat-nasihan kepada kedua belah pihak untuk 

medamaikan, bukan memperkeruh suasana sehingga konflik semakin 

menjadi-jadi, 

e) Berwibawa dan disegani oleh kedua belah pihak, 

f) Membela pihak yang tertindas berdasar bukti-bukti yang kuat, 

g) Tidak melakukan pemerasan, penipuan dan sejenisnya kepada pihak 

yang membutuhkan jasanya.
34

 

6. Jumhur Ulama‟ 

Selain dari pada syarat-syarat diatas untuk menjadi h}a>kamain menurut 

jumhur ulama adalah orang muslim, adil, di kenal istiqamah, keshalihan 

pribadi dan kematangan berpikir, dan bersepakat atas satu keputusan. 

Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara 

mereka berdua. Berdasarkan pendapat jumhur ulama‟, keputusan dua 

penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau 

memisahkan mereka.
35

 

D. Peran dan Fungsi H}a>kamain 

Tugas h}a>kamain adalah mengarahkan segala upaya untuk mengetahui 

akar permasalahan yang menjadi sebab perseteruan antara suami dan istri dan 

menyingkirkannya, serta memperbaiki dan mendamaikan  hubungan suami-istri 

yang sedang dilanda masalah dan dapat menyatukan kembali pasangan suami 

                                                             
34

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, 60. 
35

 Tihami dan Sohri Sahrani, Fikih Munakahat, 80. 

 



33 
 

 
 

istri tersebut.
36

 Disamping itu, kehadiran h}a>kamain juga memilki peran dan 

fungsi sebagai berikut: 

Pertama, h}a>kamain memilki peran dan fungsi sebagai jalan untuk 

membantu pihak suami dan istri untuk membuat beberapa persetujuan-

persetujuan yang nantinya akan disepakati berdua. Oleh karena itu, demi 

untuk memperlancar jalannya proses h}a>kam maka h}a>kam perlu menentukan 

jadwal baik waktu maupun tempat dalam rangka mendapatkan solusi antara 

pihak suami dan istri.37 Hal ini dilakukan dengan cara mulai dari mengadakan 

pertemuan-pertemuan antar kedua belah pihak dan menyusun rancangan 

persetujuan antar kedua belah pihak setelah memperoleh data dan informasi 

tentang keinginan-keinginan para pihak yang berselisih.
38

 

Kedua, h}a>kamain memilki peran dan fungsi sebagai sarana penyelesaian 

perselisihan informal yang diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh pihak 

suami dan pihak istri. Oleh sebab itu pihak suami dan pihak istri yang 

menentukan atau menunjuk orang yang menjadi h}a>kam sesuai kesepakatan 

yang telah ditentukan oleh pihak suami dan pihak istri. 

Peranan h}a>kamain sebagai mediator (pemberi saran) dalam 

penyelesaian sengketa perceraian atas dasar shi>qaq sangatlah bermanfaat dan 

berarti dalam memberi masukan pada hakim guna ikut menyelesaiakan 

perselisihan yang terjadi. Kewenangan h}a>kam selaku mediator dalam 

penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat 
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dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan, kepada hakim. Dan 

Undang-undang tidak memberikan kewenangan kepadanya untuk 

menjatuhkan putusan.  

Menurut firman Allah diatas, jika terjadi kasus antara suami istri, 

maka diutus seorang h}a>kam dari pihak suami da seorang h}a>kam  dari pihak 

istri yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang 

sebab-musabab terjadi shi>qaq dimaksud, serta berusaha mendamaikannya, 

atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah 

yang terbaik. 

Terhadap kasus shi >qaq ini, h}a>kam bertugas menyelidiki dan mencari 

hakekat permasalahannya, sebab-sebab timbulnya persengketaan, dan 

berusaha sebesar mungkin untuk mendamaikan kembali. Agar suami istri 

kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika dalam 

perdamian itu tidak mungki ditempuh, maka kedua h}a>kam berhak mengambil 

inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa h}a>kam ini maka 

hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. H}a>kamain 

(kedua h}a>kam) itu boleh memutuskan perpisahan antara suami istri, tanpa 

suami menjatuhkan  talaq.
39

 

E. Bentuk-Bentuk H}a>kamain Dalam Kasus Perceraian 

Pada dasarnya bentuk h}a>kamain tidak ditentukan dalam hukum fiqh, 

tetapi Al-Qur‟an dalam Surat An-Nisa‟ Ayat 128 sampai 129 menegaskan 
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bahwa penyelesaian sengketa harus melibatkan  h}a>kam sebagai h}a>kamain 

sebagai pihak ketiga bunyinya sebagai berikut: 

ِ ِ ِِ  ِِِ ِِ ِ  ِِ  ِ

  ِ ِِ ِِِ  ِ  ِِِِ ِ

 ِ  ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ  ِِ

 ِ ِِِ  ِِِ ِِ  ِ ِ

  ِِِ  ِ  ِ ِِ ِ ِ ِِِِِ

 

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh 

dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan 

perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik 

(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika 

kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari 

nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.Dan Kamu sekali-kali tidak akan 

dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat 

ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 

terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan 

memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”. ( Q.S. An-Nisa‟ Ayat 128-129).
40

 

 

Dari ayat diatas secara tafsir dapat dipahami bahwa apabila seorang 

wanita dikhawatirkan akan nusyuz atau sikap tidak acuh terhadap suaminya, 

maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perjanjian yang sebenar-

benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun pada 

dasarnya manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika suami menggauli 

menggauli istrinya haruslah secara baik dan memeliharanya (dari nusyuz dan 

                                                             
40

 al-Qur‟an, 4: 128-129. 
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sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.
41

 

Kemudian sebagai suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 

kepada istri, walaupun menginginkan, karena itu janganlah terlalu cenderung 

mencintai suami dan istri terhadap suami, sehingga diantara keduanyan 

membiarkan yang lain (Anak dan keluarga) terkatung-katung.
42

 

Nusyuz dari pihak istri seperti adalah meninggalkan rumah tanpa izin 

suaminya, Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, hal 

ini ditandai dengan tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hak-

hak diantara keduanya.
43

  

Para ulama tidak menentukan bentuk h}a>kamain secara rinci hanya 

mewajibkan dalam h}a>kamain harus ada orang yang menengahi perselisihan 

yang terjadi sudah kronis, sekalipun belum diketahui pihak mana yang 

bersalah, atau telah di identifikasi kedua-duanya bersalah, dan sang suami 

tidak sudi menggauli istrinya dengan baik, tapi tidak mau menceraikannya, 

begitu pula halnya dengan si istri. 

Para ulama sepakat bahwa dua penengah yang di utus itu satu harus 

dari pihak suami dan satunya dari pihak istri. Bila hal itu tidak 

memungkinkan, maka boleh di gantikan dengan orang yang di anggap tepat, 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Para ulama juga sepakat bahwa 

dua penengah itu mempunyai hak dan wewenang penuh untuk memutuskan 

                                                             
41

 Deden Efendi, Kompleksitas Hakim Peradilan Agama (Jakarta: Departemen Agama RI, 

1985), 53. 
42

 Murtadha Muthahari, Wanita dan Hak-Haknya, 72. 
43

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, 67. 
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apa yang menurut mereka terbaik dan wajib di taati oleh suami dan istri yang 

sedang berselisih. Akan tetapi bila tidak ada kesepakatan maka keputusan 

yang telah di berikan ke dua penengah tidak perlu di jalankan. 

Pendapat penulis tentang penerapan bentuk h}a>kamain dalam hukum 

Islam yang efektif adalah menurut Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam 

yang telah ditermahkan oleh Muhtadi Kadi dalam bukunya bawalah 

keluargamu ke syurga, adalah sebagai berikut: 

Muslim yang baik adalah, berusaha mendamaikan dua orang yang 

berseteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka sebagaimana 

firman Allah Swt, dalam Al-Qur‟an Surat An Nisa‟ ayat 114 sebagai berikut: 

ِِ ِِِِ   ِِِ ِ   ِِ ِِ  ِ

 ِِِ ِ  ِِ   ِ ِِِ ِ ِ

 ِِِِِ

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 

kecualibisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 
sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara 

manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari 

keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang 

besar”( Q.S An Nisa‟ ayat 114).
44

 
                   

Dari maksud ayat diatas menurut Syekh Abdul Hamid Muhammad 

Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang 

saling berseteru, maka hendaknya dia (h}a>kam, h}a>kamain, atau mediator) pada 

saudaranya yang satu (Suami) dengan kabar gembira, meskipun itu bohong 

(tidak sesuai). Demikian juga dia (h}a>kam, h}a>kamain atau mediator) 

                                                             
44

 al-Qur‟an, 4: 114 
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menceritakan kepada yang satu lagi (Istri) juga dengan kabar kebaikan. 

Supaya hati mereka berdua (Suami Istri) dapat menyatu.
45

  

F. Konsep Dasar Is}la>h Dalam Islam 

Teori is}la>h (mendamaikan) Secara bahasa, akar kata is}la>h berasal dari 

lafaz} صلحی - حا صال  yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan صلح – 

bentuk. Kata is}la>h   merupakan bentuk mashdar dari wazan إفعال yaitu dari 

lafaz}  إصالحا صلحی –   yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan , اصلح – 

mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata صالح merupakan lawan kata 

dari فساد / ئةیس  (rusak). Sementara kata اصلح biasanya secara khusus digunakan 

untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.
46

 

Secara istilah, is}la>h  dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam 

kaitannya dengan perilaku manusia.
47

 Karena itu, dalam terminologi Islam 

secara umum, is}la>h  dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin 

membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. 

Sementara menurut ulama fikih, kata is}la>h  diartikan sebagai perdamaian, 

yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan 

di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.
48

 

Berdasarkan penjelasan terminologi di atas, studi ini memilih 

menggunakan kata is}la>h   untuk menjelaskan mediasi di Pengadilan Agama. 
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Dari kata is}la>h  ini kemudian dikembangkan menjadi teori is}la>h . Teori Is}la>h   

bersumber dari al-Quran. Is}la>h  disebut dalam beberapa ayat di dalam al-

quran sebagai berikut: 

1. Is}la>h  antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) 

dan pemerintah (muslim) yang adil; Q.S. al-Hujurat: 9-10: 

                     

                       

                     

                    

     

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 

melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 

Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 

kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, 

dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai 

orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu 

Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah 

hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat”.
49 

 

2. Is}la>h  antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al- 

h}a>kam (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. al-Nisa:35.  
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 al-Qur‟an, 49: 9-10. 
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Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang H}a>kam dari keluarga laki-laki dan seorang h}a>kam 

dari keluarga perempuan. jika kedua orang h}a>kam itu bermaksud 
Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.
50

 

 

3. Is}la>h  memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu 

pelakunya memperoleh pahala yang besar; Q.S. al-Nisa 114: 

                        

                       

    

 “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 

kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 

sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara 

manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari 

keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang 

besar.”
51 
 

4. Is}la>h  itu baik, terutama is}la>h   dalam sengketa rumah tangga; Q.S. an-

Nisa: 128: 

                   

                      

                  

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh 

dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan 

perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik 

(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika 

kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu 
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(dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
52
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BAB III 

KRITERIA DAN TUGAS H}A>KAMAIN  di DESA JIMBE 

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO  

A. Gambaran Umum Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

1. Letak Geografis 

Desa Jimbe adalah salah satu desa yang secara administratif masuk 

dalam Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. 

Desa Jimbe berada di timur laut dari Kota. Desa ini merupakan daerah 

yang dilalui untuk ke tempat wisata Telaga Ngebel. Mayoritas 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani baik yang memiliki 

lahan sendiri maupun hanya bekerja sebagai buruh tani. Beberapa anggota 

masyarakat bekerja sebagai pedagang yang mendirikan toko di pinggir 

jalan. Sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 

yang bekerja di kantor-kantor di kecamatan. Ada juga sebagian masyarakat 

bekerja sebagai industri dan jasa. 

Luas wilayah Desa Jimbe sekitar mencapai 351.3000 hektar yang 

terperinci sebagai berikut:
1
 

 Tabel 3.1 Tentang Luas wilayah Desa Jimbe 

                                                             
1
 Tim Perumus, Buku Profil Desa (Ponorogo: Pemerintah Kota Ponorogo, 2016), 47. 

Pemukiman  121,3000 Ha 

Pekarangan  128,8000 Ha 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
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Tabel 3.2 Tentang Batas wilayah Desa Jimbe:
2
 

Desa/Kelurahan Sebelah Utara Desa Panjeng 

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan Desa Plalangan 

Desa/Kelurahan Sebelah Barat Desa Plalangan/Desa Ngrupit 

Desa/Kelurahan Sebelah Timur Desa Jenangan 

 

Tabel 3.3 Tentang Jumlah Penduduk
3
 

Jumlah Laki-laki (orang)  1.840 

Jumlah Perempuan (orang)  1.870 

Jumlah Total (orang)  3.710 

Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.322 

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 1046,25 Per Km 

 

 

 

                                                             
2
 Tim Perumus, Buku Profil Desa................., 47 

3
 Tim Perumus, Buku Profil Desa................., 48 

Perkebunan 43,8000 Ha 

Tanah Kas Desa 2,4000 Ha 
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2. Kondisi Pendidikan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan 

Di dalam mengadakan penelitian di lapangan terhadap keadaan 

wilayah di Desa Jimbe serta keadaan sosial, pendidikan di Desa Jimbe 

Kecamatan Jenangan, mempunyai sarana pendidikan yang terbatas,  yaitu 

dua sarana pendidikan tingkat SD yang terletak di Dusun Krajan II dan 

Dusun Dongeng dan sarana pendidikan tingkat TK yang terletak di Dusun 

Krajan II dan sarana pendidikan PAUD terletak di Dusun Krajan I.
4
 

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwasanya bahwa tingkat 

pendidikan penduduk Desa Jimbe tergolong masih kurang, hal ini 

dikarenakan kurang sadarnya betapa pentingnya pendidikan terhadap anak 

untuk masa depan, ekonomi yang kurang memenuhi serta prasarana 

pendidikan yang terlalu jauh dari jangkauan. 

3. Keadaan Sosial Agama 

Di Desa Jimbe penduduk yang  berjumlah 3.710 orang beragama 

Islam semua, terbukti tidak ada sarana peribadahan selain masjid dan 

mushola. Kegiatan keagamaan yang hingga kini di lakukan antara lain:  

a. Istighosah  

b. Tahlil 

c. Yasinan   

d. Sholawat Diba  

e. Pengajian Rutin  
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 Tim Perumus, Buku Profil Desa................., 48 



45 
 

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sosial keagamaan di Desa 

Jimbe, Kecamatan Jenangan dapat diketahui Data-data mengenai jumlah 

penduduk agama Islam serta jumlah tempat ibadah di Desa Jimbe, 

Kecamatan Jenangan melalui tabel sebagai berikut:
5
 

Tabel 3.4 Tentang Keadaan Sosial Keagamaan di Desa Jimbe 

Agama Laki-laki Perempuan Jumlah 

Islam 1.840 1.870 3.710 

 Tabel 3.4 Tentang sarana dan prasarana peribadatan
6
 

Jenis Tempat Ibadah Jumlah 

Masjid 7 

Langgar/Surau/Mushola 16 

Jumlah Total 20 

 

B. Kriteria H}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

Mendiskusikan dengan beberapa masyarakat dan juga pejabat 

perkawinan dan kematian desa (modin) peneliti berusaha menangkap 

pemahaman dari beberapa unsur tersebut dengan tujuan untuk meminimalisir 

kesalah pahaman tentang konsepsi dan pengertian shi>qaq dalam perkawinan. 

                                                             
5
Tim Perumus, Buku Profil Desa................., 48 

6
Tim Perumus, Buku Profil Desa................., 48 
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Mengingat pengistilahan shi>qaq dalam sebuah perkawinan kurang 

begitu familiar, sebetulnya para narasumber kami sudah sangat terbiasa 

dengan proses atau pelaksanaan shi>qaq cuma, kebanyakan narasumber ini 

sangat asing dengan pengistilahan shi>qaq di dalam struktur lembaga 

perkawinan, beliau sudah sangat terbiasa menyerahkan urusan agama kepada 

kyai kampung setempat dan perangkat desa dalam hal ini Lurah atau carik tak 

terkecuali jika ada perselisihan dalam perkawinan orang di desa tersebut. 

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa 

narasumber yang memaparkan tentang h}a>kamain serta yang bersangkutan. 

Bapak Muhtar selaku masyarakat menyatakan:  

“Kiai adalah seseorang yang menjadi h}a>kamain ketika 
pasangan suami dan istri sedang berselisih. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya pasangan suami dan istri yang sowan kepada kyai ketika ada 

permasalahan dalam rumah tangga mereka”.
7
 

  

Muhtar ini yang konon jebolan salah satu pondok pesantren cukup 

terkenal di salah satu kecamatan di Ponorogo, beliau menjelaskan tentang 

kondisi kampungnya yang cukup religius dan kondusif, terbukti masyarakat 

desa itu selalu sowan terhadap kyai mereka di kampung setempat, ketika ada 

permasalahan hukum syariat, bahkan tidak jarang pak kyai mendampingi dan 

menjadi sosok hakam di antara pasangan yang berselisih. 

Selanjutnya Bapak Ali Mahmud selaku modin desa Jimbe 

Menyatakan bahwa :  

“H}a>kamain itu adalah dua juru damai dimana keduanya 
mewakili masing-masing pihak suami dan istri. Kriteria seseorang 

                                                             
7
 Wawancara Dengan Muhtar Selaku Tokoh Masyarakat Desa Jimbe Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo Tentang H}a>kamain (Ponorogo, 10  Oktober 2017). 
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dapat diangkat menjadi h}a>kamain adalah Islam, aqil, baligh dan jujur. 
Biasanya masyarakat menunjuk seorang kyai untuk menjadi 

hakamnya. Masyarakat berpendapat bahwa seorang kyai dapat berlaku 

adil dan juga lebih mengetahui tentang ketentuan hukum syara”.
8
 

 

Beliau memiliki jawaban cukup normatif, ketika peneliti mengajukan 

pertanyaan terkait pemahaman definitif dari h}a>kamain, berikut catatan 

notulensi peneliti bersama bapak modin desa setempat. Menurut bapak Ali, 

h}a>kamain   itu adalah dua juru damai dimana keduanya mewakili masing-

masing pihak suami dan istri. Kriteria seseorang dapat diangkat menjadi 

h}a>kamain adalah Islam, aqil, baligh dan jujur. Biasanya masyarakat 

menunjuk seorang kyai untuk menjadi h}a>kamnya. Masyarakat berpendapat 

bahwa seorang kyai dapat berlaku adil dan juga lebih mengetahui tentang 

ketentuan hukum syara’. 

Responden ketiga kami, yaitu Kyai Usman yang merupakan tokoh 

Agama desa setempat, lelaki paruh baya ini banyak berkontribusi di desa 

Jimbe dengan mendirikan lembaga pendidikan baca Al Quran untuk anak-

anak di desanya, guru-guru dalam lembaga ini merupakan murid senior dari 

Kyai Usman yang secara periodik saling berganti satu sama lain. 

Peneliti, berusaha menemui beliau di sela-sela kesibukanya mengajar 

anak-anak, peneliti membuka pertanyaan tentang beberapa gejala sosial dari 

dampak anak didiknya yang di tinggal salah satu orang tuanya pergi mencari 

nafkah di luar negri bahkan menjadi korban perceraian orang tuanya, 

tandasnya beliau sering kali mendapati salah satu anak didiknya yang kurang 

                                                             
8
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Kabupaten Ponorogo Tentang H}a>kamain (Ponorogo, 10  Oktober 2017). 
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begitu di perhatikan oleh orang tuanya terlebih hal itu urusan tentang 

pendidikan agama, dan kesemua itu menjadi spirit utama beliau dalam 

mendirikan lembaga pendidikan ini, lebih jauh peneliti menyinggung perkara 

peran dan fungsi h}a>kamain  dalam framing agama sesuai dengan kapasitas 

beliau sebagai orang yang paling paham tentang ilmu syara’ menurutnya, 

h}a>kamain  adalah bagaian dari sebuah ikhtiyar terakhir dari status hubungan 

pernikahan pasangan tersebut, tetapi hal ini menjadi unik tatkala orang yang 

menyuruh menjadikan Kyai Usman itu h}a>kamain  bukan dari pasangannya 

langsung, tetapi dari orang tua pasangan tersebut yang prihatin terhadap 

konflik rumah tangga dari anaknya. Hal tersebut saya dapatkan dari Kyai 

Usman yang menyatakan bahwa: 

“H}a>kamain  adalah bagian dari sebuah ikhtiyar terakhir dari 
status hubungan pernikahan pasangan, tetapi hal ini menjadi unik 

tatkala orang yang menyuruh saya menjadikan h}a>kamain   itu bukan 

dari pasanganya langsung, tetapi dari orang tua pasangan tersebut 

yang prihatin terhadap konflik rumah tangga dari anaknya”.
9
 

 

Responden keempat kami adalah Bapak Anwar. Beliau adalah 

sekretaris Desa atau masyarakat sering menyebutnya carik. Kami menemui 

beliau di rumahnya, tentang kriteria seseorang bisa diangkat menjadi hakam 

beliau mengatakan bahwa: 

“Syarat h}a>kamain  itu seperti syarat dalam ibadah umumnya. 

Seperti Islam, aqil dan baligh. Tidak semua yang orang bisa menjadi 

h}a>kamain  karena ini menyangkut keberlangsungan suatu keluarga 
yang diambang perpisahan. Biasanya masyarakat mengangkat Kiyai 

atau perangkat desa untuk menjadi hakamnya.”
10

 

 

                                                             
9
 Wawancara Dengan Kyai Usman Selaku Tokoh Masyarakat Desa Jimbe Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo Tentang H}a>kamain (Ponorogo, 1  Oktober 2017). 
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 Wawancara Dengan Anwar Selaku Sekretaris Desa Jimbe Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo Tentang Syarat H}a>kamain (Ponorogo, 12 Oktober 2017). 
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Bapak Anwar sangat umum dalam menjelaskan kriteria seseorang 

dapat diangkat menjadi h}a>kam. Beliau menyandarkan pendapatnya dari 

kebutuhan yang biasa ditemui. Meskipun begitu mengingat perkara yang 

ditangani adalah rumah tangga seseorang Bapak Anwar membatasi orang 

yang dapat menjadi h}a>kam, yaitu Kiyai atau perangkat desa. 

Responden kelima kami adalah Bapak Kateni, beliau adalah perangkat 

desa yang menjabat sebagai Jogoboyo. Suatu jabatan yang tugasnya adalah 

menjaga keamanan desa dalam hal ini ketentraman yang sudah terjalin di 

Desa Jimbe. Mengenai h}a>kamain   beliau berpendapat: 

“Seorang h}a>kam haruslah Islam, aqil dan baligh. Selain itu 

haruslah orang yang pandai artinya berwawasan luas. Karena ini 

menyangkut kehidupan keluarga seseorang. Orang yang tidak mudah 

marah, maksudnya seorang juru damai itu kan tugasnya 

mendamaikan. Apabila mudah marah kan tidak baik, bukan 
menyelesaikan masalah malah menambah keruh permasalahan. Tugas 

dan fungsi h}a>kamain  adalah mendamaikan kedua belah pihak dalam 

hal ini suami dan isteri. Apabila tidak dapat didamaikan maka 

h}a>kamain  berhak mengambil keputusan untuk memisahkan suami 
isteri, tentunya dengan persetujuan suami dan isteri.”

11
 

 

Bapak Kateni sangat fokus terhadap kepribadian atau perangai 

seseorang yang akan menjadi hakam. Beliau menekankan untuk menjadi 

hakam haruslah orang yang tenang dan tidak mudah marah selain kriteria 

formil. Selain mendamaikan, h}a>kamain  berhak pula mengambil keputusan 

yang tentunya dengan izin dari masing-masing pihak suami dan isteri. 

Responden selanjutnya adalah Bapak Heru Susanto beliau menjabat 

sebagai kamituwo atau kepala dusun. Mengingat jabatannya sebagai kepala 
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 Wawancara Dengan Kateni Selaku Jogoboyo Desa Jimbe Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo Tentang Syarat H}a>kamain (Ponorogo, 15 Oktober 2017). 
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dusun tentunya beliau sering bersinggungan dengan masyarakat termasuk 

dalam perkara pertengkaran di suatu keluarga. Karena masyarakat desa 

apabila mempunyai masalah apapun selalu meminta pendapat atau nasihat 

kepada kiyai atau perangkat desa. Dalam hal h}a>kamain  beliau mengatakan: 

“Seorang h}a>kamain  haruslah aqil baligh. Artinya orang yang 
berwawasan luas dan dewasa. Meskipun berwawasan luas tetapi 

belum dewasa maka hal itu tidak boleh, karena ini tentang rahasia 

keluarga seseorang. Aqil artinya berwawasan luas, ini sangat 

diperlukan dalam menyelesaikan perkara pertengkaran hebat dalam 

rumah tangga atau shi>qaq. Tugas dan fungsi h}a>kamain  itu adalah 
mendudukkan suami dan istri. Artinya mencari akar permasalahan 

dalam keluarga tersebut dan kemudian mencari penyelesaiannya.”
12

 

 

Bapak Heru Susanto sangat menekankan tentang keluasan wawasan 

orang yang akan menjadi hakam. Mengingat masalah keluarga adalah 

masalah yang pelik. Dengan wawasan yang luas seorang hakam dapat 

mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi suatu keluarga. 

Berikut wawancara responden terakhir kami, bernama Rudi beliau 

anggota organisasi kepemudaan setempat yang kebetulan adiknya menjadi 

korban perceraian dan diputus cerai di pengadilan kabupaten Ponorogo 

Februari tahun ini. Menurutnya perceraian dalam konteks kasus tertentu 

adalah menghentikan penderitaan si isteri yang menjadi korban tidak 

tanggung jawabnya suami terhadap keluarga, bahkan beliau menjelaskan 

dengan cukup emosional perihal mantan adik iparnya yang selalu berfoya-

foya dengan uang hasil jerih payah isterinya yang sedang bekerja di luar 

negri. Lanjutnya dalam konteks kasus ini, Rudi tidak menemukan alasan yang 
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 Wawancara Dengan Heru Susanto Selaku Kamituwo Desa Jimbe Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo Tentang Syarat H}a>kamain (Ponorogo, 20 Oktober 2017). 
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masuk akal untuk mempertahankan status perkawinan adiknya tersebut, 

tentunya dia tidak membutuhkan lagi saran dari h}a>kamain  untuk rekonsiliasi 

hubungan pernikahan tersebut, karena dianggap sosok sang suami yang sudah 

tidak bisa ditolerir lagi sikap terhadap keluarga dan istrinya. Hal itu saya 

dapatkan langsung dari perkataan Rudi sendiri bahwa: 

”Saya itu sudah sangat jengkel sekali dengan hubungan adik 

saya dan suaminya, saya merasa dirugikan dengan adanya hubungan 

tersebut karena suaminya tidak bertanggung jawab dengan apa yang 

menjadi kewajiban suami terhadap istri. Suaminya itu hanya 

menggantungkan hidupnya terhadap istri dan juga selalu berfoya-foya 

dengan uang hasil jerih payah istrinya yang bekerja diluar negeri. Dan 

dengan adanya hal seperti itu saya sudah sangat tidak peduli dengan 

perkataan-perkataan siapapun, yang paling penting  hubungan antara 

adik saya dengan suaminya sudah berakhir”.
13

 

 

C. Tugas H}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

Pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang sangat rumit, ini 

menyangkut hati dan perasaan banyak pihak. Tidak melulu tentang pasangan 

suami dan isteri. Meskipun pokok permasalahan ada pada keduanya. Orang-

orang di sekitar keduanya pun ikut merasa prihatin dan merasa perlu untuk 

ikut campur dan mendamaikan keduanya. Terkait tugas dan fungsi h}a>kamain  

Bapak Muhtar mengatakan:  

“Tugas dan fungsi h}a>kamain  itu mendamaikan suatu keluarga 
yang tengah bertengkar hebat. Maksudnya keluarga yang sering 

bertengkar dan diambang perpisahan akibat seringnya bertengkar.”
14

 

 

                                                             
13

 Wawancara Dengan Rudi Adik Selaku Anggota Organisasi Kepemudaan Desa Jimbe 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tentang Status H}a>kamain (Ponorogo, 15 Oktober 

2017). 
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 Wawancara Dengan Muhtar Selaku Tokoh Masyarakat Desa Jimbe Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo Tentang Status H}a>kamain (Ponorogo, 10  Oktober 2017). 
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Bapak Muhtar melihat pada perkara luarnya saja. Yaitu sebuah 

keluarga yang bertengkar hebat harus dapat didamaikan. Padahal tidak semua 

keluarga mau berdamai. Adakalanya perceraian adalah jalan yang harus 

diambil oleh suami dan isteri. 

Pendapat lain menyatakan bahwa selain mendamaikan kedua belah 

pihak suami dan isteri seorang h}a>kam harus dapat mengambil jalan terbaik 

untuk keduanya meskipun itu adalah perceraian. Pendapat ini bertolak pada 

fakta bahwa tidak semua keluarga yang bertengkar dapat didamaikan. Maka 

perlu kiranya seorang h}a>kam dapat mengambil sebuah keputusan yang 

tentunya dengan izin dari suami dan isteri yang sedang bertengkar. 

Sebagaimana pernyataan Bapak Kateni:  

“Tugas h}akamain adalah mendamaikan kedua belah pihak 
dalam hal ini suami dan isteri. Apabila tidak dapat didamaikan maka 

h}a>kamain   berhak mengambil keputusan untuk memisahkan suami 
isteri, tentunya dengan persetujuan suami dan isteri.”

15
  

 

Hal senada disampaikan oleh Bapak Heru Susanto selaku Kamituwo. 

Bapak Heru Susanto mengatakan: “ 

Tugas h}a>kamain itu adalah mendudukkan suami dan istri. 
Artinya mencari akar permasalahan dalam keluarga tersebut dan 

kemudian mencari penyelesaiannya.”
16

  

 

Dari sini diketahui bahwa mendamaikan keluarga yang bertengkar 

hebat adalah suatu keharusan. Selain mendamaikan kedua belah pihak yang 

bertengkar haruslah terlebih dicari dahulu akar masalah pertengkaran hebat 
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 Wawancara Dengan Kateni Selaku Jogoboyo Desa Jimbe Kecamatan Jenangan 
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 Wawancara Dengan Heru Susanto Selaku Tokoh Masyarakat Desa Jimbe Kecamatan 
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tersebut. Barulah kemudian mendamaikan keduanya atau mencari jalan lain 

bagi keduanya. 
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA DAN TUGAS H}A>KAMAIN  

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria H}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo 

H}a>kamain adalah seorang juru damai yang berasal dari pihak suami 

dan pihak istri untuk menyelesaikan perkara Shi>qaq. Muhtar yang konon 

jebolan salah satu pondok pesantren cukup terkenal di salah satu 

kecamatan di kabupaten Ponorogo, beliau menjelaskan tentang kondisi 

kampungnya yang cukup religius dan kondusif, terbukti masyarakat desa 

itu selalu sowan terhadap kyai mereka di kampung setempat, ketika ada 

permasalahan hukum syariat, bahkan tidak jarang pak kyai mendampingi 

dan menjadi sosok h}a>kam  di antara pasangan yang berselisih. 

Menurut bapak Ali selaku masyarakat di desa Jimbe kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo, beliau menuturkan tentang kriteria 

h}a>kamain, beliau mengatakan sebagai berikut: 

Dua juru damai dimana keduanya mewakili masing-masing pihak suami 

dan istri. Kriteria seseorang dapat diangkat menjadi h}a>kamain adalah 

Islam, aqil, baligh dan jujur. Biasanya masyarakat menunjuk seorang kyai 

untuk menjadi h}a>kam nya. Masyarakat berpendapat bahwa seorang kyai 
dapat berlaku adil dan juga lebih mengetahui tentang ketentuan hukum 

shara’.
1
 

Maraknya  perceraian di desanya dengan memakai jasa pengacara 

yang jamak di lakukan para pasangan yang isterinya menjadi buruh migran 

di Hongkong dan negara-negara yang lain. Hal ini tentu bertentangan 

                                                             
1
 Wawancara Dengan Ali Selaku Masyarakat Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo Tentang definisi H}a>kamain (Ponorogo, 20 Oktober 2017). 
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dengan syarat-syarat dalam risalah perkawinan, karena prosesnya yang 

rawan manipulasi data bahkan cukup menjadi buah bibir kalau 

menyerahkan uang dengan nominal tertentu mampu mempercepat proses 

perceraian dan terbitnya surat janda/duda. 

Shi >qaq adalah bentuk kompromi terakhir dalam upaya 

penyelamatan sebuah status perkawinan, maka dari itu hendaknya 

pasangan yang sedang berselisih harus mengangkat seorang hakim/h}a>kam 

yang mempunyai kualifikasi dan paham terhadap hukum perkawinan serta 

mampu memberikan pemahaman dan saran terbaik bagi pasangan yang 

sedang berselisih. 

H}a>kamain harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
2
 (a) Baligh 

dan berakal; (b) Telah mengalami hidup berumah tangga; (c) Bersikap adil 

dan tidak berat sebelah; (d) Memberikan nasihat-nasihan kepada kedua 

belah pihak untuk medamaikan, bukan memperkeruh suasana sehingga 

konflik semakin menjadi-jadi; (e) Berwibawa dan disegani oleh kedua 

belah pihak; (f) Membela pihak yang tertindas berdasar bukti-bukti yang 

kuat; (g) Tidak melakukan pemerasan, penipuan dan sejenisnya kepada 

pihak yang membutuhkan jasanya. 

Hal itu senada dengan statement beberapa ulama salafussholeh 

tentang syarat-syarat pengangkatan h}a>kam sebagai wali shi>qaq, salah 

satunya Ibn Qu >damah secara kronologis menjelaskan langkah-langkah 

                                                             
2
 Abidin, Slamet dan Aminudin, Fiqih Muna>kahat 1,53. 
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yang diambil oleh seorang h}a>kam dalam menghadapi konflik tersebut, 

yaitu: 

Pertama, hakim mempelajari dan meneliti penyebab terjadinya 

konflik tersebut, dan apabila ditemukan penyebabnya adalah nusyuznya 

isteri maka penyelesaiannya adalah sebagaimana dalam kasus nusyuz isteri, 

dan bila asal permasalahan terjadi karena nusyusnya suami maka yang 

harus dilakukan adalah mencari orang yang disegani untuk menasehati 

sang suami supaya menghentikan sikap nushu >znya terhadap isteri. Dan 

apabila konflik tersebut berasal dari keduanya dan keduanya saling 

menyalahkan maka hakim mencarikan orang yang disegani untuk  

menasehati keduanya. 

Kedua, bila langkah-langkah di atas tidak membuahkan hasil, maka 

hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan pihak isteri untuk 

menyelesaikan konflik tersebut. Kepada kedua orang yang ditunjuk oleh 

hakim tersebut diserahi wewenang untuk menyatukan kembali keluarga 

yang hampir pecah itu dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka 

diperbolehkan untuk menceraikannya. Ulama berbeda pendapat dalam 

menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi h}a>kam. Pendapat 

yang pertama, berasal dari riwayat Ima >m Ahmad dan juga Ima>m Sh>afi >’i > 

serta dijadikan pegangan oleh Atha yang pada intinya kedudukan dua 

orang h}a>kam tersebut adalah sebagai wakil dari suami isteri. Oleh karena 

itu, kedua h}a>kam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan keduanya, 

dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan 
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persetujuan dari pihak suami isteri. Mereka beralasan bahwa kehormatan 

yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami. Selain itu keduanya telah 

dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat memutuskan 

sesuatu kecuali atas persetujuannya.  

Golongan kedua yang terdiri dari ali, ibnu abbas, Ima>m  malik, dan 

lain-lain berpendapat bahwa dua orang h}a>kam  tersebut berkedudukan 

sebagai hakim. Oleh karena itu keduanya dapat bertindak menurut apa 

yang dianggapnya baik tanpa persetujuan suami isteri.  

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, kongklusinya adalah 

pertama, sebagai wakil dari suami istri dan dalam hal ini kedua orang 

tersebut tidak berhak untuk memutuskan perkara tanpa adanya persetujuan 

dari kedua orang yang berselisih. Kedua, seseorang yang mewakili dari 

pihak suami ataupun pihak isteri berkedudukan sebagai hakim dan mereka 

mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara walaupun tanpa 

persetujuan orang yang bersangkutan
3
. 

Dalam hal persyaratan menjadi h}a>kamain pada dasarnya tidak 

diatur dalam hukum Islam sebagai ketetapan yang bisa menjadi dasar 

hukum yang kuat, karena menurut Al-Qur’an yang terdapat dalam suratAn-

Nisa’ Ayat 135 yang sudah disebutkan diatas hannya mewajibkan adanya 

dua h}a>kam  yang diutus dari pihak suami isteri tersebut, artinya masih 

terdapat perbedaan pendapat, tetapi menurut Syeikh Jalaluddin al-Mahally 

syarat-syarat menjadi h}a>kam adalah sebagai berikut: 

                                                             
3
http://hukumperkawinandiindonesia.blogspot.co.id/2012/03/Shi>qaq-pengertian-dan-akibat 

hukumnya.html, diakses pada tanggal 20 Januari 2018, jam 15.00). 
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 ويشترط فيهما الحريت والعدا لت واال هتداء الى ما هى المقصىد مه بعتهما

 

”Disyaratkan kedua h}a>kam itu merdeka, adalah (jujur) serta punya 
pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya”.

4
 

 

Kemudian Sebagai landasan ilmiyah fiqhiyah, dapat kita lihat 

pendapat Wahbah az-Zuhaili, sewaktu menguraikan syarat-syarat h}a>kam 

sebagai berikut: 

ضي رجليه اجىبييه و يستحسه ان يكىن مه  فان لم يكىوا مه اهلهما بعث القا

بحا ل الزوجيه و قدرة علي اال صالح بيىهما جران الزوجيه ممه لهما خبرة  

 

”Jika keduanya tidak berasal dari keluarga kedua suami isteri, Hakim 

mengangkat dua orang laki-laki yang bukan kelaruga (orang lain: ajnabiy). 

Baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami isteri, yang mengetahui  

betul keadaan suami isteri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan 

keduanya”.
5
 

  

Selain dari pada syarat-syarat diatas untuk menjadi h}a>kamain 

menurut jumhur ulama adalah orang muslim, adil, di kenal istiqamah, 

keshalihan pribadi dan kematangan berpikir, dan bersepakat atas satu 

keputusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan 

pemisahan antara mereka berdua. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, 

keputusan dua penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan 

hubungan atau memisahkan mereka. 

Sebelum lebih jauh meng analisis tentang legislasi hukum syara’ 

tentang h}a>kamain, alangkah lebih baik hendaknya memahami tentang 

                                                             
       

4
 Jalaluddi al-Mahally, Qalyubi > wa Umairah (Mesir: Da>r al-Ihya’, al-Kutu>b al-‘Arabiyah 

1979), 307. 
       

5
 Wahbah Az-zuhaily, al-fiqh al-Isla>my wa adillatuhu (Damsyiq. Dar al-fikr, 1984), 828. 
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fungsi dan peranan h}a>kamain yang paling fundamental, merujuk pada  

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:  

“H}a>kam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami 
atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian 

perselisihan terhadap Shi>qaq”.
6
 

 

Dari pasal di atas di ketahui bahwasanya proses pengangkatan 

h}a>kam harus dengan rekomendasi pejabat pengadilan agama setempat, dan 

perlu di ketahui lebih lanjut Fungsi h}a>kam itu terbatas untuk mencari upaya 

penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan 

kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah h}a>kam berupaya 

mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan 

kewenangannya berhenti sampai disitu.  

H}a>kam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, yang 

membarengi fungsi h}a>kam adalah kewajiban yang wajib melaporkan 

kepada Pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, 

dan apa hasil yang diperolehnya selama ia menjalankan fungsi h}a>kam. 

Sementara di desa Jimbe ini, kultur budaya di desa ini masih sangat minim 

akses terhadap lembaga khusus tunjukan pemerintah atau KUA, 

masyarakat desa ini masih sangat percaya terhadap peran kyai kampung 

setempat untuk di daku mencurahkan segala permasalahan masyarakat 

yang komplek, mungkin di karenakan faktor kultur budaya yang masih 

sangat religius dan ada semacam segan berurusan dengan kantor yang 

                                                             
6
 Efendi, Deden. Kompleksitas Hakim Peradilan Agama,72. 
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terlalu formal dalam menghadapi peliknya kasus orang di desa tersebut. 

Hal tersebut di satu sisi menjadi keuntungan tentang beberapa produk 

hukum yang sangat terjaga dengan norma-norma luhur yang di tularkan 

dari kyai kampung secara turun menurun, walaupun dari perspektif 

legalitas hukum negara sedikit melemah, karena mengurangi fungsi dari 

pengadilan negara yang di atur dalam perundang-undangan.
7
 

Sedangkan realitas ini tentunya tidak mempengaruhi cacatnya 

hukum dan kualifikasi h}a>kamain dalam perspektif hukum Islam, karena hal 

tersebut sudah sangat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum syara’ tanpa 

mengurangi atau menghilangi syarat-syarat wajib dalam menjalankan 

fungsi h}a>kamain. Hal tersebut sesuai dengan keputusan jumhu>r ahl fuqo>ha’ 

yang tidak mengatur syarat kriteria h}a>kamain yang harus dari tunjukan 

qadhi atau pengadilan resmi negara, tetapi cukup keterwakilan oleh saudara 

atau orang yang di percayai pasangan tersebut dan menyerahkan urusanya 

ke h}a>kam  yang di percayai itu.
8
 

Jadi menurut tokoh masyarakat di desa Jimbe ini, atas apa yang di 

lakukannya sudah sangat sesuai dengan segala kaidah-kaidah yang 

mengatur hukum h}a>kamain dalam koridor syariat Islam. Tentunya  lebih 

lanjut, masyarakat setempat  juga akan berkoordinasi aktif dengan lembaga 

pengadilan agama negeri, jadi proses perceraian tentu akan selalu di 

laporkan dan atas sepengetahuan lembaga Pengadilan Agama setempat. 
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 Tihami dan Sohri Sahrani, Fikih Munakahat, 180. 

8
 Wahbah Az-zuhaily, al-fiqh al-Isla>my wa adillatuhu, 87. 
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B. Analisa Hukum Islam Terhadap Tugas H}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Dalam beberapa kasus perceraian di desa jimbe ini, peneliti 

membagi menjadi dua kelompok yang bisa diidentifikasi dari beberapa 

pilihan penyelesaian yang di ambil dari pasangan yang sedang berselisih, 

peneliti membagi kelompok tersebut dengan menamai  kelompok abangan 

dan kelompok putihan yang pengistilahan itu di ambil penulis sebagai 

diferensiasi atas kelompok yang awam dan kelompok yang terpelajar, 

terpelajar disini maksud penulis yang mempunyai struktur sosial lebih 

tinggi dan lebih menjaga norma agama sebagai pilihan lelaku sosialnya, 

sementara kelompok abangan cenderung tidak diambil pusing dengan 

status hukum syariat, karena minimnya pengetahuan dan kesibukan mereka 

yang rata-rata berprofesi sebagai buruh migran.  

Berkaitan tentang adanya h}a>kamain di desa Jimbe kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo, penulis membaginya menjadi dua 

kelompok yaitu:  

Yang pertama: kelompok abangan, kelompok ini begitu gampang 

memutuskan perceraian bahkan cenderung ngawur karena ketidak tahuan 

mereka tentang tata norma pernikahan yang sesuai syara’ tidak jarang 

kelompok ini memakai jasa pengacara yang melewatkan langkah isla>h dan 

tabayyun bahkan hal tersebut di lakukan saat posisi di luar negeri dengan 

menganggkat h}a>kam  hanya via telpon dan berdiskusi di aplikasi chatsos, 

walaupun kaidah ini pun di anggap sah menurut aparatur dan pengadilan 
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agama tapi ini jelas menafikan fungsi h}a>kamain dengan segala langkah-

langkah yang harus di lakukan sebelum putusan cerai itu terbit. 

Yang kedua: kelompok ini cukup cermat dan berhati-hati dalam 

memutuskan keputusan cerai, sebelumnya pasti sudah di pikir matang-

matang dan di diskusikan dampaknya,  pertimbangan anak yang jadi 

korban perceraian orang tuanya dan banyak hal yang di tuai dengan 

beberapa tokoh agama setempat, karena kelompok ini relatif sadar dan tau 

tentang konsekuensi logis dari perkara mubah yang paling di benci Allah 

ini.
9
 

Dari paparan di atas, kita bisa melihat gambaran secara jelas 

bagaimana peran dan fungsi h}a>kamain yang mampu peneliti tuliskan 

berdasarkan dua kelompok di atas. Kelompok pertama cukup kompleks 

dalam perspektif agama, tetapi legalitas hukum negara sangat 

memperbolehkan praktek h}a>kamain seperti yang di lakukan kelompok 

pertama, karena memang tidak ada alasan yang qath’i dalam pilihan 

pemilihan h}a>kam dengan segala kualifikasinya, merujuk dari beberapa 

hadits dan cerita kronologis sahabat Ali bin abi thalib di bab sebelumnya 

tentang h}a>kamain itu harus di percayai terhadap salah satu pasangan yang 

berselisih, dan tentunya lawyer yang di pilih pasangan kelompok satu ini 

jelas sudah sesuai dari keinginan pasangan Shi>qaq ini.
10

 

Sementara kelompok kedua disini, menurut hemat peneliti sudah 

sangat sesuai dengan risalah dan amar jumhu>r ulama ahl-fuqo>ha’ dan juga 

                                                             
9
 Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, 81. 

10
 Tihami dan Sohri Sahrani, Fikih Munakahat, 170. 
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syarat hukum syariat Islam maupun negara. Walaupun ada catatan kecil 

peneliti tentang kelompok ini yang terkesan mengkesampingkan peran 

pengadilan agama dalam pilihan pendampingan h}a>kamain dalam mengurai 

segala keruwetan pasangan yang sedang Shi>qaq. 

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang arti h}a>kam yang disebut 

pada surat an-Nisa ayat 35. Menurut Ima>m Abu Hanifah, sebagian 

pengikut Ima>m Hambali dan qaul qadim dari Ima>m Sh>afi>’i>, h}a>kam  itu 

berarti wakil atau sama halnya dengan wakil. Dengan demikian, h}a>kam 

tidak boleh menjatuhkan talak kepada isteri sebelum mendapat persetujuan 

dari pihak suami. Begitu pula h}a>kam dari pihak isteri tidak boleh 

mengadakan khulu’ sebelum persetujuan suami.
11

 

Menurut Ima>m Malik, sebagian yang lain pengikut Ima>m Hambali 

dan qaul jadi>d dari Ima>m Sh>afi>’i>, h}a>kamain itu sebagai hakim sehingga 

boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai 

hubungan suami isteri yang sedang berselisih itu apakah mereka akan 

memberi keputusan perceraian atau memutuskan agar berdamai kembali.
12

 

Menurut pendapat pertama, pihak yang mengangkat h}a>kamain itu 

adalah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebutkan dalam surat 

Al-Nisa ayat 35. Sedangkan menurut pendapat kedua, pihak yang 

mengangkat h}a>kam itu ialah hakim atau pemerintah, karena pada ayat 

tersebut di ajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami 

                                                             
11

 Abidin, Slamet dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1, 190. 
12

 Ibid., 191. 
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istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang 

telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut.
13

 

 Yang dimaksudkan dari adanya h}a>kamain adalah upaya untuk 

mendamaikan, bukan upaya utuk memperkeruh keadaan, apalagi dengan 

adanya juru damai, kedua belah pihak malah saling menjelekkan dan 

membuka rahasia masing-masing selama, mereka berumah tangga. Hal itu 

yang dilarang oleh Islam karena bagaimanapun terjadi perselisihan yang 

menyebabkan perceraian, suami istri tersebut adalah dua makhluk yang 

pernah menikmati masa-masa indah, apalagi jika mereka telah mendapat 

keturunan.
14

 

Terhadap kasus Shi>qaq ini, h}a>kam bertugas menyelidiki dan 

mencari hakekat permasalahannya, sebab-sebab timbulnya persengketaan, 

dan berusaha sebesar mungkin untuk mendamaikan kembali. Agar suami 

istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika dalam 

perdamian itu tidak mungki ditempuh, maka kedua h}a>kam berhak 

mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa 

h}a>kam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian 

tersebut. H}a>kamain (kedua h}a>kam) itu boleh memutuskan perpisahan 

antara suami istri, tanpa suami menjatuhkan  talaq.
15

 

 

                                                             
13

 Ibid., 190. 
14

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih, 76. 
15

 Kuzari, Ahmad. Nikah Sebagai Perikatan, 65. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari keselurhan pembahasan yang telah dipenelusuri pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang yang terkait dengan 

permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, diantara lain: 

1. Apabila ditinjau dari hukum Islam, kriteria h}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo bisa diambil kesimpulan bahwa masih ada 

sebagain orang yang belum mengetahui dan memahaminya. Akan tetapi, dalam 

praktik palaksaan h}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo sudah memenuhi kriteria yang di tentukan oleh hukum Islam yaitu: 

Islam, aqil, baligh dan jujur. 

2. Apabila ditinjau dari hukum Islam, tugas h}a>kamain di Desa Jimbe Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo bisa diambil kesimpulan bahwa mereka yang 

diberi tugas sebagai pelaksana h}a>kamain yang ditunjuk dari kedua belah pihak 

(baik pihak istri maupun pihak suami yang bertikai) sudah terlaksana dengan baik 

dan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam hukum Islam. 

B. Saran 

Dari hasil beberapa pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan  

sebagai berikut: 
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1. Kepada seluruh umat Islam untuk terus belajar dan menggali hukum Islam dan 

hendaknya tidak tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, khususnya masalah 

perceraian. 

2. Kepada masyarakat Jimbe sebaikya segala problem yang ada pada keluarga, jika 

tidak bisa mengambil atau memberi keputusan mengenai hal tersebut untuk sowan 

kepada seseorang yang mengetahui hukum ataupun yang mau memberi saran 

dengan sebaik-baiknya dan mempunyai dasar yang benar tentang permasalahan-

permasalahan yang ada pada suatu keluarga. 
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