
 

 

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN  

PENGUATAN KAPASITAS HAKIM  

PERSPEKTIF RISA>LAT AL QAD}A> ‘UMAR BIN KHAT}T}AB 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

DWI RAHAYU 

NIM : 210115118 

 

Pembimbing : 

Dr. H. MOH MUNIR, Lc., M.Ag. 

NIP : 196807051999031001 

 

 

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  

2019 



 

 

ABSTRAK 

Rahayu, Dwi. 2019. Hukum Acara Peradilan Agama dan Penguatan Kapasitas 

Hakim Perspektif Risa>lat Al Qad}a> ‘Umar Bin Khat}t}ab. Skripsi. Jurusan 
Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh Munir, Lc., M.Ag. 

Kata Kunci: Risa>lat al Qad}a>, Hukum Acara Peradilan Agama, Penguatan 
Kapasitas Hakim. 

Penelitian ini dilatar belakangi, dalam Islam peradilan dan upaya 

penegakan keadilan telah banyak diatur mulai dalam nash al Qur’an, hingga 

pemikiran ‘Umar Bin Khat}t}ab 14 abad yang lalu dalam Risa>lat al Qad}a> yang 
menjadi pedoman beracara dan etika hakim di masanya. Mengingat Indonesia 

adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, maka sangatlah 

penting untuk terus mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan islam termasuk 

dibidang penegakan hukum oleh ‘Umar bin Khat}t}ab seorang khali>fah yang 
pertamakali meletakkan dasa-dasar peradilan. Sehingga penulis di sini akan 

menganalisis hukum acara perdata Peradilan Agama masa kini dan penguatan 

kapasitas hakim di Indonesia dalam perspektif Risa>lat al Qad}a>. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah, antara lain yaitu: (1). Bagaimana hukum acara peradilan agama 

perspektif Risa>lat al Qad}a>? (2). Bagaimana penguatan kapasitas hakim perspektif 

Risa>lat al Qad}a>? 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode Content Analysis.  

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1). Tahapan proses 

pemeriksaan perkara dalam peradilan agama seperti anjuran perdamaian atau 

mediasi, penundaan hari sidang untuk menyiapkan alat bukti, pembuktian, upaya 

hukum, secara umum sejalan dengan konsep beracara dalam Risa>lat al Qad}a>, yang 
membedakan dalam pelaksanaannya. (2). Kriteria kapasitas hakim dalam konteks 

sekarang lebih luas, hakim bukan hanya diamanatkan untuk senantiasa memahami 

hukum formil maupun hukum materiil, tetapi juga berfikir yuridik, kemahiran 

penerapan hukum serta komitmen profesional. Kriteria kapasitas hakim juga 

diamanatkan dalam Risa>lat al Qad}a>, di dalamnya memfokuskan pemahaman yang 
dimiliki hakim pada pokok perkara dan sumber hukum, juga terdapat ketentuan 

etika yang harus dimiliki hakim dalam proses persidangan. Kesimpulan dari hal 

tersebut kapasitas hakim di Indonesia lebih luas karena rentan waktu yang 

panjang antara saat ini dan Risa>lat al Qad}a> 14 abad yang lalu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu Negara, lembaga peradilan merupakan suatu hal yang 

sangat penting dan menentukan. Negara tanpa ada lembaga peradilan 

maupun mengecilkan peranan peradilan, akan mengalami kesulitan dalam 

menjalankan roda pemerintahannya. Pergaulan hidup masyarakat akan 

mengalami kekacauan dan tidak menentu, tidak ada keadilan dan kepastian 

hukum, ketertiban dan kedamaian tidak akan terwujud. Sebaliknya, 

dengan adanya lembaga peradilan diharapkan masyarakat maupun 

pemerintah tidak melanggar aturan hukum, masyarakat tidak melakukan 

perbuatan yang merugikan pihak lain dengan melakukan main hakim 

sendiri, dan pemerintah tidak sewenang-sewenang dengan kekuasaannya.
1
 

Peradilan dalam Islam disebut al qad}}a>, secara terminologis 

pengertiannya adalah sebagai daya upaya mencari keadilan atau 

penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-

peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. 

Di Indonesia, peradilan khususnya peradilan agama telah lama 

dikenal seiring dengan masuknya Islam di Indonesia, pada masa 

kesultanan, awalnya lembaga peradilan belum dapat dilaksanakan 

sepenuhnya, dalam menyelesaikan perkara antar masyarakat melalui 

tahkim, yakni para pihak yang berperkara secara suka rela menyerahkan 

                                                             
1
 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta : Kencana, 

2010), 1 

1 
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perkaranya kepada ahli agama atau ulama untuk diselesaikan dengan 

ketentuan para pihak mematuhi dan menerima putusan akan yang 

diberikan. Periode tahkim tersebut diduga merupakan awal perkembangan 

peradilan agama di indonesia. 

Setelah periode tahkim, periode selanjutnya adalah periode 

tauliyah ah lal halli wa al-aqd, yakni ketika pemerintah Hindia Belanda 

mulai menyerahkan sebagian wewenang peradilan kepada sultan atau raja, 

seperti pada kerajaan Demak, Aceh, Banten.  

Periode selanjutnya disebut periode tauliyah dari imam, yakni 

dimulai ketika Islam datang dan diterima oleh raja seperti kerajaan 

Mataram. Seiring dengan penerimaan agama Islam di kerajaan, otomatis 

hakim pelaksana peradilan diangkat imam atau wall al-amr oleh sultan. 

Pada periode ini hampir disemua Swapraja Islam, jabatan keagamaan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jabatan 

pemerintahan umum. Misalnya, jabatan agama di tingkat desa ada yang 

disebut modin. Di tingkat kecamatan ada penghulu nabi. Di tingkat 

kabupaten ada penghulu seda. Di tingkat kerajaan disebut penghulu agung. 

Hal tersebut kemudian dikenal dengan sebutan pengadilan surambi.
2
 

Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan Peradilan Agama 

diwarnai dengan teori yang muncul dari para ahli hukum Belanda. Di 

antaranya dipelopori oleh Van Den Berg yang disebut dengan teori 

receptie in complexu yakni hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli 

                                                             
2 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, (Malang : Setara Press, 2014), 41 
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adalah undang-undang agama mereka yakni hukum Islam. Pada 

perkembangan selanjutnya, teori receptie in complexu ditentang oleh 

Christian Snouck Hurgonje dengan teori receptie yakni yang berlaku bagi 

umat Islam bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat, Kedalam 

hukum adat itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam tetapi 

pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh 

hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya 

hukum Islam.
3
 Menanggapi teori tersebut, Hazairin seorang ahli hukum 

Indonesia menentangnya, ia berpendapat seharusnya bagi orang Islam 

Indonesia diberlakukan hukum Islam, teori receptie tidak lain menentang 

al-Qur‟an dan Sunnah Rasul.  

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, maka bangsa 

Indonesia lebih mandiri dan dapat menjalankan semua wewenang dalam 

pemerintahan termasuk peradilan agama tanpa campur tangan negara lain. 

Namun diawal kemerdekaan, usaha dalam membenahi peradilan agama 

belum terwujud. Hal tersebut karena Indonesia dihadapkan dengan 

revolusi fisik dimana Belanda akan kembali menjajah.
4
 

Setahun setelah kemerdekaan, pemerintah menyerahkan 

Mahkamah Islam Tinggi atau peradilan agama dari Kementerian 

Kehakiman  kepada Kementerian Agama melalui penetapan pemerintah 

no. 5-SD tanggal 25 Maret 1946. Dalam kurun waktu tahun 1946 sampai 

1959, setidaknya terdapat tujuh hal terkait perkembangan Peradilan 

                                                             
3 Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1991), 72 
4 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 115 
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Agama. Pertama, penyerahan dari Kementerian Kehakiman kepada 

Kementerian Agama. Kedua, lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 

1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, lahirnya Undang-

Undang No. 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan 

kehakiman dan kejaksaan. Keempat, masa Indonesia RIS. Kelima, masa 

UUDS 1950. Keenam, lahirnya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 

1951. Ketujuh, lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang 

pencatatan nikah, talak, rujuk, diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.
5
  

Dalam rentang waktu tahun 1957 sampai tahun 1954 

perkembangan Peradilan Agama ditantai dengan. Pertama, lahirnya 

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957 tentang pembentukan 

pengadilan agama atau Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Aceh. Kedua, 

lahirnya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1947 tentang pembentukan 

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar‟iyah di luar Jawa dan Madura, dan 

dinyatakan pelaksanaannya oleh Menteri Agama. Ketiga, lahirnya 

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan 

kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.14 Tahun 

1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan 

empat lingkungan peradilan. Keempat, pada masa tersebut pembentukan 

kantor dan cabang kantor sangat gencar dilakukan.
6
 

Perkembangan Peradilan Agama selanjutnya, sebagai salah satu 

rujukan dalam menangani perkara yang menjadi wewenang Peradilan 

                                                             
5
 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, 72 

6
 Ibid, 81 
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Agama, lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975, kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 

Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang sekarang diganti 

menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang  wakaf, dan Instruksi 

Presiden kepada Menteri Agama untuk penyebarluasan Kompilasi Hukum 

Islam pada 10 Juni 1991. Sementara dalam pelaksanaannya, sumber 

hukum formil maupun materiil yang dipakai peradilan agama tetap 

memakai hukum peninggalan Belanda seperti HIR (herziene indonesische 

reglement) atau Reglemen Indonesia Baru, R.Bg (Rechtsreglement Voor 

de Buitengewesten), Rv (Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering), 

BW (Burgelijke Wetbook voor Indonesia).   

Sedangkan dalam Islam, peradilan dan upaya penegakan keadilan 

telah banyak diatur mulai dari al-Qur‟an, hadith, hingga ijtihad para 

khali>fah. Salah satu dasar hukum adanya lembaga peradilan dalam islam 

terdapat dalam Q.S. Al-Maidah : 49
7
 

                                  

                                    

          

Artinya : 

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 

tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan 

Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 

                                                             
7
 Al Quran, 5 : 49. 
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diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan 

sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia 

adalah orang-orang yang fasik.”  (5: 49) 

Pada masa Rasulullah SAW, peradilan mulai dilaksanakan sejak 

turun perintah melalui Q.S an-Nisa ; 65 

                        

                

Artinya:  

“Maka demi tuhan-mu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan 

engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka 

perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati 

mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima 

dengan sepenuhnya”
8
 

 

Mulai saat itulah Rasulullah melaksanakan tugasnya sebagai 

hakim, disamping melaksanakan tugas yang lainnya. Rasulullah sendiri 

merupakan hakim pertama dalam islam. Kemudian ketika islam menyebar 

ke luar kota madinah barulah Rasulullah mendelegasikan beberapa sahabat 

untuk tugas peradilan.
9
 

Setelah Rasulullah wafat, perkembangan islam dan semua urusan 

pemerintahan hingga peradilan dilanjutkan oleh khali>fah. Khali>fah 

merupakan sebuah kedudukan yang sangat agung dan sebuah tanggung 

jawab yang sangat besar. Karena berkewajiban mengurus dan mengatur 

berbagai bentuk urusan kaum muslimin khususnya dan umat dunia pada 

                                                             
8
 Al-Qur‟an (4:65) 

9
 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan,77 
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umumnya. Secara umum khali>fah mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dalam sejarah peradaban Islam, yakni:
10

 

1. Pemimpin umat Islam 

2. Penerus perjuangan Nabi Muhammad saw dengan bersandarkan pada al-

Qur‟an dan Hadis 

3. Kepala Negara dan kepala pemerintahan 

4. Mengembangkan dan memperluas wilayah Islam  

Salah satu dari empat khali>fah di antaranya adalah „Umar bin 

Khat}t}ab, Pada masanya islam semakin tersebar, masalah hukum semakin 

bertambah, dan semakin meluas pula peranan gubernur. Maka dari itu, 

‘Umar bin Khat}t}ab mulai memisahkan kekuasaan yudikatif dan kekuasaan 

eksekutif. Serta pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan 

sengketa antara anggota masyarakat.
11

 Dalam pengangkatan sejumlah 

hakim tersebut, salah satu upaya pembinaan yang dilakukan oleh ‘Umar 

bin Khat}t}ab yakni dengan membuat surat atau risalah yang di dalamnya 

terkandung etika-etika seorang hakim dan dasar-dasar yang harus 

diterapkan pada sebuah pengadilan.
12

 Surat tersebut dalam berbagai 

sumber kepustakaan disebut Risa>lat al Qad}a>  yang akan menjadi salah satu 

fokus pembahasan dalam penelitian ini. Selain tokoh yang pertama kali 

memisahkan kekuasaan yudikatif dan eksekutif, ‘Umar bin Khat}t}ab juga 

                                                             
10

 Abdul Syukur Al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban 

Islam di Barat dan di Timur, (Yogyakarta: Saufa, 2014), 61 
11

 Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 63 
12

Ali Muhammad Ash-Shalabi, The Great Leader Of „Umar bin Khat}t}ab, Terj. Khoirul 

Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 413 
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merupakan tokoh yang pertamakali meletakkan dasar-dasar peradilan 

dalam Islam. 

Pada dasarnya peradilan dikatakan berhasil dan penegakan hukum 

serta keadilan tercapai, terletak pada kemampuan dan kearifan hakim 

dalam memutuskan perkara yang berdasar keadilan.
13

 Hakim selain 

dituntut untuk memahami perkara yang menjadi wewenangnya juga 

diharuskan memiliki integritas yang tinggi, karena dalam tugasnya 

mengadili mendapat pertanggung jawaban secara horizontal kepada 

sesama manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka 

berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatan serta menjaga 

kemampuan hakim, di Indonesia salah satunya dengan Peraturan Komisi 

Yudisial Republik Indonesia No. 03 Tahun 2013 tentang grand design 

peningkatan kapasitas hakim sebagai komitmen bagi hakim untuk 

meningkatkan kemampuan intelektualitas dalam memahami pokok perkara 

dan acaranya serta kemampuan moralitas dalam menjaga kode etik 

pedoman perilaku hakim. Sementara dalam Islam juga telah diatur dalam 

Risa>lat al Qad}a> ‘Umar bin Khat}t}ab yang berisi pedoman beracara dan 

kemampuan moralitas yang harus dimiliki hakim.  

Mengingat negara Indonesia adalah negara dengan pemeluk Islam 

terbesar di dunia, juga dengan tanpa menampikkan keberhasilan peradilan 

saat ini, maka sangatlah penting untuk terus mengkaji hal-hal yang 

berkaitan dengan Islam termasuk dalam bidang peradilan.  

                                                             
13

 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, 106 
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B. Penegasan Istilah 

1. Risa>lah al Qad}a> merupakan surat yang ditulis oleh khali>fah ‘Umar bin 

Khat}t}ab kepada Abu Musa al-Asy’ari (salah satu hakim di Bashrah) 

yang berisi pedoman beracara dan etika bagi hakim dimasanya. 

2. Kapasitas hakim adalah kemampuan intelektualitas dan moralitas yang 

harus dimiliki hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam 

rangka menegakkan hukum dan keadilan. 

3. Hukum acara peradilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur 

bagaimana cara menaati hukum perdata materiil dengan perantara 

hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka pengadilan agama dan 

bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu dapat berjalan 

sebagaimana mestinya.
14

   

C. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun sistematis, serta 

berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana hukum acara peradilan agama perspektif Risa>lat al Qad}a> ? 

2. Bagaimana penguatan kapasitas hakim agama di Indonesia perspektif 

Risa>lat al Qad}a> ?  

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan : 

                                                             
14

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), 9 
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1. Untuk menjelaskan hukum acara peradilan agama perspektif Risa>lat al 

Qad}a>. 

2. Untuk menjelaskan penguatan kapasitas hakim agama di Indonesia 

perspektif Risa>lat al Qad}a>. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengembangan pengetahuan dibidang peradilan, serta mengenai 

penguatan kapasitas hakim agama di Indonesia, serta memberikan 

kontribusi kajian ilmiah di fakultas syari‟ah IAIN Ponorogo.  

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap spirit penegakan hukum bukan hanya berlandaskan peraturan-

peraturan seperti Undang-Undang, Kode Etik Pedoman Perilaku 

Hakim, dan peraturan lainnya, namun juga berlandaskan agama yang 

salah satunya ijtihad „Umar bin Khat}t}ab dalam Risa>lat al Qad}a>. 

F. Studi penelitian terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menelusuri beberapa literatur, 

karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal yang relevan 

dengan topik dan masalah penelitian skripsi ini. Di antaranya yakni:  

Pertama, Disertasi yang ditulis oleh Abdul Halim Talli tentang 

Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Dalam Risa>lat al Qad}a> Dan 

Penerapannya Dalam Sistem Peradilan Agama (2012).  Disertasi tersebut 

membahas secara gamblang prinsip penegakan peradilan yang terkandung 

dalam Risa>lat al Qad}a> dan tinjauan Risa>lat al Qad}a>  terhadap beberapa 
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asas pengadilan agama yang berlaku di indonesia. Data dianalisis dengan 

metode deduktif, selanjutnya hasil analisis dipaparkan dalam bentuk 

deskriptif. Kemudian disimpulkan bahwa sebagian besar prinsip peradilan 

yang terkandung dalam Risa>lat al Qad}a> dapat diterapkan dalam peradilan 

agama di Indonesia, serta asas kebenaran formil, hakim bersifat pasif, dan 

putusan tidak mesti disertai keyakinan hakim dipandang tidak tepat, 

Risa>lat al Qad}a>  menetapkan sebaliknya.
15

 

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Ismail tentang Studi Perbandingan 

antara Asas Peradilan dalam Risa>lat al Qad}a>  ‘Umar bin Khat}t}ab dengan 

Asas Peradilan Agama di Indonesia,(2012). Membahas tentang asas yang 

terkandung dalam Risa>lat al Qad}a> dan perbandingannya dengan asas 

peradilan agama di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut secara 

deskriptif terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, Penelitian tersebut 

bercorak library research dengan mengumpulkan bahan melalui penelitian 

terhadap buku yang berkaitan dengan permasalahan. Setelah data 

terkumpul data diolah dan ditelaah secara deskriptif dan dianalisa secara 

mendalam dan cermat. Kemudian dibandingkan, sehingga diperoleh data 

yang kongkrit.
16

 

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Ahmad Yasin Asy‟ari tentang Studi 

Pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyah Tentang Risa>lat al Qad}a> „Umar bin 

                                                             
15

Abdul Halim Talli, “Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Dalam Risalah al Qad}a  Dan 

Penerapannya Dalam Sistem Peradilan Agama,” Disertasi, (Makasar: Uin 

Alauddin),2012 
16

Ismail, “Studi Perbandingan antara Asas Peradilan dalam Risalah al-Qadha Umar Bin 

al-Khattab dengan Asas Peradilan Agama di Indonesia,” Tesis, (Padang : IAIN Imam 

Bonjol ), 2012. 
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Khat}t}ab Kepada Abu Musa Al Asy‟ari Dan Kontribusinya Terhadap 

Praktik Peradilan, (2013). Membahas tentang komentar Ibn Al Qayyim Al 

Jauziyyah terhadap Risa>lat al Qad}a> ‘Umar bin Khat}t}ab. disebabkan Ibn Al 

Qayyim telah memberikan komentar yang cukup panjang dengan beragam 

contoh dan dalil-dalil yang mendukung baik dari Al-Qur‟an maupun aṣ 

Ṣunnah sejumlah empat ratus delapan puluh dua halaman dalam I’la>m al 

Muwaqqi’>in berbeda dengan karangan tentang Risa>lat al Qad}a> lain yang 

tidak menyertakan komentar. Metode yang digunakan dalam menganalisis 

data adalah metode deskriptif dan metode Maqa>s}id as Syar’i>yyah. 

Kesimpulan dari tesis tersebut semua konsep yang ada dalam Risa>lat al 

Qad}a> sesuai dengan konsep peradilan di indonesia baik dalam perdata 

maupun pidana.
17

 

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ramlah yang berjudul Eksistensi 

Risalatul Qad}a ‘Umar bin Khat}t}ab Dan Relevansinya Dengan Peradilan 

Agama Di Indonesia Di Era Reformasi. Membahas relevansi Risa>lat al 

Qad}a> terhadap peradilan agama di Indonesia di era reformasi. Kesimpulan 

dari jurnal tersebut, yakni antara konsep Risa>lat al Qad}a>‘ ‘Umar bin 

Khat}t}ab dengan konsep Peradilan Agama di Era Reformasi di Indonesia 

sekarang ini terdapat beberapa kesesuaiannya. Antara lain masalah 

perdamaian (ishlah), menyamakan pihak‐pihak yang berperkara, 

kedudukan peradilan, mempelajari kasus yang masuk ke pengadilan baru 

                                                             
17

Ahmad Yasin Asy‟ari, “Studi Pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyah Tentang Risa>lat al 

Qad}a>  ‘Umar bin Khat}t}ab Kepada Abu Musa Al Asy‟ari Dan Kontribusinya Terhadap 

Praktik Peradilan,” Tesis, (Semarang: UIN Walisongo), 2013 
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memutuskannya. Namun terdapat juga perbedaan dimana dalam konsep 

Peradilan Agama di Indonesia belum ditemukan larangan hakim 

memutuskan perkara dalam keadaan marah sebagaimana terdapat dalam 

teks Risa>lat al Qad}a>  tersebut.
18

 

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh La Alaudin La Daa yang berjudul 

Sosok „Umar bin Khat}t}ab Dan Latar Belakang Lahirnya Risa>lat al Qad}a>  

Membahas biografi ‘Umar bin Khat}t}ab hingga penulisan Risa>lat al Qad}a> 

untuk pedoman para hakim. Kesimpulan dari jurnal tersebut ‘Umar bin 

Khat}t}ab merupakan seorang khalifah serta mujtahid yang ahli dalam 

membangun negara. ‘Umar bin Khat}t}ab dikenal sebagai tokoh bijaksana 

dan genius, juga dikenal sebagai peletak dasar peradilan pertama dalam 

Islam. 
19

 

Dalam penelitian ini, fokus penelitian sama yakni Risa>lat al Qad}a>, 

yang membedakan objek dalam penelitian, penelitian terdahulu 

kebanyakan objeknya pada asas yang berlaku saat ini di Indonesia, dalam 

penelitian ini juga berobjek pada asas namun lebih banyak pada hukum 

acara yang dijalankan hakim dalam beracara, juga terkait kapasitas yang 

harus dimiliki hakim sebagai penegak keadilan. Sementara metode yang 

digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif 

analisis sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode konten 

analisis.  

                                                             
18

Ramlah, “Eksistensi Risalatul Qadha ‘Umar bin Khat}t}ab Dan Relevansinya Dengan 

Peradilan Agama Di Indonesia Di Era Reformasi,” Nalar Fiqh, Nomor 2, (Desember 

2011) 
19

La Aludin La Daa, “ Sosok ‘Umar bin Khat}t}ab Dan Latar Belakang Lahirnya Risa>lat al 

Qad}a> ,” Tahkim, Nomor. 1,( Juni 2017) 
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G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi tokoh. Studi tokoh 

adalah pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan 

seorang pemikir muslim, keseluruhan atau sebagiannya.  Tokoh yang 

akan dikaji adalah ‘Umar bin Khat}t}ab dan pemikirannya yang tertuang 

dalam surat yang berisi petunjuk beracara dan etika hakim atau yang 

disebut Risa>lat al Qad}a>. 

Juga disebut dengan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang 

fokus penelitiannya menggunakan data.
20

 memfokuskan teks Risa>lat al 

Qad}a> dan beberapa buku, ensiklopedi, dokumen, jurnal, majalah, 

kamus, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tema penelitian 

ini. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

historis. Menurut Dudung Abdurahman, dalam pendekatan historis 

ajaran Islam dapat dipelajari dan dipahami dalam berbagai dimensi 

pada perkembangan masa kini dengan berkaca kepada peristiwa masa 

lampau. Segala kearifan masa lampau  memungkinkan untuk dijadikan 

alternatif rujukan dalam menjawab persoalan masa kini.
21

  

2. Sumber Data 

                                                             
20

 Kartini, Metodologi Riset, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 33 
21

Ahmad Yasin Asy‟ari, Studi Pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyah Tentang Risa>lat al 
Qad}a>  ‘Umar bin Khat}t}ab Kepada Abu Musa Al Asy‟ari Dan Kontribusinya Terhadap 

Praktik Peradilan, 25 
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Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh.
22

   

a. Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data utama berupa kitab yang menjadi acuan 

dalam penulisan penelitian ini, yakni I’la>m al Muwaqqi’in An 

Rabbil ‘A>lami>n karya Ibn Qayyim al Jauziyah. 

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan penunjang sumber data primer berupa karya 

ilmiah, buku, dan sebagaimya. Antara lain buku yang ditulis 

Muhammad Salam Madkur dengan judul Peradilan Dalam Islam, 

Abdul Manan dengan judul Etika Hakim dalam Penyelenggaraan 

Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Abdul 

Halim Talli dengan judul Asas-Asas Peradilan dalam Risa>lat al 

Qad}a> Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia,  

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 

2013 Tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim, 

Komisi Yudisial dengan judul Optimalisasi Wewenang Komisi 

Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, Ali Muhammad 

Ash-Shallabi dengan judul the great leader of ‘Umar bin Khat}t}ab,. 

Dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

                                                             
22

Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),73 
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Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yakni dengan 

mengamati, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi 

pengetahuan terhadap bahan yang berasal dari perpustakaan baik 

berupa buku, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan tema 

Risa>lah al Qad}a> dan hukum acara peradilan agama, sehingga dapat 

diperoleh sebuah kesimpulan kebenaran baik filosofis maupun 

empiris.
23

 

4. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Content  

Analysis, dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data  

Mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan seperti 

buku, jurnal, dan karya tulis lainnya. Di antaranya buku yang 

berjudul Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al Qada yang ditulis 

oleh Abdul Halim Talli, buku-buku tentang hukum acara perdata 

di antaranya praktek perkara perdata pada pengadilan agama yang 

ditulis oleh Mukti Arto, kitab primer yang berjudul I’la>m Al 

Muwaqqi’i>n An Rabbil A>lami>n karya Ibn Qayyim al Jauziyah. 

b. Pengklasifikasian Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diflasifikasikan sesuai 

dengan rumusan permasalahan yang telah ditentukan. Antara lain 

                                                             
23

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja,2007), 217 
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yang terkait dengan Risa>lat al Qad}a>, peradilan Islam, Peradilan 

Agama, dan Hakim. 

c. Penafsiran isi data 

Setelah data terklasifikasikan, kemudian ditafsirkan sehingga 

dapat diketahui hukum acara peradilan agama dan kapasitas 

hakim dalam perspektif Risa>lat al Qad}a> sebagai teori.  

H. Sistematika pembahasan 

Untuk mendapatkan pemahaman dan pembahasan yang runtut dan 

sistematis, maka rencana penelitian ini akan dibagi dalam lima bab dengan 

uraian sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan, bab ini merupakan gambaran 

umum yang mengarah kepada pokok pikiran penulis yang di dalamnya 

berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian. 

Selanjutnya Bab kedua membahas teori dalam penelitian. Tentang 

penulisan Risa>lat al Qad}a>. Memuat sejarah kehidupan ‘Umar bin Khat}t}ab 

sebagai penulis terks risalah, hingga latar belakang penulisan Risa>lat al 

Qad}a>, dan penjelasannya. 

Bab ketiga membahas data yang diteliti dalam penelitian. Berisi 

hukum acara peradilan agama di indonesia, prinsip yang yang dipegang 

dalam penyelenggaraan peradilan, serta kode etik dan upaya penguatan 

kapasitas bagi hakim. Karena pada dasarnya hakim merupakan inti dari 

terselenggaranya peradilan. 
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Bab keempat berisi pembahasan. Menganalisis hakum acara 

peradilan agama yang berlaku di indonesia dan upaya peningkatan 

kapasitas hakim agama di indonesia dalam perspektif Risa>lat al Qad}a>, 

hingga dapat menjawab rumusan masalah. 

 Bab kelima atau bab terakhir berisi kesimpulan sebagai jawaban 

dari pokok permasalahan, kemudian saran dari penulis yang berhubungan 

dengan penelitian sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait, dan 

penutup. 
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BAB II 

PEMIKIRAN ‘UMAR BIN KHAT}T}AB TENTANG RISA>LAT AL QAD}A> 

A. Sejarah Kehidupan ‘Umar bin Khat}t}ab 

‘Umar bin Khat}t}ab lahir pada tahun ke 13 pasca tahun gajah atau 

sekitar tahun 586M. Beliau berasal dari suku quraisy yang terpandang dan 

terhormat, nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada leluhur mereka yang 

kesembilan yakni Ka‟ab bin Luay bin Ghalib. Secara fisik ‘Umar bin 

Khat}t}ab memiliki postur tubuh yang sangat tegap, kuat, wataknya keras, 

pemberani, dan tidak mengenal gentar, siapapun musuh yang berhadapan 

dengannya akan bertekuk lutut. Disisi lain beliau memiliki kecerdasan 

yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang terjadi pada masa 

mendatang.
24

 

‘Umar bin Khat}t}ab biasa dipanggil Abu Hafsh dan memiliki gelar 

al faruq yang berarti pembeda. Gelar tersebut diberikan karena Umar 

menampakkan Islam ketika di Mekah, maka Allah memisahkan dengan 

Umar antara kekufuran dan keimanan.
25

 Umar juga dicatat sebagai orang 

yang pertama kali digelari Amir al-Mukminin atau pemimpin orang 

beriman. 

Sebelum masuk islam, ‘Umar bin Khat}t}ab termasuk di antara 

kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh kaum muslim.
26

 Hingga pada 

tahun keenam kenabian, ‘Umar bin Khat}t}ab masuk islam. Saat itu ia 

                                                             
24

Departemen Agama, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Kementerian Agama, 1993), 1256. 
25

Ali Muhammad Ash-Shalabi, The Great Leader Of „Umar bin Khat}t}ab, Terj. Khoirul 

Amru Harahap, 15 
26

Dedi Supriadi, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), 78 
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berusia 27 tahun tatkala jumlah sahabat yang memeluk Islam berjumlah 

sekitar empat puluh orang laki-laki dan sebelas wanita. Dengan keislaman 

‘Umar bin Khat}t}ab, Islam semakin kokoh di kota makkah dan kaum 

muslimin bersuka cita dengan keislamannya. Sebagaimana do‟a rasulullah 

yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari ‘Umar bin Khat}t}ab.
27

 

ْو بُِعَمَر ْبِن اْلَْطَّابِ اللَُّهمَّ أَِعزَّ اإِلْساَلَم بَِأَحبِّ َىَذْيِن الرَُّجَلْْيِ إِلَْيَك بَِأِِب َجْهٍل أَ   
 

“Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang 

yang Engkau cintai, Abu Jahal bin hisyam atau ‘Umar bin Khat}t}ab.” 

Setelah masuk islam, ‘Umar bin Khat}t}ab menjadi benteng dan 

pilar ajaran Islam yang paling kukuh, ia menjadi sahabat terdekat 

Rasulullah, membela dan mempertaruhkan hidupnya demi Rasulullah. 

Hingga ‘Umar bin Khat}t}ab menyertai Rasulullah hijrah di kota yatsrib, 

beliau yang cakap dalam urusan diplomasi, administrasi, dan kenegaraan, 

membantu rasulullah merumuskan sebuah piagam yang berlaku bagi 

seluruh kaum muslim dan orang yahudi. Piagam ini kemudian disebut 

undang-undang dasar negara dan aturan pemerintahan Islam yang 

pertama. Berisi tentang perikemanusiaan, keadian sosial, toleransi 

beragama, gotong royong untuk kebaikan masyarakat, dan lain-lain.
28

 

‘Umar bin Khat}t}ab sebelum memeluk Islam terkenal cakap di 

bidang tulis menulis, kepenyairan, penerjemahan, dan kesastraan. 

Kemudian dipercaya oleh Rasulullah sebagai juru tulis. Setiap kali 

                                                             
27

 Imam As Suyuthi, Tarikh Khulafa, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2000), 122 
28

 Musthafa Murad, Kisah Hidup ‘Umar bin Khat}t}ab, (Jakarta : Penerbitzaman, 2007), 37 
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Rasulullah menerima wahyu, umar lah yang bergegas untuk merekam apa 

yang diterima Rasulullah. Selain menjadi juru tulis andalan Rasulullah, 

‘Umar bin Khat}t}ab juga menjadi juru diplomasi karena kecakapan yang ia 

miliki ketika menjadi duta besar dan juru runding andalan quraisy sebelum 

memeluk islam. Selain itu, ‘Umar bin Khat}t}ab juga dipercayai rasulullah 

sebagai penasihat dan ahli strategi umat islam, termasuk strategi dalam 

perang. Umar banyak terlibat dalam serangkaian peperangan dan 

dipercaya sebagai sosok kunci dibalik kemenangan gemilang yang diraih 

umat Islam dalam peperangan.
29

 Imam Nawawi berkata, “Umar bin 

Khat}t}ab adalah sahabat yang mengikuti semua medan jihad bersama 

Rasulullah. Ia juga adalah orang yang tidak beranjak meninggalkan 

Rasulullah di perang uhud”. 

1. ‘Umar bin Khat}t}ab Diangkat Menjadi Khalifah 

 Pada tahun 634M/13H, Abu Bakar sebelum wafat menunjuk ‘Umar 

bin Khat}t}ab sebagai khalifah penggantinya. Khalifah sendiri merupakan 

Pada saat itu, kondisi sosial politik umat Islam sedang bergejolak, 

beberapa hari sebelum Abu Bakar wafat tentara Islam bertempur melawan 

tentara Persia dan Romawi sehingga tentara Islam di medan perang tentu 

memerlukan bantuan terus menerus dari pusat pemerintahan baik berupa 

fikiran, senjata, orang, dan lain-lain. Hal demikian membuat Abu Bakar 

berfikir apabila umatnya ditinggalkan begitu saja tanpa khalifah pengganti 

akan menimbulkan konflik internal umat Islam hingga bukan tidak 
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mungkin dapat menimbulkan kekalahan bagi tentara Islam yang sedang 

bertempur, ada panglima yang akan mendukung calon khalifah, sedang 

panglima yang lain mendukung calon khalifah yang lain. Apabila hal 

tersebut terjadi tentara Islam terpecah menjadi dua yang masing-masing 

akan memerangi saudaranya sendiri dan dapat dengan mudah dikalahkan 

oleh bangsa persia dan romawi, sehingga Abu Bakar menunjuk ‘Umar bin 

Khat}t}ab sebagai satu-satunya khalifah.
30

  

Adapun secara singkat alasan Abu Bakar di antaranya, pertama, 

kekhawatiran peristiwa yang sangat menegangkan di Tsaqifah Bani 

Sa‟idah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan 

terulang kembali, bila Abu Bakar tidak menunjuk seseorang untuk 

menggantikannya. Kedua, kaum Anshar dan Muhajirin saling mengklaim 

sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah. Ketiga, umat Islam pada 

saat itu baru saja selesai menumpas kaum murtad dan pembangkang.
31

  

Saat dilantik menjadi khalifah, ‘Umar bin Khat}t}ab memberi 

sambutan sebagai berikut: “Sesungguhnya Allah telah menguji kalian 

dengan perlantikanku. Dan mengujiku dengan kalian sepeninggal 

sahabatku Abu Bakar. Maka demi Allah, Dia tidak mendatangkan sesuatu 

perkara mengenai urusan kalian tanpa aku. Maka Dia lebih cenderung 

kepada golongan kebenaran dan amanah. Sekiranya mereka berbuat baik 

maka Dia akan lebih baik kepada mereka, seandainya mereka berbuat 

jahat, maka Dia akan sangat menakutkan.” 

                                                             
30

 A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Al Husna Zikra, 1997), 237 
31 Dedi Supriadi, Sejarah Peradaban Islam, 80 
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‘Umar bin Khat}t}ab melaksanakan tugas dalam kekhalifahan 

selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, 

‘Umar bin Khat}t}ab mampu merealisasikan hal-hal yang besar dalam 

berbagai bidang untuk memperkuat dan memperluas islam. 

2. Kebijakan Dalam Kekhalifahan ‘Umar bin Khat}t}ab 

Setelah Abu Bakar menyelesaikan tugas kekhalifahannya dan 

menyusul kepergian Rasulullah ke hadirat Allah swt, ‘Umar bin Khat}t}ab 

meneruskan langkah-langkahnya untuk membangun kedaulatan Islam 

sampai berdiri tegak, yang mana Islam masih dalam katagori baru lahir. 

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar yang menjadi prioritas utama pada 

saat itu adalah memantapkan akidah muslimin. Di samping itu, banyak 

dilakukan pengiriman misi dakwah ke seuruh jazirah arab untuk 

menanamkan semangat keagamaan menjalankan syariat islam.
32

 

Kemudian yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khat}t}ab yakni perluasan 

wilayah ke semenanjung arabia, di antaranya suriah, palestina, persia, 

romawi, mesir, dan lain-lain. Hingga disebut dengan periode futuhat al-

Islamiyyah (perluasan wilayah islam). Keberhasilan tersebut membawa 

‘Umar bin Khat}t}ab sebagai salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah 

Islam setelah Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika bukan 

karena penakhlukan-penakhlukan yang dilakukan oleh Umar, Islam belum 

tentu bisa berkembang seperti sekarang ini.
33

 

                                                             
32
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Selain perluasan wilayah, dalam kekhalifahannya ‘Umar bin 

Khat}t}ab banyak memberikan perubahan. Diantaranya terdapat beberapa 

kebijakan yang pertama kali dalam sejarah dilakukan oleh Umar. Seperti 

pertama kali membangun baitul mal, memerintahkan shalat tarawih 

berjamaah di bulan ramadhan, mengawasi kondisi rakyatnya di malam 

hari, memberi hukuman kepada orang yang menghujat, memberi hukuman 

pada peminum khamr dengan delapan puluh deraan, melarang kawin 

muth‟ah, melarang menjual ummul walad, mengumpulkan masyarakat 

untuk bersama melakukan shalat jenazah dengan empat takbir, 

membangun kantor administrasi, membuka kota-kota besar. ‘Umar bin 

Khat}t}ab juga merupakan orang yang pertama kali mengangkat para hakim 

di kota-kota, dan yang membangun kota seperti Kufah, Bashrah, Jazirah, 

Syam, Mesir, dan Mosul.
34

 Dalam bidang militer, ‘Umar bin Khat}t}ab 

merupakan orang yang pertamakali mendirikan kamp-kamp militer yang 

permanen dan mendirikan pos militer di perbatasan. Umar juga mengikut 

sertakan dokter, penerjemah, dan penasihat yang khusus menyertai 

pasukan.
35

 

Dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, beberapa kebijakan 

‘Umar bin Khat}t}ab di antaranya: wilayah negara dibagi menjadi 8 

propinsi: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan 

Mesir. Masing-masing dipimpin oleh amir, pembentukan jawatan 

kepolisian dan jawatan pekerjaan umum untuk menjaga keamanan dan 
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 Imam As Suyuthi, Tarikh Khulafa, 159. 
35

 Amru Khalid, Jejak Para Khalifah, Terj. Farur Mu‟is, (Solo, Aqwam, 2007), 117 
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ketertiban umum, mewajibkan para pekerja dan pejabat untuk melaporkan 

harta benda. Hal tersebut merupakan kebijakan Umar dalam mengawasi 

pegawainya.
36

 Dan masih banyak lagi kebijakan Umar dalam berbagai 

bidang lain. 

Selain itu, di kalangan para sahabat, ‘Umar bin Khat}t}ab merupakan 

sahabat yang paling terkenal banyak melakukan ijtihad. Di antaranya 

contoh ijtihad ‘Umar bin Khat}t}ab adalah dalam menyelesaikan perkara 

pencurian. Allah SWT mengatur hukuman bagi pencuri dengan potong 

tangan, terdapat dalam Al-Qur‟an surah al baqarah ayat 38 yang berbunyi: 

                               

     

Artinya : 

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan 

dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha 

Bijaksana.”
37

 

 

Namun dalam pelaksanaannya, ‘Umar bin Khat}t}ab tidak 

memberikan hukuman potong tangan karena dilakukan dengan terpaksa 

agar tidak kelaparan. Pada saat itu umat Islam mengalami musibah 

kekurangan persediaan makanan. Peristiwa itu terjadi pada musim 

kemarau panjang, karena kegersangan tanah yang tidak pernah disirami 

hujan selama sembilan bulan terus‐menerus, bumi berubah menjadi seperti 

abu, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun abu. Diperkirakan tahun abu 

                                                             
36
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ini terjadi menjelang akhir tahun kedelapan belas Hijriyyah, yang meliputi 

daerah hijaz, Tihama dan Najd.
38

  

Keberhasilan ‘Umar bin Khat}t}ab dalam membuat kebijakan tidak 

terlepas dari beberapa sifat-sifat mulia beliau. Dalam hal ibadah, Al-Abbas 

ibn „Abdul Muththalib bercerita: “Umar bin Khat}t}ab adalah tetangga 

dekatku. Aku tidak pernah mempunyai tetangga dan orang-orang 

disekitarku sebaik umar. Malam-malam umar adalah shalat, dan siang 

harinya adalah puasa demi hajat rakyatnya.” Selain itu ‘Umar bin Khat}t}ab 

juga diriwayatkan memiliki sifat yang bersahaja, ikhlas, sangat takut 

kepada Allah, warak dan hati-hati, rendah hati, berwibawa, sabar. Bahkan 

terdapat beberapa pendapat ‘Umar bin Khat}t}ab yang sejalan dengan Al-

Qur‟an, salah satunya ketika ‘Umar bin Khat}t}ab berkata kepada Rasullah 

saw, “Wahai Rasulullah, sungguh betapa terpujinya kalau saja engkau 

menjadikan sebagian maqam ibrahim sebagai tempat shalat” kemudian 

turunlah ayat Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 125:
39

 

                            

                             

 

Artinya: “Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat 

shalat” 

 

B. Latar Belakang Lahirnya Risa>lat al Qad}a>  

                                                             
38
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Pada masa kekhalifahan ‘Umar bin Khat}t}ab, berhubungan dengan 

upaya perluasan wilayah, berdampak pada wilayah negara menjadi 

semakin luas, agama Islam telah tersebar ke berbagai penjuru. Umat Islam 

mulai berhubungan dengan bangsa negara lain yang memungkinkan 

adanya perpecahan, perselisihan, dan keterlibatan dalam kasus-kasus 

hukum. Keadaan seperti ini mengharuskan negara Islam yang masih di 

awal kemunculan perlu untuk mengembangkan sistem peradilan.
40

 

Kemudian ‘Umar bin Khat}t}ab mengeluarkan kebijakan untuk 

memisahkan kekuasaan eksekutif (kekhalifahan) dengan kekuasaan 

yudikatif (qad}i). Beliau memisahkan antara satu wilayah dengan wilayah 

lain dan menjadikan pengadilan sebagai lembaga independen. Pemisahan 

eksekutif dan yudikatif tersebut ditandai dengan pengangkatan para wulat 

(gubernur), ahl al-h}all wa al-‘aqd (lembaga penengah dan pemberi fatwa), 

pendirian pengadilan, dan pengangkatan qadhi (hakim) yang jumlahnya 

diseimbangkan dengan jumlah penduduk.
41

  Namun di samping itu, ‘Umar 

bin Khat}t}ab terkadang turun tangan untuk menyelesaikan beberapa 

permasalahan di pengadilan, umar pun membiarkan beberapa gubernur 

untuk menjadi hakim dan menjadi pelaksana eksekutif dalam waktu 

bersamaan.  
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Di antara sahabat yang hanya diberi tugas peradilan oleh ‘Umar bin 

Khat}t}ab adalah :
42

 

1. Abdullah bin Mas‟ud yang diangkat oleh Umar sebagai hakim di kufah. 

Qatadah meriwayatkan dari mujzil bahwa ‘Umar bin Khat}t}ab mengutus 

amar bin yasir untuk menjadi gubernur penduduk di kufah. Umar juga 

mengutus Abdullah bin Mas‟ud untuk menjadi ketua Baitul Mal dan 

Pengadilan. 

2. Sulaiman bin Rabi‟ah untuk menjadi hakim di Bashrah dan kemudian 

menjadi hakim di Qudsiyah. 

3. Qais bin Abu Ash menjadi hakim di mesir. 

Para hakim yang sekaligus menjadi gubernur adalah: 

1. Nafi‟ Al-Khuza‟i yang menjadi gubernur makkah. Ibnu Abdul Bar 

menyebutkan bahwa ‘Umar bin Khat}t}ab mengangkatnya sebagai 

gubernur makkah dan di sana terhadap para pemuka quraisy. Kemudian 

ia dipecat oleh ‘Umar bin Khat}t}ab dan digantikan oleh Khalid bin Ash 

bin Mughirah Al-Maghzumi. 

2. Ya‟la bin Umayyah gubernur Shan‟a. 

3. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi gubernur Thaif. 

4. Mughirah bin Syu‟bah gubernur Kufah. 

5. Mu‟awiyah bin Abu Sufyan gubernur Syam. 

6. Utsman bin Abu Ats-Tsaqafi gubernur Bahrain dan Oman. 
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7. Abu Musa Al-Asy‟ari gubernur Bashrah. 

8. Umair bin Sa‟ad gubernur Himash. 

Di antara para gubernur di atas, ada yang dibiarkan oleh ‘Umar bin 

Khat}t}ab untuk tetap menjadi gubernur dan hakim, seperti Mu‟awiyah. Di 

antara mereka juga ada yang diberi jabatan gubernur saja, seperti 

Mughirah.  

Adapun para hakim di Madinah di antaranya: 

1. Ali bin Abu Thalib. 

2. Zaid bin Tsabit. 

3. Sa‟ib bin Abu Yazid. 

Pengangkatan hakim pada masa ini dilakukan dengan cara ada 

yang diangkat langsung oleh Khalifah ‘Umar bin Khat}t}ab dan ada juga 

yang langsung di angkat oleh para gubernur. Pada masa‐masa pertama 

kekhalifahan, ‘Umar bin Khat}t}ab sendiri yang mengangkat para hakim, 

setelah wilayah Islam telah meluas, ‘Umar bin Khat}t}ab melimpahkan 

kekuasaannya kepada para gubernur untuk mengangkat hakim di daerah, 

dengan memperhatikan syarat‐syarat untuk layak diangkat sebagai hakim 

seperti wara‟, adil, cerdas, berwibawa, tidak tamak, berilmu pengetahuan, 

dan etos kerja yang tinggi.
43

 Dalam penyelesaian masalah, ‘Umar bin 

Khat}t}ab membatasi wewenang para hakim. Jika masalah jinayah (pidana) 

yang menyangkut hukum qishas, atau had maka ‘Umar bin Khat}t}ab sendiri 
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yang menyelesaikannya atau oleh para penguasa daerah, sedangkan 

masalah penyelesaian harta benda (perdata) ditangani oleh para hakim.
44

 

Dalam menyelesaikan sengketa, ‘Umar bin Khat}t}ab sebelumnya 

mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah, sembari bertanya 

“Apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus 

yang sama?” jika pernah, ‘Umar bin Khat}t}ab mengikuti keputusan 

tersebut. Jika tidak ada, ‘Umar bin Khat}t}ab mengumpulkan sahabat dan 

bermusyawarah untuk menyelesaikannya. ‘Umar bin Khat}t}ab juga pernah 

berwasiat kepada Syuraih salah seorang qadhi pada zamannya. Wasiat 

tersebut adalah:
45

 

1. Berpeganglah kepada Al-Qur‟an dalam menyelesaikan kasus. 

2. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Qur‟an, hendaklah engkau 

berpegang terhadap sunah. 

3. Apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam sunah, maka 

berijtihadlah.  

Hal tersebut sama seperti sumber hukum yang menjadi pegangan 

hakim pada masa Rasulullah. Namun dalam literatur lain menyebutkan 

sumber hukum yang menjadi pegangan hakim pada masa ‘Umar bin 

Khat}t}ab mencakup dua hal baru yaitu :
46
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1. Pengertian dan penggunaan ijtihad sudah mulai berkembang. 

Perkembangan juga terjadi pada tujuan, sarana-sarana, dan sebab-sebab 

ijtihad. Pada masa ini, muncullah istilah-istilah baru seperti majelis 

permusyawaratan, dewan perwakilan, ijma‟, ra‟yu (pendapat), dan 

qiyas. 

2. Munculnya sumber hukum baru yaitu putusan-putusan pengadilan 

sebelumnya. Putusan-putusan yang dianggap adalah putusan-putusan 

para sahabat dari khalifah satu ke khalifah yang lain. dengan demikian, 

maka sumber-sumber hukum peradilan pada masa ‘Umar bin Khat}t}ab 

adalah Al-Qur‟an, As-Sunnah, ijtihad, ijma‟, qiyas, dan putusan 

pengadilan terdahulu. 

Sebagai khalifah, ‘Umar bin Khat}t}ab selalu memiliki kebijakan 

dan upaya dalam menjaga lembaga pemerintahan yang baik antara 

khalifah dan jajarannya dalam daerah kekuasaannya. Salah satunya, ‘Umar 

bin Khat}t}ab selalu menulis surat untuk dikirim kepada gubernur, hakim, 

dan korps militer. Surat-surat tersebut berisi instruksi yang berkaitan 

dengan masalah hukum, administrasi, dan politik. Bahkan selama masa 

pemerintahannya, „Umar bin Khat}t}ab telah menulis ratusan surat.
47

  

Salah satu di antaranya yakni surat yang diintruksikan kepada Abu 

Musa Al-Asy‟ari, berisi prinsip atau pedoman beracara dan etika hakim. 

Abu Musa Al-Asy‟ari dikenal pula dengan Abdullah bin Qais Abu Musa 

al-Asy‟ari, merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW dan salah satu 
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gubernur pada masa kekhalifahan ‘Umar bin Khat}t}ab yang paling 

dipercaya. Pada masa Rasulullah, Abu Musa al-Asy‟ari turut serta dalam 

hijrah ke Habashah di awal islam, dan turut serta pada setiap Ghazwah 

(serangan di mana Rasulullah Saw ikut serta dan memimpin pasukan) dan 

Sirya (serangan yang tidak disertai Rasulullah Saw).
48

 Pada masa 

kekhalifahan ‘Umar bin Khat}t}ab, Menurut kitab Tarih}ul Islam As-Siyasiy, 

Abu Musa Al-Asy‟ari menjadi hakim di Bashrah saja, sedang pengadilan 

di Kufah diserahkan pada Syuraih. Barulah di masa kekhalifahan Usman 

bin Affan, Abu Musa Al-Asy‟ari menjadi hakim juga di Kufah.
49

 Dalam 

kumpulan sejarah Islam Abu Musa Al-Asy‟ari selalu menyimpan surat-

surat yang ditulis oleh ‘Umar bin Khat}t}ab dengan sangat hati-hati, 

sebelum ia meninggal seluruh surat tersebut diwariskan kepada sahabat 

dekatnya yakni Abu Burdah. Setelah Abu Burdah meninggal surat-surat 

tersebut diserahkan kepada para penulis hadits, seperti Imam Abu Daud, 

Imam Buchori dan Muslim.
50

 

Surat yang diintruksikan ‘Umar bin Khat}t}ab kepada Abu Musa al-

Asyari tersebut lebih dikenal dengan Risalah Al-Qad}a, tetapi dalam 

berbagai sumber kepustakaan disebut pula dengan istilah Risalat Umar 

sebagaimana dikemukakan oleh Atur Al-Amrusy dalam kitab al-Tashri’ 

wa al-Qad}a’ fi al-Islam. Selain itu, disebut dengan Dustur al-Qad}a 
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sebagaimana yang diistilahkan „Athiyyah Musyrifah dalam kitab al-

Qad}a’fi al-Islam.
51

 

C. Risa>lat al Qad}a>  

Risa>lat al Qad}a> memiliki makna yang cukup penting. Karena itu, 

tidaklah heran apabila naskah risalah tersebut banyak dimuat ulama dari 

berbagai disiplin ilmu dalam karya-karyanya. Namun demikian, secara 

redaksional naskah Risa>lat al Qad}a> yang dikemukakan oleh para ulama 

berbeda, seperti naskah yang dirumuskan Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam 

kitab I‟lam al-Muwaqqi‟in dan Atur Al-Amrusy dalam kitab al-Tasyri’ wa 

al-Qad}a’ fi al-Islam berbeda dengan naskah yang dirumuskan „Athiyyah 

Musyrifah dalam kitab al-Qad}a’ fi al-Islam, begitu juga dengan naskah 

yang dirumuskan Abdul Majid al-Hafnawy dalam kitab Us}ul al-Tashri’ fi 

al-Mamlakah al-‘Arabiyah al- Su’udiyah dan naskah yang dirumuskan 

Muhammad Ibn Isma‟il al-Kahlany dalam kitab Subul al-Salam. Dari segi 

substansial keempat naskah tersebut memiliki makna yang sama. 

Perbedaan hanya dari segi redaksinya saja.
52

 Selain itu Risa>lat al Qad}a> 

juga dikutip oleh beberapa penulis dalam karyanya di antaranya Abdul 

Wahab An Najjar dalam bukunya Al Khulafa ar Rashidun, Muh. Salam 

Madhkur dalam bukunya Al Qad}a fi Al Islam, dan Muh. Hamd Al 

Garabiyah dalam bukunya Niz}am Al Qad}a fi Al Islam. 

1. Teks Risa>lat al Qad}a> 

Berikut isi Risa>lat al Qad}a> : 
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ا بَ ْعُد  َفُع  فَِإنَّ اْلَقَضاَء َفرِيَضةٌ أَمَّ ُُمَْكَمٌة َوُسنٌَّة ُمتَّبَ َعٌة فَافْ َهْم ِإَذا أُْدِِلَ إِلَْيَك فَِإنَُّو الَ يَ ن ْ
َحَّتَّ الَ  ,َقَضاِءكَ َوْجِهَك وَ َوِف ِ آِس بَ ْْيَ النَّاِس ِِف ََمِْلِسَك  ,َتَكلٌُّم ِِبَقٍّ اَل نَ َفاَد لَوُ 

َنُة وال يَ ْيَأسَ َضِعيٌف من َعدْ  ,ِِف َحْيِفكَ  طمَع شريفٌ يَ   َعَلى اِلك. البَ ي ِّ
ُ

عِ ل  ,ىدَّ
ْلُح َجائٌِز بَ ْْيَ اْلُمْسِلِمَْي ِإالَّ ُصْلًحا َأَحلَّ َحرَاًما أَْو  ,َواْلَيِمُْي َعَلى َمْن أَْنَكرَ  َوالصُّ

َنًة فَاْضِرْب َلُو أََمًدا يَنَتِهى إِلَْيِو, فَِإْن َحرََّم َحاَلالً  ا غاِءبًا َأْو بَ ي ِّ َنُو ,و من ادََّعى حقِّ بَ ي َّ
ِو, َوِإن أَْعَجزَُه َذِلَك اْسَتْحَلْلت عليِو الَقِضيََّة, فإنَّ َذِلَك ُىَو أَبْ َلُغ ِف  أَْعطَْيَتُو ِِبَقِّ

رَأَْيك رَاَجْعَت ِفيِو ف فيِو اليَ ْومَ  اَل ََيْنَ َعنََّك َقَضاٌء َقَضْيتالُعْذِر َوَأْجَلى لِْلَعَماِء, وَ 
َوُمرَاَجَعُة  الَيُ ْبِطُلُو َشْيٌء,  فَِإنَّ اْلَْقَّ َقِديٌ  ,اْلَْقَّ  فيو ْن تُ رَاِجعَ ُهِديَت ِفيِو لُِرْشِدَك أَ ف َ 

ٌر ِمَن التََّماِدى ِِف اْلَباِطلِ  ُعُدوٌل بَ ْعُضُهْم على بَ ْعٍض ِإالَّ  . َواْلُمْسِلُمونَ اْلَْقِّ َخي ْ
َُمَرَّبًا عليِو َشَهاَدُة ُزوٍر َأْو ََمُْلودًا ِِف َحدٍّ َأْو ظَِنْينًا ِِف َواَلٍء َأْو قَ رَابٍَة فَِإنَّ اهلل تعاِل 

َناِت َواألَيَْ  رَاِءَر, َوَستَ َر َعَلْيِهْم اُْلُدوَد ِإالَّ بِالبَ ي ِّ اْلَفْهَم  اِن. ُمَّ تَ َوَِلّ ِمَن اْلِعَباِد السَّ
إليك ِمَّا َوَرَد َعَلْيك ِمَّا لَْيَس ِِف الُقْرآِن َواَل ُسنَِّة, ُمَّ قَاِيْس اأْلُُموَر  أَْدِلَ  اْلَفْهَم فِيَما

َها ِإَِل اللَِّو َوَأْشَبِهَها  ِفْيَما تَ َرى دْ اْعمِ ُمَّ  اْعِرِف اأَلْمثَالَ ِعْنَد َذِلك,  وَ  ِإَِل َأَحب ِّ
َر ِعْنَد اْْلُُصوَمِة أَْو اْلَْقِّ بِ  َنكُّ ِجَر َوالتَّأَذِّي بِالنَّاِس َوالت َّ . َوإِيَّاَك َواْلَغَضَب َواْلَقِلَق َوالضَّ

اْْلُُصوِم, َشكَّ أَبُو ُعبَ ْيٍد, فَِإنَّ اْلَقَضاَء ِِف َمَواِطِن اْلَْقَّ ِمَّا يُوِجُب اهلُل بِِو اأْلَْجَر, 
َنوُ َوُُيِْسُن بِِو الذِّ  ْكَر, َفَمْن َخَلَصْت نِيَّتُُو ِِف اْلَْقِّ َوَلْو َعَلى نَ ْفِسِو َكَفاُه اهلُل َما بَ ي ْ

َوبَ ْْيَ النَّاِس. َوَمْن تَ زَيََّن ِبَا لَْيَس ِِف نَ ْفِسِو َشانَُو اهللُ, فَِإنَّ اهلَل تَ َعاَِل اَل يَ ْقَبُل ِمن 
 َواٍب ِعْنَد اهلِل ِِف َعاِجِل رِْزِقِو َوَخزَاِءِن َرْْحَِتِو.نُّك بِث َ اْلِعَباِد ِإالََّما َكاَن َخاِلصاً. َفَما ظَ 

اَلُم َعَليك َوَرْْحَُة اهلل.  53َوالسَّ
Artinya : 

Adapun sesudahnya, sesungguhnya peradilan adalah kewajiban 

yang diterapkan Allah SWT dan sunah Rasulullah yang wajib diikuti. 

Pahamilah dengan baik apabila ada perkara diajukan kepadamu, karena 

sesungguhnya tidaklah berguna engkau berbicara kebenaran jika tanpa 
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pelaksanaan. Samakanlah manusia dalam majelismu, pandanganmu, dan 

pada putusanmu, sehingga orang yang terhormat tidak mengharap 

kecurangannmu dan orang orang yang lemah tidak putus asa dari 

keadilanmu. Pembuktian dibebankan kepada penggugat, sedangkan 

sumpah dibebankan kepada pihak yang menolak gugatan. Perdamaian 

dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang 

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Barang siapa 

yang mengaku (menyatakan) suatu hak yang tidak nampak atau suatu hak 

yang jelas dan akan dikemukakan, sedangkan bukti-bukti belum terkumpul 

dipihaknya, maka berikanlah kesempatan (waktu) yang ditentukan, apabila 

ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut maka berikanlah haknya dan 

jika ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya. Sebab cara 

memberikan tempo yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan 

dan lebih menjelaskan keadaan yang samar. Tidak ada halangan bagimu 

memutuskan kembali terhadap putusan yang telah engkau putuskan hari 

ini karena engkau telah memperoleh petunjuk untuk mencapai sebuah 

kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran telah ada sejak dahulu, tidak 

dapat dibatalkan oleh apapun, dan kembali pada kebenaran itu lebih baik 

daripada berlarut dalam kebatilan. Ketahuilah bahwa orang-orang muslim 

adalah adil antara sebagian dengan yang lainnya kecuali orang yang telah 

didera atau orang yang pernah bersaksi palsu, atau orang yang diduga 

bersekongkol dengan kerabatnya, karena sesungguhnya Allah mengetahui 

rahasia-rahasia hamba-Nya dan menghindarkan hukuman atas mereka 

kecuali ada keterangan dan sumpah. Kemudian pahamilah dengan 

sungguh-sungguh terhadap suatu yang dikemukakan kepadamu dari 

hukum-hukum yang tidak ada di dalam al-Qur‟an dan sunnah. Kemudian 

bandingkanlah hal itu satu sama lain dan ketahuilah hukum-hukum yang 

serupa. Kemudian berpeganglah pada pandangan yang menurutmu terbaik 

pada sisi Allah dan yang lebih dekat dengan kebenaran. Jauhkanlah dirimu 

dari sikap marah, kacau pikiran, rasa jemu, menyakiti orang yang 

berperkara, dan jauhilah sikap kasar pada waktu menghadapi pihak yang 

sedang berperkara, karena putusan di tempat kebenaran (putusan yang 

benar) adalah dari pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan membawa 

nama baik. Barang siapa yang ikhlas niatnya dalam menegakkan 

kebenaran walaupun bagi dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan 

antara dirinya dan antara dirinya dan antara manusia. Dan barang siapa 

yang berlaku culas maka Allah akan mempermalukannya, sesungguhnya 

Allah SWT tidak menerima dari hambanya kecuali yang ikhlas untuknya. 

Dan bagaimana prasangkamu terhadap pahala yang ada disisi Allah, baik 

yang segera diberikan maupun yang ada dalam pembendaharaan rahmat-

Nya. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah 

bagimu.
54
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Berdasarkan teks Risa>lah al Qad}a>  di atas, terdapat dua pokok 

aspek inti yakni aspek hukum acara peradilan agama dan aspek kapasitas 

hakim. Dalam aspek hukum acara terdapat beberapa poin, diantaranya, 

kepentingan keberadaan peradilan, menyamakan pihak yang berselisih, 

beban pembuktian, menganjurkan perdamaian, memberi kesempatan para 

pihak untuk mendatangkan bukti, memperbaiki putusan yang salah, 

kualifikasi saksi. Kemudian dalam aspek kapasitas hakim terdapat 

beberapa poin di antaranya, memahami pokok perkara dan memberi 

putusan, memahami perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur‟an dan 

memutuskannya dengan qiyas atau yang lebih dekat dengan kebenaran, 

menjauhi marah, pikiran kacau, dan rasa jemu, kesucian niat sebagai 

hakim.    

2. Aspek hukum acara peradilan agama dalam Risa>lat al Qad}a> 

Setelah mengamati isi teks Risa>lat al Qad}a> di atas, Risalah tersebut 

setidaknya memuat beberapa konsep di antaranya:  

a. Kepentingan keberadaan peradilan 

  ...ُُمَْكَمٌة َوُسنٌَّة ُمتَّبَ َعةٌ  فَِإنَّ اْلَقَضاَء َفرِيَضةٌ ...

Peradilan merupakan kewajiban yang ditentukan oleh Allah SWT dan 

sunnah Rasulullah yang harus diikuti. Tujuan adanya peradilan adalah 

untuk menjaga ketertiban dan perdamaian. Maka keberadaan peradilan 

wajib bagi kaum muslim dan setiap daerah Islam harus memiliki 

formasi kehakiman. Karena negara tanpa adanya peradilan tidak akan 
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dapat berjalan, masyarakat akan kacau balau dan pemerintahan tidak 

dapat ditegakkan. 

b. Menyamakan pihak yang berselisih 

طمَع َحَّتَّ اَل يَ  ,َقَضاِءكَ َوْجِهَك وَ َوِف ِ آِس بَ ْْيَ النَّاِس ِِف ََمِْلِسَك 
 وال يَ ْيَأسَ َضِعيٌف من َعْدِلك. ,ِِف َحْيِفكَ  شريفٌ 

Artinya:  

Samakanlah manusia dalam majelismu, pandanganmu, dan pada 

putusanmu, sehingga orang yang terhormat tidak mengharap 

kecurangannmu dan orang orang yang lemah tidak putus asa dari 

keadilanmu. 

 

Dalam hal menghadapi para pihak, hakim diharuskan menyamakan 

perlakuan di dalam majelis maupun dalam putusan. Hakim tidak boleh 

menekan satu pihak dan menolong pihak yang lain. Imam Asy-

Syaukhani menjelaskan bahwa Rasulallah pernah bersabda, yang 

intinya: “Siapa saja yang mengadili suatu perkara di antara orang-

orang islam, maka hendaklah memeriksanya dengan adil, baik dalam 

percakapan, isyarat, duduknya, janganlah terlalu keras suaranya pada 

seseorang tetapi lemah lembut kepada yang lain.”
55

 

Diceritakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, saya telah membaca dalam 

sejarah kuno tentang seorang hakim yang adil dari bani Israil, sebelum 

meninggal hakim tersebut berwasiat agar kuburnya dibongkar setelah 

beberapa tahun untuk melihat kondisi tubuhnya telah rusak atau 

belum. Hakim berkata, ”saya tidak pernah sekalipun berlaku curang 

dalam memutuskan perkara, kecuali pernah suatu hari datang dua 
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orang yang bersengketa, salah satunya adalah sahabat saya, sehingga 

saya lebih banyak mendengarkan dan memperhatikan pengaduannya”. 

Kemudian orang-orang melaksanakan wasiat tersebut dan 

membongkar kuburnya. Ternyata telinganya telah hancur dan 

jasadnya tetap utuh. Dari sini dapat dilihat  bahwa sikap berat sebelah 

kepada salah seorang pihak yang bertikai mengandung dua bahaya. 

Pertama, kerakusannya bahwa kekuasaan adalah miliknya yang 

memperkuat hati dan jiwanya. Kedua, salah seorang yang bertikai 

akan berputus harapan untuk mendapat keadilan hingga melemahkan 

hati dan jiwanya.
56

 

c. Beban pembuktian 

َنُة   َعَلى االبَ ي ِّ
ُ

عِ ل  َواْلَيِمُْي َعَلى َمْن أَْنَكرَ  ,ىدَّ

Artinya: bukti dibebankan kepada penggugat sementara sumpah 

dibebankan kepada yang mengingkarinya.  

 

Apabila pihak penggugat mengajukan gugatannya, maka penggugat 

harus memiliki bukti atas pernyataannya. Sedangkan bagi tergugat 

dibebankan sumpah apabila tidak membenarkan gugatan penggugat. 

Jika tergugat menolak untuk bersumpah, maka kewajiban bersumpah 

dikembalikan kepada penggugat. Menurut Imam Asy-Syafi‟i, sumpah 
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yang diucapkan oleh penggugat dapat dipandang sebagai bukti dan 

sebagai pengakuan tergugat. 
57

 

Sedangkan Ibn Hazm dan orang-orang Zhahiri berpendapat, bahwa 

Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Ijma‟ tidak menentukan ketentuan hukum 

acara pembuktian yang membolehkan memutus berdasarkan 

penolakan sumpah, dan tidak pula sumpah yang dikembalikan. Al-

Qur‟an menentukan bahwa sumpah dikembalikan itu hanya dalam 

kasus wasiat di perjalanan. Sedang As-Sunnah menentukan, sumpah 

dikembalikan itu terjadi dalam perkara yang pembuktiannya dengan 

saksi satu orang laki-laki dan sumpah.
58

  

Yang dimaksud pembuktian menurut Al-Qur‟an, hadith, dan 

perkataan para sahabat, adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dapat 

menjelaskan kebenaran. Sedangkan menurut fuqaha, yang dimaksud 

pembuktian hanya dikhususkan pada satu atau dua saksi dan sumpah. 

Dalam hal ini, pembuktian secara umum lebih didekatan pada apa saja 

yang dapat menjelaskan kebenaran mencakup saksi dan sumpah. 

Pembuktian tidak bergantung atas kesaksian dua laki-laki.
59

 

Pembuktian yang demikian, oleh Rasulullah hanya diterapkan dalam 

perkara perdata, dan tidak pernah diterapkan dalam perkara pidana.
60

  

d. Menganjurkan perdamaian 
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ْلُح َجائٌِز بَ ْْيَ اْلُمْسِلِمَْي ِإالَّ صُ   ْلًحا َأَحلَّ َحرَاًما َأْو َحرََّم َحاَلالً َوالصُّ

Artinya: 

Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang 

halal. 

 

Anjuran usaha perdamaian pada dasarnya secara umum telah diatur 

Allah SWT dalam firmannya QS. Al-Hujurat /49:10  

                               

Artinya: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua belah pihak saudaramu itu (yang 

berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah, agar kamu mendapat 

Rahmat.
61

 

 

Sebelum masuk dalam pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan untuk 

berusaha keras mendamaikan pihak yang berperkara. Anjuran 

perdamaian tersebut sangat diperlukan karena perdamaian merupakan 

cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan 

dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak yang 

berperkara.
62

 Sepanjang tidak melanggar ketentuan agama, tidak 

menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal. Tetapi 

perdamaian tidak dapat dipaksakan kepada para pihak yang 

berperkara, perdamaian dapat dilaksanakan apabila proses 
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perdamaian itu sukarela. demikian juga tidak diperbolehkan 

mengulur waktu persidangan karena semata-mata ingin mencapai 

perdamaian. Jika hakim memiliki ketetapan hati untuk mengambil 

keputusan, itu lebih baik daripada mengulur waktu persidangan.
63

 

Imam Malik berkata: “saya tidak menyetujui hakim bertindak 

memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengesampingkan 

permusuhan salah satu pihak karena semata-mata ingin mencapai 

perdamaian”.
64

  

e. Memberi kesempatan para pihak untuk mendatangkan bukti 

َنًة فَاْضِرْب  و ا غاِءباً َأْو بَ ي ِّ َنُو من ادََّعى حقِّ َلُو أََمًدا يَنَتِهى إِلَْيِو, فَِإْن بَ ي َّ
ِو, َوِإن أَْعَجزَُه َذِلَك اْسَتْحَلْلت عليِو الَقِضيََّة, فإنَّ َذِلَك  أَْعطَْيَتُو ِِبَقِّ

 ُىَو أَبْ َلُغ ِف الُعْذِر َوَأْجَلى لِْلَعَماِء,
Artinya:  

Barang siapa yang mengaku (menyatakan) suatu hak yang tidak 

nampak atau suatu hak yang jelas dan akan dikemukakan, sedangkan 

bukti-bukti belum terkumpul dipihaknya, maka berikanlah 

kesempatan (waktu) yang ditentukan, apabila ia dapat 

mengemukakan bukti-bukti tersebut maka berikanlah haknya dan jika 

ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya. Sebab cara 

memberikan tempo yang ditentukan itu adalah sebaik-baik 

penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar. 

  

Menurut al-Sarakhsi menunda proses pengadilan atas permintaan 

para pihak dengan waktu tertentu untuk mendatangkan atau 

menyusun bukti agar salah salah satu pihak tidak dirugikan 

diperbolehkan. Para imam madhhab mempertanyakan tentang 

lamanya penundaan, beberapa di antaranya lebih memilih 
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menyerahkan lama penundaan pada kebijakan hakim, di antara yang 

lain berpendapat bahwa lamanya penundaan tidak boleh lebih dari 

tiga hari.
65

 

f. Memperbaiki putusan yang salah 

ُهِديَت فِيِو رَأَْيك ف َ رَاَجْعَت ِفيِو ف فيِو اليَ ْومَ  اَل ََيْنَ َعنََّك َقَضاٌء َقَضْيتوَ 
َوُمرَاَجَعةُ  الَيُ ْبِطُلُو َشْيٌء,  َقِديٌ  َفِإنَّ اْلَْقَّ  ,اْلَْقَّ  فيو لُِرْشِدَك َأْن تُ رَاِجعَ 

ٌر ِمَن التََّماِدى ِِف اْلَباِطلِ   .اْلَْقِّ َخي ْ
Artinya:  

Tidak ada halangan bagimu memutuskan kembali terhadap putusan 

yang telah engkau putuskan hari ini karena engkau telah memperoleh 

petunjuk untuk mencapai sebuah kebenaran, karena sesungguhnya 

kebenaran telah ada sejak dahulu, tidak dapat dibatalkan oleh apapun, 

dan kembali pada kebenaran itu lebih baik daripada berlarut dalam 

kebatilan. 

 

Apabila seorang hakim melihat adanya kesalahan dalam putusannya, 

maka hakim harus segera memperbaikinya. Tetapi apabila putusan 

telah dieksekusi maka perbaikan tersebut tidak diizinkan. 

Bagaimanapun jika di masa yang akan datang ada kasus yang mirip 

yang masuk ke pengadilan, kesalahan yang lalu tidak boleh 

menyebabkan kesalahan yang sama. Sekalipun sebuah kesalahan 

yang tidak dikenai dosa bagi seorang hakim dalam memutuskan 

perkara, hakim akan mendapatkan dua pahala, jika hakim membuat 

kesalahan dalam membuat putusan maka masih tetap akan 

mendapatkan satu pahala.
66

 

g. Kualifikasi saksi 
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ُعُدوٌل بَ ْعُضُهْم على بَ ْعٍض ِإالَّ َُمَرَّبًا عليِو َشَهاَدُة ُزوٍر أَْو  َواْلُمْسِلُمونَ 
ََمُْلوداً ِِف َحدٍّ َأْو ظَنِْيناً ِِف َواَلٍء َأْو قَ رَابٍَة فَِإنَّ اهلل تعاِل تَ َوَِلّ ِمَن اْلِعَباِد 

رَاِءَر, َوَستَ َر َعَلْيِهْم اُْلُدو  َناِت َواألََْيَاِن.السَّ  َد ِإالَّ بِالبَ ي ِّ
Artinya:  

Ketahuilah bahwa orang-orang muslim adalah adil antara sebagian 

dengan yang lainnya kecuali orang yang telah didera atau orang yang 

pernah bersaksi palsu, atau orang yang diduga bersekongkol dengan 

kerabatnya, karena sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-rahasia 

hamba-Nya dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali ada 

keterangan dan sumpah. 

 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap muslim adalah saksi 

yang dapat dipercaya. Namun jika seorang saksi adalah narapidana 

untuk qadhaf, hakim yang memeriksa perkara harus membuat 

penyelidikan tentang karakternya. 
67

 

Imam Mohammad dan Imam Abu Yusuf berbeda pendapat dengan 

Imam Abu Hanifah terkait dengan standar kejujuran bagi seorang 

saksi. Mereka berpendapat bahwa karena dasar keputusan pengadilan 

adalah pernyataan. Maka seorang hakim harus berhati-hati berkaitan 

dengan kejujuran seorang saksi. Untuk menghindari kecacatan 

pengadilan, seorang hakim harus membekali dirinya sendiri dengan 

meneliti kejujuran saksi dengan seksama para saksi yang dibawa ke 

pengadilan.
68

 

3. Aspek Penguatan Kapasitas Hakim Dalam Risa>lat al Qad}a> 

a. Memahami pokok perkara dan memberi putusan 

                                                             
67

 Ibid, 106 
68

 Ibid, 



44 
 

 
 

 فَافْ َهْم ِإَذا أُْدِِلَ إِلَْيَك َفِإنَُّو الَ يَ نْ َفُع َتَكلٌُّم ِِبَقٍّ الَ نَ َفاَد لَوُ 

Artinya : 

Pahamilah dengan baik apabila ada perkara yang diajukan kepadamu, 

sesungguhnya tidaklah berguna engkau berbicara kebenaran jika tanpa 

pelaksanaan.  

 

Apabila terdapat pihak berperkara yang menyerahkan perkaranya di 

pengadilan, maka hakim diharuskan untuk memahami keterangan para 

pihak maupun saksi dan menyelidiki perbedaan maupun persamaan 

keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara. Karena hampir 

tidak mungkin hakim dapat memutuskan perselisihan tanpa 

memahami hal-hal yang menjadi pokok perkara perselisihan. 

Ibn Qayyim berpendapat bahwa tidak boleh seorang hakim 

mengeluarkan putusan kecuali dengan memahami dua hal, yakni: 

pertama, memahami peristiwa dan pandangan-pandangan di 

dalamnya, serta menetapkan hakikat peristiwa berdasarkan qarinah, 

petunjuk-petunjuk, tanda-tanda, dengan mencakup sebuah ilmu. 

Kedua, memahami hal-hal yang wajib, yaitu memahami hukum Allah 

yang ditetapkanNya dalam kitabNya, atau berdasarkan firmanNya 

tentang sebuah peristiwa, kemudian ia menguatkan salah satu di 

antaranya.
69

    

b. Memahami perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur‟an dan 

memutuskannya dengan qiyas atau yang lebih dekat dengan kebenaran 
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إليك ِمَّا َوَرَد َعَلْيك ِمَّا لَْيَس ِِف الُقْرآِن َواَل  أَْدِلَ  اْلَفْهَم اْلَفْهَم ِفيَما ُمَّ 
ِفْيَما  دْ اْعمِ ُمَّ  اْعِرِف اأَلْمثَالَ ُسنَِّة, ُمَّ قَاِيْس اأْلُُموَر ِعْنَد َذِلك,  وَ 

َها ِإَِل اللَِّو َوَأْشَبِهَها بِاْلَْقِّ  تَ َرى  .ِإَِل َأَحب ِّ
Artinya:  

Kemudian pahamilah dengan sungguh-sungguh terhadap suatu yang 

dikemukakan kepadamu dari hukum-hukum yang tidak ada di dalam 

al-Qur‟an dan sunnah. Kemudian bandingkanlah hal itu satu sama 

lain dan ketahuilah hukum-hukum yang serupa. Kemudian 

berpeganglah pada pandangan yang menurutmu terbaik pada sisi 

Allah dan yang lebih dekat dengan kebenaran. 

 
Keberhasilan hakim dalam memberikan putusan tidak dapat tercapai 

tanpa memahami dua hal berikut ini, pertama, pemahaman terhadap 

realitas dan hakikat-hakikat yang terkandung di dalamnya sehingga 

pemahaman benar-benar dikuasai. Kedua, pemahaman terhadap 

kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam realitas, yakni hukum-

hukum Allah dalam kitabNya atau yang disampaikan lewat 

utusanNya. Maka relevansikan kedua hal tersebut dengan baik. 

Barang siapa yang memaksimalkan kemempuannya untuk 

memahami dua hal tersebut, jika memutus perkara dengan benar akan 

mendapat dua pahala, jika salah mendapatkan satu pahala.
70

 

c. Menjauhi sikap marah, pikiran kacau, rasa jemu 

َر ِعْنَد  َنكُّ ِجَر َوالتَّأَذِّي بِالنَّاِس َوالت َّ َوإِيَّاَك َواْلَغَضَب َواْلَقِلَق َوالضَّ
اْْلُُصوَمِة َأْو اْْلُُصوِم, َشكَّ أَبُو ُعبَ ْيٍد, فَِإنَّ اْلَقَضاَء ِِف َمَواِطِن اْلَْقَّ 

 .بِِو اأْلَْجَر, َوُُيِْسُن بِِو الذِّْكرَ ِمَّا يُوِجُب اهللُ 
Artinya:  
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Jauhkanlah dirimu dari sikap marah, kacau pikiran, rasa jemu, 

menyakiti orang yang berperkara, dan jauhilah sikap kasar pada 

waktu menghadapi pihak yang sedang berperkara, karena putusan di 

tempat kebenaran (putusan yang benar) adalah dari pekerjaan yang 

Allah menetapkan pahala dan membawa nama baik. 

Dalam memberikan putusan, hendaknya hakim selalu dalam keadaan 

tenang dan tenteram, baik jasmani maupun rohani. Hakim tidak boleh 

menyelesaikan perkara dalam keadaan resah gelisah, letih dan lesu 

sehingga tertekan jiwanya.hakim harus menjauhkan dirinya dari 

segala hal yang menyebabkan ia tidak adil dalam memutus perkara.
71

 

Menurut Muh. Salam Madkur, hakim sebaiknya meninggalkan 

majelis persidangan apabila keadaan hakim berubah menjadi marah, 

susah, gembira yang berlebihan, sakit, jenuh, lapar, dan kantuk 

sampai kondisinya normal kembali, maka hakim boleh melanjutkan 

persidangan.
72

 Karena pada dasarnya kemarahan merupakan faktor 

yang sangat efektif mempengaruhi pikiran manusia. Seseorang yang 

marah akan terprovokasi hingga menyebabkan kehilangan pengertian 

akan baik dan buruk, benar dan salah, hingga dapat memepengaruhi 

putusan.  

d. Kesucian niat sebagai hakim 
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َنُو َوبَ ْْيَ َفَمْن َخَلَصْت نِيَُّتُو ِِف اْلَْقِّ َوَلْو َعَلى ن َ  ْفِسِو َكَفاُه اهلُل َما بَ ي ْ
َوَمْن تَ زَيََّن ِبَا لَْيَس ِِف نَ ْفِسِو َشانَُو اهلُل, فَِإنَّ اهلَل تَ َعاَِل اَل يَ ْقَبُل  ,النَّاسِ 

َواٍب ِعْنَد اهلِل ِِف َعاِجِل ِمن اْلِعَباِد ِإالََّما َكاَن َخاِلصاً. َفَما ظَنُّك بِث َ 
 َرْْحَِتِو. رِْزِقِو َوَخزَاِءنِ 

 
Artinya: 

Barang siapa yang ikhlas niatnya dalam menegakkan kebenaran 

walaupun bagi dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan antara 

dirinya dan antara dirinya dan antara manusia. Dan barang siapa yang 

berlaku culas maka Allah akan mempermalukannya, sesungguhnya 

Allah SWT tidak menerima dari hambanya kecuali yang ikhlas 

untuknya. Dan bagaimana prasangkamu terhadap pahala yang ada 

disisi Allah, baik yang segera diberikan maupun yang ada dalam 

pembendaharaan rahmat-Nya. 

 

Petunjuk ‘Umar bin Khat}t}ab di atas menunjukkan bahwa 

menekankan niat tulus penegakan kebenaran juga dilakukan terhadap 

diri sendiri. Seorang hakim tidak cukup menegakkan kebenaran jika 

hal itu hanya dilakukan kepada orang lain, sehingga ia menegakkan 

terlebih dahulu pada dirinya sendiri. Hal tersebut mengarahkan 

bahwa perlunya kemantapan iman dan takwa yang harus dimiiki oleh 

seorang hakim. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang 

hakim tidak boleh dipisahkan dengan tuhannya.  

Kedudukan seorang hakim dalam hukum memiliki tiga fungsi. Dari 

segi penetapan ia diibaratkan sebagai saksi, dari segi perintah dan 

larangan, ia diibaratkan sebagai pemberi fatwa, dan dari segi 

pelaksanaannya, ia sebagai penguasa.  
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Menurut kesepakatan para ulama, fungsi minimal yang harus menjadi 

patokan oleh hakim adalah fungsi saksi, karena hal itu mewajibkan 

seorang hakim untuk memutuskan hal yang adil. Sedangkan keadilan 

merupakan sesuatu yang harus ada pada hakim. Abu hanifah 

mengharuskan adanya keadilan, imam syafii dan sebagian kelompok 

pengikut imam ahmad mengharuskan perlu adanya ijtihad (usaha) di 

samping adanya keadilan. Imam ahmad mewajibkan adanya 

penekanan dari segi kemaslahatan. Oleh karena itu maka orang yang 

beragama dan adil harus didahulukan dari orang yang pintar dan 

durhaka (berbuat dosa).
73
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BAB III 

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 

A. Hukum Acara Peradilan Agama 

UU No. 3 tahun 2006 menyatakan Peradilan Agama adalah salah 

satu pelaksana kekuasaan kehakiman
74

 bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara tertentu. Dalam melaksanakan amanat 

Undang-Undang tersebut maka dibutuhkanlah sebuah ketentuan-ketentuan 

yang disusun dalam hukum acara peradilan agama. Hukum acara 

pengadilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara 

mentaati hukum perdata meteriil dengan perantara hakim atau cara 

bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak 

agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.
75

 

Peradilan agama memiliki kompetensi yang terdiri dari kompetensi 

relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kekuasaan 

mengadili berdasarkan wilayah atau daerah, sedangkan kompetensi absolut 

adalah kewenangan peradilan agama untuk mengadili berdasarkan materi 

hukum. Materi hukum tersebut di antaranya di bidang perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan, ekonomi syariah.
76

 

Secara rinci kewenangan peradilan agama sebagai berikut:
77

 

1. Perkara perkawinan 
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a. Izin beristri lebih dari satu orang (poligami) 

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 

21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis 

lurus ada perbedaan pendapat 

c. Dispensasi kawin 

d. Pencegahan perkawinan 

e. Penolakan perkawinan oleh PPN (pegawai pencatat nikah) 

f. Pembatalan perkawinan 

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri 

h. Perceraian karena talak  

i. Gugatan perceraian 

j. Penyelesaian harta bersama (harta gono gini) 

k. Penguasaan anak 

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu 

memenuhinya 

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 

kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri 

n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak 

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua 

p. Pencabutan kekuasaan wali 

q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut 
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r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup 

berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya 

padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya 

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 

menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah 

kekuasaannya 

t. Penetapan asal usul anak 

u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran 

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum lahirnya UU No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut 

peraturan yang lain 

w. Wali adhal, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak 

perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu 

2. Perkara kewarisan, wasiat, dan hibah 

a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris meliputi penentuan kelompok 

ahli waris siapa yang berhak mewarisi siapa yang terhalang 

menjadi ahli waris dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris 

b. Penentuan mengenai harta peninggalan antara lain tentang 

penentuan tirkah yang dapat diwarisi, dan penentuan besarnya harta 

warisan  

c. Penentuan bagian harta waris 

d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan 
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e. Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris 

f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak 

3. Perkara wakaf, zakat, infak, dan shadaqah 

Kewenangan pengadilan agama dalam hal zakat, infak, dan shadaqah 

di antaranya: 

a. Pengelolaan zakat, infak, shadaqah bertentangan dengan asas dan 

tujuan zakat 

b. Organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, dan 

pendayagunaan zakat bertentangan dengan ketentuan perundang-

undangan 

Kewenangan pengadilan agama dalam hal wakaf di antaranya: 

a. Pengelolaan harta wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi 

wakaf 

b. Sengketa harta benda wakaf 

c. Sah atau tidaknya wakaf/sertifikasi  harta wakaf 

d. Pengalihan fungsi harta wakaf/perubahan status harta benda wakaf 

e. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur di dalam buku III 

Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf 

4. Perkara ekonomi syariah 

a. Bank syariah 

b. Asuransi syariah 

c. Reasuransi syariah 
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d. Reksa dana syariah 

e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah 

f. Sekuritas syariah 

g. Pembiayaan syariah 

h. Pegadaian syariah 

i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah 

j. Lembaga keuangan mikro syariah 

1. Asas Hukum Acara Peradilan Agama 

Agar dalam tugasnya menerima, memeriksa, dan mengadili serta 

menyelesaikan perkara dapat berjalan dengan baik. Maka diperlukanlah 

asas yang menjadi pegangan bagi hakim sebagai penyelenggara peradilan 

dalam menjalankan tugasnya. 

Asas umum dalam peradilan agama di antaranya :
78

 

a. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah 

peradilan negara yang diatur oleh undang-undang.  (pasal 2 UU No. 7 

tahun 1989, pasal 2 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009)  

Dalam konteks tersebut, peradilan agama yang terletak di wilayah 

negara Republik Indonesia juga termasuk pengadilan negara yang 

diatur oleh undang-undang. Sejak ditetapkannya UU No. 4 tahun 2004 

tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya ditindak lanjuti UU No. 3 

tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang 

peradilan agama. Ditegaskan bahwa peradilan agama merupakan 
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lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku 

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.   

b. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama 

Islam (pasal 1 ayat (1), pasal 2 dan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 jo 

UU No. 50 tahun 2009) 

Asas tersebut disebut pula dengan asas personalitas keislaman, artinya 

pihak yang dapat berperkara pada pengadilan di lingkungan peradilan 

agama adalah orang tertentu yakni orang yang beragama islam. Ciri 

asas personalitas keislaman tersebut juga tertuang dalam pasal 57 ayat 

(2) UU No. 7 tahun 1989, yaitu kepala putusan dalam pengadilan tidak 

hanya harus dimulai dengan kalimat “Demi keadilan berdasarkan 

ketuhana yang maha esa”, tetapi juga harus didahului dengan kalimat 

pembuka “Bismillahirrahmanirrahim”. Selain itu, pasal yang mengatur 

tentang syarat-syarat pengangkatan hakim, panitera, dan juru sita juga 

mengandung asas personalitas keislaman, yaitu syarat harus beragama 

islam.
79

 

c. Peradilan menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945 (pasal 2 ayat (2) UU No. 48 

tahun 2009) 
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d. Peradilan dilaksanakan dengan mempertaruhkan nama tuhan (pasal 2 

ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) peradilan dilakukan “ demi keadilan 

berdasarkan ketuhanan yang maha esa”  

Asas tersebut juga tercantum dalam pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 

1945 yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas ketuhanan yang 

maha esa”. Asas tersebut menjadi dasar penyelenggaraan negara 

maupun penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan di indonesia.  

e. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) UU 

No. 48 Tahun 2009, pasal 57 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989)  

Dalam asas ini yang dimaksud bukan berarti pemeriksaan selesai 

dalam waktu satu jam ataupum 2 jam saja, melainkan pemeriksaan 

perkara dilakukan relatif tidak memakan waktu yang lama hingga 

bertahun-tahun.  

f. Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang 

(pasal 4 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009, pasal 58 ayat (1) UU No. 7 

tahun 1989, pasal 121 HIR/142 R.Bg) 

Para pihak yang berperkara harus diberi kesempatan yang sama dalam 

mempertahankan haknya. Hakim tidak boleh berat sebelah sehingga 

hakim diharapkan dapat memutus perkara dengan adil berdasarkan 

hukum yang berlaku. Asas ini juga disebut equality before the law.   

g. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, 

semata-mata demi mewujudkan kebenaran dan keadilan melalui 

penegakan hukum. (pasal 1 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009) 
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Indonesia adalah negara hukum, untuk melaksanakan amanat tersebut 

yang menjadi pokok perhatiannya adalah terwujudnya kebenaran dan 

keadilan melalui peradilan yang merdeka tanpa campur tangan dari 

luar. 

h. Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-

kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, 

sedangkan yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera sidang. 

(pasal 11 UU No. 48 tahun 2009) 

i. Pihak yang diadili memiliki hak ingkar terhadap hakim yang mengadili 

(pasal 17 UU No. 48 tahun 2009) 

Hak ingkar tersebut adalah hak seseorang yang diadili untuk 

mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang 

hakim yang mengadili perkaranya.  

j. Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat (1) HIR / pasal 145 ayat (4) 

RBg, pasal 89-91 UU No. 7 tahun 1989) 

Di lingkungan peradilan peradilan agama, biaya dibebankan kepada 

pihak penggugat atau pemohon. Biaya perkara tersebut meliputi biaya 

kepaniteraan, biaya materai, biaya pemanggilan, biaya saksi, 

penerjemah, biaya pengambilan sumpah, dan sebagainya (pasal 90). 

Namun bagi pihak yang tidak mampu terdapat pengecualian 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 237 HIR yang menyatakan 

bahwa bagi orang yang tidak mampu dapat berperkara di pengadilan 

secara prodeo atau tanpa biaya. Keadaan tidak mampu tersebut harus 
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dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang 

bersangkutan.
80

 

k. Peninjauan kembali (pasal 23 UU No. 4 tahun 2004, pasal 34, 66 UU 

No. 5 tahun 2004) 

Upaya hukum peninjauan kembali dimungkinkan terhadap putusan 

pengadilan yang telah meempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam 

perkara perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

kepada Mahkamah Agung.
81

  

l. Hakim harus professional di bidang hukum (pasal 32 UU No. 4 Tahun 

2004) hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman dibidang hukum. 

m. Komisi yudisial pengawas hakim agung dan hakim (pasal 34  UU No. 

4 Tahun 2004) dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat 

serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh 

komisi yudisial yang diatur dalam undang-undang. 

n. Hakim bersifat menunggu (pasal 2 ayat (1) UU No.14 tahun 1970). 

Pada dasarnya inisiatif untuk mengajukan perkara di persidangan 

sepenuhnya ada pada pihak yang berkepentingan (inde ne proeedat ex 

officio). Hakim hanya menunggu, apabila terdapat tuntutan hak yang 

diajukan di pengadilan, barulah hakim dapat memeriksa dan memutus. 

Seandainya hakim mengetahui suatu pelanggaran atas hak seseorang 
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yang dilakukan oleh orang lain tetapi orang yang telah dilanggar 

haknya tidak mengajukan tuntutannya di pengadilan maka hakim tidak 

dapat melakukan apa-apa terhadap perkara tersebut. 

o. Hakim bersifat pasif (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg).  

Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan hanya 

diperbolehkan memeriksa, mengadili, dan memutus segala sesuatu 

yang dituntut oleh para pihak. Hakim tidak boleh memeriksa dan 

memutus melebihi apa yang dituntut dan tidak boleh memutuskan apa 

yang tidak dituntut . 

p. Hakim mendengar kedua belah pihak (pasal 121 HIR/ 142 R.Bg). 

Kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama di muka 

sidang. 

q. Hakim berkuasa memberi perintah supaya kedua belah pihak yang 

diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri 

(pasal 123 ayat (3) HIR). 

r. Hakim wajib mendamaikan para pihak (pasal 130 HIR, pasal 39 ayat 

(2) UU. No. 1/1974). 

Ketentuan hakim dalam mendamaikan para pihak terdapat dalam UU 

No. 7 tahun 1989 yang berbunyi, hakim yang memeriksa gugatan 

perceraian berusaha mendamaikan dengan baik, selama perkaea belum 

diputuskan usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang 

pemeriksaan. 



59 
 

 
 

s. Hakim membantu para pihak (pasal 5 ayat (2) UU.No. 14/1970 dan 

pasal 58 ayat (2) UU. No. 7/1989) 

t. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 

10 UU No. 48 tahun 2009 

Dalam menerima perkara yang diajukan di pengadilan, hakim tidak 

boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan bahwa hukumnya 

tidak ada ataupun kurang jelas. Hakim tidak boleh mengadili lebih dari 

yang diminta para pihak. 

Sementara itu asas yang berkaitan dengan hakim dan kewajibannya 

di atur dalam:
82

 

a. Asas sosial justice (pasal 28 ayat (1) dan (2) UU. No. 4 tahun 2004) 

1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 

b. Alasan-alasan wajib mengundurkan diri dalam suatu persidangan 

(pasal 29 ayat (3), (4), (5) UU No. 4 Tahun 2004) 

1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 

terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat 

ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, 
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dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau 

panitera. 

2) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib 

mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan 

keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau 

hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak 

yang diadili atau advokat. 

3) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari 

persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung dengan 

perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri 

maupun atas permintaan pihak yang berperkara. 

2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 

Dalam memeriksa perkara, hakim diwajibkan menggali, mengikuti 

dan memahami hukum yang berlaku. Adapun sumber hukum acara 

peradilan agama di antaranya: 
83

  

a. HIR (herziene indonesische reglement) atau Reglemen Indonesia Baru, 

staatblad 1848.  untuk jawa dan madura. 

b. R.Bg (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) untuk golongan Bumi 

Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang 

berperkara di muka Lendraad (pengadilan). 

c. Rv (Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering) 
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61 
 

 
 

Rv diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad 

va Justitie dan Residentie gerecht, dengan dihapuskannya Raad van 

justitie dan Hoogerechshof, maka Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan 

tetapi yang diatur dalam Rv banyak yang masih relevan dengan 

perkembangan hukum acara dewasa ini. Misalnya tentang formulasi 

surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa 

ketentuan hukum acara perdata lainnya.
84

 

d. BW (Burgelijke Wetbook voor Indonesia), atau kitab undang-undang 

hukum perdata (KUHPerdata) terdapat sumber hukum acara perdata 

khususnya buku IV pembuktian yang termuat dalam pasal 1865-1993. 

e. Undang-Undang  

1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan 

UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009. 

3) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding 

bagi  pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk 

daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg. 

4) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan beserta peraturan 

pelaksanaannya. 

5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat 

tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan 

kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung. 
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6) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasyarakatan 

Kompilasi Hukum Islam.  

f. Hukum adat atau kebiasaan. 

g. Yurisprudensi 

Yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim terdahulu yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan 

peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.
85

 Namun 

Hakim tidak boleh terikat pada putusan Yurisprudensi tersebut, sebab 

negara Indonesia tidak menganut asas “the binding force of precedent ”, 

jadi bebas memilih antara meninggalkan Yurisprudensi dengan 

memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan 

sebelumnya.
86

 

h. Doktrin (pendapat ahli) 

Doktrin atau ilmu pengetahuan juga merupakan sumber hukum acara. 

Doktrin bukan hukum, melainkan sumber hukum.
87

 Doktrin dapat 

berupa kitab-kitab fiqh Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya. 

seperti Al Bajuri, Fath}ul Mu’in, Sharqowi at-Tahrir, Qalyubi/Mah}alli, 

Fath}ul Wahab dan Syarahnya, Tuh}fah, Targhibul Musytaq, dan 

sebagainya. 

3. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan 

a. Sidang pertama 
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Apabila para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di 

persidangan dan telah ditetapkan waktu persidangan dalam sidang 

pertama. Hal tersebut dapat terjadi beberapa kemungkinan. Di 

antaranya:
88

 

1) Penggugat tidak hadir, sedang tergugat hadir. Maka hakim dapat 

menyatakan bahwa gugatan dinyatakan gugur atau menunda 

persidangan sekali lagi untuk memanggil penggugat dengan 

persetujuan tergugat. 

Gugatan dinyatakan gugur diatur dalam pasal 124 HIR/pasal 148 

RBg. Yang berisi apabila a. Penggugat telah dipanggil secara petut 

dan resmi. b. Penggugat tidak hadir dalam waktu sidang, tidak 

menunjuk wakilnya untuk hadir, tidak memberi alasan ketidak 

hadirannya karena alasan yang sah. c. Tergugat hadir dan 

memohon putusan. Namun dalam hal ini penggugat dapat 

mengajukan gugatannya kembali dengan membayar biaya panjar 

atau mengajukan banding. 

2) Tergugat tidak hadir, sedang penggugat hadir. Maka hakim dapat 

menunda persidangan dan memanggil tergugat kembali, atau 

menjatuhkan putusan Verstek,  karena tergugat dinilai ta‟azzuz, 

atau tawari atau ghaib.  

3) Tergugat tidak hadir, namun mengirim surat jawaban. Naka surat 

tersebut dianggap tidak ada dan tidak diperhatikan. Kecuali jika 
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surat tersebut berisi eksepsi (perlawanan) bahwa Pengadilan 

Agama yang bersangkutan tidak berwenang mengadilinya. Maka 

eksepsi tersebut harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah 

mendengan dari penggugat. (pasal 125 ayat (2) HIR). 

4) Penggugat dan tergugat tidak hadir dalam sidang. Maka sidang 

pertama harus ditunda dan para pihak dipanggil kembali sampai 

dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat 

diperiksa.   

b. Mediasi  

Sebelum masuk pada pokok perkara, hakim wajib berusaha 

mendamaikan para pihak yang bersengketa. Jika usaha perdamaian 

berhasil maka dibuatlah akta perdamaian. Apabila usaha perdamaian 

tidak berhasil, maka harus disebutkan dalam  berita acara persidangan. 

Kelalaian menyebutkan hasil mediasi dalam berita acara persidanagn 

dapat mengakibatkan pemeriksaan perkara cacat formil dan 

pemeriksaan dapat batal demi hukum.
89

   

c. Penundaan hari sidang 

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang 

pertama, maka pemeriksaan dapat diundur pada hari-hari berikutnya. 

Pengunduran hari sidang harus diumumkan dan dikonfirmasikan 

kepada kedua belah pihak dihadapan persidangan hari itu, sekaligus 

pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi untuk hadir pada 
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persidangan berikutnya. Apabila para pihak tidak hadir dala sidang, 

maka pemberitahuan disampaikan oleh jurusita. Penundaan tersebut 

dicatat dalam berita acara persidangan.  

d. Perubahan dan pencabutan gugatan 

Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperbolehkan, akan tetapi 

harus diajukan pada hari sidang pertama saat para pihak hadir. Atau jika 

tidak hadir hal tersebut harus disampaikan pada pihak tergugat terkait 

pembelaan kepentingannya. Perubahan dan/atau penambahan surat 

gugatan sifatnya adalah menyempurnakan, menjelaskan atau 

menegaskan. Dalam perubahannya tidak diperkenankan merubah dasar 

pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara 

antara kedua belah pihak tersebut. Kecuali jika diijinkan oleh Tergugat. 

e. Jawaban tergugat 

Tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan. Di dalam 

mengajukan jawaban tersebut tergugat harus hadir sendiri secara pribadi 

maupun diwakilkan oleh kuasa hukum. Apabila tergugat atau kuasa 

hukumnya tidak hadir dalam sidang dan mengirimkan surat 

jawabannya. Tetap dinilai tidak hadir dan jawabannya itu tidak perlu 

diperhatikan. Kecuali dalam hal jawaban yang berupa eksepsi bahwa 

pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara itu.
90

 

f. Replik atau tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. 
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g. Duplik atau tanggapan tergugat atas replik dari penggugat. Acara replik 

duplik (jawab menjawab) dapat diulangi sampai menemukan titik temu 

antara penggugat dan tergugat, dan atau dianggap cukup oleh hakim.  

h. Pembuktian 

Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran 

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.  

Pihak yang dibebankan dalam pembuktian adalah penggugat. Sesuai 

dengan pasal 163 HIR/283RBg yang berbunyi: 

“barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau memajukan suatu 

peristiwa untuk menguatkan pengakuan haknya atau untuk membantah 

haknya orang lain, maka orang itu harus membuktikan dengan benar 

adanya hak dan peristiwa itu” 

 

Namun dalam praktek beracara tergugat juga dimungkinkan untuk 

mengajukan pembuktian, hakim yang memeriksa perkara itu yang akan 

menentuka siapa yang diwajibkan untuk memberikan bukti, namun 

sudah tentu bahwa penggugat wajib memberikan bukti.
91

 

Alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian tercantum dalam 

pasal 164 HIR/284 RBg, di antaranya:  

1) Surat  

Pembuktian surat dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 

165 dan 167 HIR dan pasal 285 – 305 RBg. Alat bukti surat dapat 

dibagi menjadi tiga macam, yakni akta autentik, akta di bawah 

tangan, dan surat-surat lain.  

2) Saksi  
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Dalam hal pembuktian, yang dilakukan oleh saksi adalah 

menerangkan apa yang dilihatnya, apa yang didengar, dan apa yang 

dialami sendiri, setiap kesaksian yang diberikanharus disertai 

alasan bagaimana saksi dapat mengetahui hal yang diterangkan.  

Seseorang yang tidak dapat dijadikan saksi menurut pasal 

145HIR/172RBg di antaranya: keluarga sedarah dan keluarga 

karena perkawinan menurut garis lurus dari salah satu pihak, Suami 

atau istri salah satu pihak meski telah brercerai, anak di bawah 

umur, orang gila walaupun terkadang ingatannya terang. 

3) Persangkaan 

Persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa 

yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa 

yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan 

undang-undang atau kesimpulan yang ditarik hakim.  

Persangkaan merupakan pembuktian sementara dan merupakan alat 

bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya: membuktikan 

matinya orang mafqud (dianggap telah mati) dengan membuktikan 

hilangnya pesawat terbang yang ditumpanginya dan tidak muncul 

lagi dalam waktu tertentu (empat tahun). 
92

 

4) Pengakuan  

Pengakuan yang diucapkan di muka sidang merupakan bukti yang 

sempurna. Yang dimaksud kekuatan sempurna adalah kekuatan 
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yang menentukan, yaitu kekuatan yang tidak memberi 

kemungkinan kepada pihak lain untuk mengajukan pembuktian 

perlawanan. Dalam pembuktian pengakuan, hakim harus menerima 

secara keseluruhan apa yang diakui tersebut, pengakuan di muka 

sidang tidak dapat ditarik kembali, kecuali terdapat bukti karena 

terjadi kekhilafan mengenai peristiwa yang terjadi. 

5) Sumpah  

Sumpah merupakan tindakan religiius yang digunakan dalam 

proses peradilan. Dalam pembuktian, sumpah dikategorikan 

menjadi dua, yakni sumpah tambahan (assertoir) dan sumpah 

pemutus (decissoir). Sumpah tambahan merupakan sumpah yang 

diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, 

dilakukan apabila dalam suatu perkara diperlukan suatu bukti lain, 

sedangkan untuk mendapat bukti lain tersebut sudah tidak 

dimungkinkan. Maka sumpah tambahan tersebut sebagai pelengkap 

dan penyempurna alat bukti yang ada.  

Sumpah pemutus (decissoir) atau sumpah penentu merupakan suatu 

sumpah yang tidak diperintahkan oleh hakim, melainkan sumpah 

yang dimintakan oleh salah satu pihak ke pihak lainnya. Sumpah 

tersebut dilakukan apabila tidak ada bukti sama sekali, oleh 

karenanya diadakan sumpah untuk memutus persoalan dan sebagai 

penentu pihak mana yang akan dimenangkan dan dikalahkan. 

Sumpah pemutus dapat dibebankan meskipun tidak ada 
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pembuktian sama sekali dan dapat dilakukan setiap waktu dala, 

setiap tingkat pemeriksaan. Terdapat dalam pasal 1930 alinea 2 

BW.   

i. Kesimpulan para pihak 

Dalam tahap ini, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan 

pendapat akhir atau kesimpulan selama sidang berlangsung menurut 

pandangan masing-masing.  

j. Musyawarah hakim dan putusan 

Setelah selesai pemeriksaan persidangan dan para pihak yang 

bersengketa sudah tidak mengemukakan pendapatnya lagi, hakim 

mengundurkan sidang untuk mengambil putusan terhadap perkara yang 

disengketakan. Dalam pengambilan putusan, majelis hakim melakukan 

musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua sidang.kemudian hasil 

musyawarah dituangkan dalam sebuah putusan.
93

 

B. Kode Etik Dan Penguatan Kapasitas Hakum 

Dalam dunia hukum, peradilan merupakan benteng terakhir 

penegakan hukum dan peradilan. Sedangkan hakim merupakan pelaku 

utama sebagai penentu nasib para pihak dan keberhasilan suatu peradilan. 

Menurut UU. No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Hakim 

merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang 

berada pada badan peradilan di bawah mahkamah agung. Pelaksanaan 
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kekuasaan kehakiman tersebut meliputi menerima, memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara yang diajukan padanya.  

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua 

Mahkamah Agung (pasal 16 ayat (1) UU No. 8 tahun 2004).
94

 Menurut 

ketentuan pasal 13 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009, untuk dapat 

diangkat menjadi calon hakim pengadilan agama harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:
95

 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Beragama Islam  

c. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

d. Setia kepada pancasila dan undang-undang dasar Negara 

republik Indonesia tahun 1945 

e. Sarjana syari‟ah, sarjana hukum islam, atau sarjana hukum 

yang menguasai hukum islam 

f. Lulus pendidikan hakim 

g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas 

dan kewajiban 

h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela 

i. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun  

j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan 

kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap 
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Dalam menjalankan tugasnya, hakim setidaknya di pengaruhi 

minimal dua aspek. Yakni aspek integritas hakim dan aspek perundang-

undangan. Aspek integritas diharapkan dapat berperan penting dan 

berpengaruh terhadap penetapan putusan. Pasal 5 ayat 2 UU. No. 48 tahun 

2009 menyebutkan, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang 

tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 

96
  

Peraturan perundang-undangan juga berperan penting terhadap 

penetapan putusan yang dilakukan oleh hakim, oleh karena penegakan 

hukum dan praturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas 

pokok hakim. Karenanya, dalam setiap putusan pengadilan harus disertai 

dengan dasar rujukan yang bersumber dari perundang-undangan yang 

berlaku.
97

  

Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan 

serta mengusahakan sedapat mungkin agar putusan yang akan dijatuhkan 

nanti jangan sampai memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan 

harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.
98

  

Dalam memeriksa perkara, hakim memiliki beberapa tugas di 

antaranya:
99

 

a. Mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak, 

apakah peristiwa hukum tersebut benar-benar terjadi atau tidak. 
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Mengkonstatir berarti melihat, mengakui, atau membenarkan 

telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. Hakim 

berupaya meyakini dan mengetahui apakah peristiwa hukum 

seperti yang telah diajukan tersebut benar adanya atau tidak. 

b. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak 

kepadanya. Maksudnya, hakim menilai peristiwa yang 

dianggap benar-benar terjadi itu memiliki hubungan hukum 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Intinya, menemukan hukum bagi peristiwa yang telah 

dikonstatir. Hubungan hukum tersebut yang dijadikan dasar 

hakim dalam mengambil putusan. 

c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya, atau memberi 

putusan terhadap pihak yang berperkara. Di sini hakim 

mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor, yaitu 

(peraturan) hukum, dan premis minor, yaitu peristiwanya. 

Sekalipun hal ini merupakan silogisme, tetapi bukan semata-

mata hanya logika saja yang menjadi dasar kesimpulannya. 

Dalam pasal 30 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 diatur khusus 

mengenai sumpah dan janji hakim sebelum memangku jabatannya. 

Sumpah dan atau janji hakim tersebut berbunyi sebagai berikut.
100

 

Sumpah hakim:   
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“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang 

teguh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta 

berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

Janji hakim: 

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan 

memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 

memegang teguh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 

1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan 

selurus-lurusnya menurut undang-undang dasar negara republik indonesia 

tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” 

 

Hakim memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan 

hukum di suatu negara. Apabila hakim di suatu negara memiliki moral 

yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah 

dan terperosok. Oleh karenanya di indonesia hakim memiliki kode 

kehormantan hakim yang menjadi pegangan hakim dalam menjalankan 

tugasnya.
101

 Kode kehormatan hakim tersebut tertuang dalam keputusan 

bersama ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI nomor 

047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik 

dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). 

Prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) 

diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku sebagai berikut:
102

 

1. Berperilaku adil 

2. Berperilaku jujur 

3. Berperilaku arif dan bijaksana 

4. Bersikap mandiri 
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5. Berintegritas tinggi 

6. Bertanggung jawab 

7. Menjunjung harga diri 

8. Berdisiplin tinggi 

9. Berperilaku rendah hati 

10. Bersikap profesional 

Sejalan dengan wewenang dan tugasnya, hakim dituntut untuk 

selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, etika 

dan perilaku hakim. Serta senantiasa merealisasikan sikap hakim yang 

dilambangkan dalam kartika (percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut 

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab), cakra (adil, tidak berprasangsa 

atau berat sebelah, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, 

memutus berdasarkan hati nurani), candra (bijaksana, berwibawa, berilmu, 

sabar, tegas, disiplin), sari (berbudi luhur, berkelakuan tidak tercela), tirta 

(bersih, jujur).
103

 

Sebagai tindak lanjut perumusan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 

Hakim (KEPPH), Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim dan lembaga 

negara yang berada dalam ranah kekuasaan kehakiman juga merumuskan 

Grand Design Peningkatan kapasitas Hakim (GDPKH) sesuai dengan 

pasal 20 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

                                                             
103

 Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, 116 



75 
 

 
 

Yudisial menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas 

mengupayakan penguatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim”.  

Kapasitas hakim sendiri merupakan kemampuan intelektualitas dan 

moralitas yang harus dimiliki hakim sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan 

dirumuskannya grand design kapasitas hakim adalah untuk menyediakan 

acuan atau pedoman bagi KY dan pihak lain yang terlibat dalam 

pelaksanaan program penguatan kapasitas hakim yang akan dilaksanakan 

secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif demi 

mencapai visi dan misi KY dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, 

jujur, dan profesional.
104

 

Menurut mahkamah agung kriteria kapasitas hakim di antaranya, 

setidaknya hakim harus menguasai beberapa aspek utama dan aspek 

pendukung. Aspek utama yang harus dimiliki hakim adalah penguasaan 

ilmu hukum serta nalar hukum, penguasaan hukum materiil dan formil, 

dan penguasaan teknis persidangan termasuk didalamnya teknis 

pembuktian, manajemen persidangan, dan lain-lain. Sedangkan aspek 

penunjang yang diperlukan bagi seorang hakim adalah bertanggungjawab, 

sikap kepemimpinan, dan kemampuan bekerjasama. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Komisi Hukum Nasional (KHN) memberikan kriteria 

kapasitas hakim yang dilihat dari aspek penguasaan atas ilmu hukum, 
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kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik (penerapan hukum), serta 

kesadaran dan komitmen profesional.
105

 

Dari pandangan-pandangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kapasitas hakim secara garis besar mengandung dua aspek yaitu aspek 

kemampuan pengetahuan hukum dan aspek komitmen terhadap etika dan 

pedoman perilaku. Aspek kemampuan pengetahuan hukum meliputi 

penguasaan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan aturan-aturan baik 

ditingkat lokal, nasional, maupun internasional; penguasaan terhadap 

bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan masyarakat; 

penguasaan terhadap metode penerapan dan penemuan hukum. Sedangkan 

aspek komitmen terhadap etika dan perilaku hakim meliputi komitmen 

untuk megetahui, memahami, menerapkan, dan menegakkan Kode Etik 

Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
106
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BAB IV 

ANALISIS RISA>>LAT AL QAD}A>  TERHADAP HUKUM ACARA 

PERADILAN AGAMA DAN PENGUATAN KAPASITAS HAKIM 

A. Hukum Acara Peradilan Agama Perspektif Risa>lat al Qad}a> 

 

1. Keberadaan peradilan  

Keberadaan peradilan merupakan suatu yang penting dengan kondisi 

zaman yang semakin berkembang, negara tanpa adanya lembaga 

peradilan tidak mungkin dapat berdiri. 

Dalam Islam perintah menyelesaikan perkara telah diamanatkan 

dalam Al Qur‟an Q.S S}ad: 26 

                       

                        

              

Artinya: 

(Allah berfirman), “wahai daud, sesungguhnya engkau kami 

jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 

manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 

karena kan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-

orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 

karena mereka melupakan hari pertolongan.
107

 

 

Sementara keberadaan peradilan telah ada sejak masa Rasulullah, 

Sejalan dengan keberadaan peradilan di indonesia yang tercantum 

dalam pasal 2 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009. “peradilan agama 

adalah peradilan negara”. UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 

2009, tentang peradilan agama.  
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2.  Menyamakan pihak yang berselisih. Terdapat dalam pasal 4 ayat (1) 

UU No. 48 tahun 2009. “peradilan dilakukan menurut hukum dan 

tidak membedakan orang”, juga asas setiap orang memiliki 

kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before law). Selain 

adil dalam memutus perkara, hakim juga diharapkan adil dalam 

pemeriksaan perkara, menyamakan kedua pihak yang berselisih agar 

orang yang terhormat tidak berharap akan kecurangan hakim dan 

orang yang lemah tidak putus asa dari keadilannya.  

3.   Beban pembuktian dalam Risa>lat al Qad}a> jika diamati secara tekstual, 

pembuktian hanya dibebankan kepada pihak penggugat, sementara 

tergugat atau pihak yang mengingkari dibebankan untuk bersumpah. 

Hal tersebut pada dasarnya sama dengan beban pembuktian di 

pengadilan agama, karena penggugat adalah pihak yang mengajukan 

perkara, maka penggugat lah yang harus mengajukan bukti. Dalam 

hukum acara peradilan agama, sumpah merupakan salah satu alat 

bukti yang cukup menentukan. Sumpah dikategorikan menjadi dua, 

yakni sumpah tambahan dan sumpah pemutus. Sumpah tambahan 

merupakan sumpah yang diperintah oleh hakim kepada salah satu 

pihak yang berperkara, dalam hal ini, pihak yang mengajukan 

sumpah tambahan memiliki bukti, namun bukti tersebut belum 

lengkap atau belum sempurna, dan untuk menyempurnakan bukti 

diperlukan adanya sumpah. Sementara sumpah pemutus adalah 

sumpah penentu, suatu sumpah yang tidak diperintahkan oleh hakim, 
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melainkan suatu sumpah yang dimintakan oleh salah satu pihak 

kepada lawannya, sumpah ini dilakukan apabila tidak ada bukti sama 

sekali, oleh karenanya diadakan sumpah sebagai penentu.
108

  

Mengenai bukti oleh tergugat, jika dalam hakum acara peradilan bukti 

oleh tergugat diperbolehkan hingga diutamakan agar menjadi penguat 

sanggahan. Dalam Risa>lat al Qad}a> secara tekstual hanya diatur bahwa 

tergugat mengajukan sumpah apabila mengingkari tuduhan, jika 

tergugat menolak bersumpah, maka penolakan tersebut bukan 

merupakan bukti penggugat dari tergugat dan tidak pula bukti 

pengakuan dari tergugat. Hal tersebut merupakan bukti persangkaan 

yang lemah untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum.
109

 Tidak 

menutup kemungkinan tergugat juga diperbolehkan mengajukan 

barang bukti selain sumpah dalam upaya pembuktian. 

Maka beban pembuktian dalam Risalah al Qad}a sejalan dengan 

pembuktian dalam hukum acara peradilan agama, wajib bagi 

penggugat dan sumpah diperbolehkan bagi tergugat meski tidak 

menunjukkan bukti maupun sebagai penguat bukti. Sumpah maupun 

bukti dalam proses pembuktian tersebut penilaiannya ada ditangan 

hakim. 

4. Menganjurkan perdamaian.  

Hakim wajib mendamaikan para pihak, (UU No. 7 tahun 1989). 

Dalam teknik beracara disebut upaya mediasi yang dilaksanakan 
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sebelum masuk pokok perkara, para pihak yang bersengketa diberi 

kesempatan menempuh proses mediasi melalui mediator yang ada di 

pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan yang telah 

memenuhi syarat. Petunjuk mediasi diatur dalam PERMA No. 1 

tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.  

Upaya perdamaian merupakan jalan terbaik dalam memutus sengketa, 

di mana para pihak tidak ada yang dimenangkan maupun dikalahkan, 

semua tunduk pada kesepakatan yang telah dibuat dalam proses 

mediasi. Anjuran perdamaian juga dituliskan ‘Umar bin Khat}t}hab 

dalam Risa>lat al Qad}a>, perdamaian boleh dilakukan, kecuali 

perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram dan mengharamkan 

yang halal, perdamaian sesuai kehendak para pihak bukan karena 

paksaan.  

5. Memberi kesempatan bagi para pihak untuk mendatangkan bukti.  

Hukum acara peradilan agama membolehkan penundaan persidangan 

dalam pemeriksaan perkara, apabila suatu perkara tidak dapat 

diselesaikan pada hari sidang pertama, penundaan hari sidang juga 

dapat diminta oleh salah satu pihak dengan alasan yang rasional 

seperti mendatangkan alat bukti.  

Sejalan dengan penundaan hari sidang di peradilan agama, Risa>lat al 

Qad}a> juga menyebutkan, apabila para pihak belum sanggup 

mendatangkan alat bukti saat itu juga, maka hakim memberikan 

tenggang waktu kepada pihak tersebut. Memberi kesempatan para 
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pihak untuk mendatangkan barang bukti dalam proses beracara  salah 

satunya dengan menunda hari sidang.  

6. Memperbaiki putusan yang salah.  

Pada prinsipnya, putusan pengadilan merupakan putusan yang dapat 

menyelesaikan persengketaan serta menetapkan kedudukan hukum 

masing-masing pihak yang bersengketa. Oleh karena kemungkinan 

terjadinya kesalahan pada putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim 

selalu ada, maka hakim diberi hak untuk meninjau kembali putusan 

pengadilan di bawahnya, dan membatalkan putusan yang dipandang 

tidak benar, atau membenarkankan putusan yang perlu dibenarkan, 

dan jika putusan telah benar, maka ditetapkan sebagaimana adanya.  

Dalam peradilan islam, sebenarnya dalam fiqh islami di masa lalu 

telah mengenal cara-cara peninjauan kembali putusan, yaitu adanya 

ketentuan bahwa putusan hakim tidak boleh dimintakan penguatannya 

di empat tempat dan dapat dibatalkan apabila putusan itu menyalahi 

ijma‟ ulama atau menyalahi kaidah, nash yang jelas, atau qiyas, 

kecuali putusan tersebut mempunyai landasan atau dalil penentang 

yang kuat. 

Menurut salah satu fuqaha, hakim tidak boleh memeriksa putusan 

hakim yang lain yang telah dijatuhkan dan telah memiliki hukum 

tetap, kecuali atas permintaan salah satu pihak yang berperkara karena 

diduga putusan menyalahi nash atau ijma‟.
110
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Prinsip memperbaiki putusan yang salah dalam Risa>lat al Qad}a> dan 

keterangan diatas masih berlaku dan sejalan dalam realitas kekinian, 

hakim dapat memperbaiki kesalahannya dalam proses pemeriksaan 

sebelum putusan. Ketika setelah pembacaan putusan, hakim hanya 

dapat memperbaiki kesalahan apabila ada permintaan banding dari 

pihak yang berperkara, putusan yang telah berkekuatan hukum tidak 

dapat diperbaiki oleh hakim. Selain itu, karena sistem peradilan di 

indonesia mengenal pengadilan bertingkat, Maka yang dapat 

membatalkan putusan hakim pengadilan agama adalah pengadilan 

yang berada di atasnya, yakni pengadilan tinggi agama, dst. 

7. Kualifikasi saksi  

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang menentukan, hukum acara 

perdata mensyaratkan saksi secara formil harus berumur 15 tahun 

keatas, sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan 

perkawinan dengan salah satu pihak, tidak ada hubungan kerja dengan 

salah satu pihak, menghadap di persidangan, mengangkat sumpah, dll. 

Sedangkan syarat materiil saksi di antaranya, saksi menerangkan apa 

yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, diketahui sebab saksi 

mengetahui peristiwanya.  

Sementara ketentuan dalam Risalah al Qad}a, pada dasarnya semua 

muslim adalah adil, adil dapat dipercaya kesaksiannya kecuali orang 

yang telah didera atau orang yang pernah bersaksi palsu, atau orang 

yang diragukan asal-usul kerabatnya, karena sesungguhnya Allah 
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mengetahui rahasia-rahasia hamba-Nya dan menghindarkan hukuman 

atas mereka kecuali ada keterangan dan sumpah. 

Ketentuan larangan saksi yang telah didera atau narapidana, pernah 

bersaksi palsu, dan diduga bersekongkol dengan kerabatnya 

diragukan atas kesaksiannya, namun kesaksian tersebut tetap diterima 

kecuali ada keterangan dan sumpah.   

Sedangkan dalam hukum acara, penilaian saksi ada ditangan penilaian 

hakim sendiri, karena sesungguhnya setiap muslim adalah adil bagi 

muslim lainnya, yang terpenting saksi tersebut memenuhi syarat saksi 

secara formil maupun materiil. Dengan demikian, hakim harus 

membekali diri dengan pengetahuan menganalisa setiap ucapan dan 

kejujuran saksi. Terkait dengan saksi palsu, terdapat ancaman pidana 

bagi yang terbukti melakukannya.  

B. Penguatan Kapasitas Hakim Perspektif Risa>lat al Qad}a>  

 

  Kapasitas hakim yakni kemampuan intelektualitas dan moralitas 

yang harus dimiliki hakim. Kemampuan intelektual di antaranya 

mengupayakan tercapainya kriteria hakim seperti penguasaan ilmu 

hukum serta nalar hukum, penguasaan hukum materiil dan formil, dan 

penguasaan teknis persidangan termasuk di dalamnya teknis pembuktian, 

manajemen persidangan, dan lain-lain. Sementara moralitas yang harus 

dimiliki hakim terangkum dalam 10 (sepuluh) prinsip di antaranya: 

berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, 

bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung 
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tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hari, bersikap 

profesional. Ketika hal-hal tersebut dapat dipahami dengan baik, niscaya 

dapat memperbaiki kualitas putusan.  

  Upaya penguatan kapasitas hakim sejatinya telah diatur oleh 

‘Umar bin Khat}t}ab dalam Risa>lat al Qad}a>, di dalamnya sangat 

menekankan pemahaman hakim dalam pokok perkara, juga pemahaman 

terhadap sumber hukum, apabila tidak terdapat dalam al-Qur‟an dapat 

memutuskan dengan qiyas atau yang lebih dekat dengan kebenaran. Hal 

tersebut sejalan dengan hukum acara peradilan agama, pemahaman hakim 

ditekankan apabila perkara tidak terdapat dalam undang-undang, hakim 

dapat memutus dengan ijtihad maupun yurisprudensi dan yang lebih 

dekat dengan kebenaran. Yang membedakan, kemampuan intelektual 

hakim masa sekarang dituntut lebih luas dari pada yang diamanatkan 

dalam Risa>lat al Qad}a>. Hal tersebut karena masa yang berbeda antara 

sekarang dan dulu ketika zaman kekhalifahan „Umar. 

  Sementara dalam aspek moralitas, Risa>lat al Qad}a> mengatur 

bahwa hakim pada persidangan sebaiknya menjauhi sikap marah, pikiran 

kacau, dan rasa jemu, apabila hakim marah sebaiknya sidang di skors 

sampai keadaan menjadi lebih tenang, karena marah secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan. Juga 

dalam kode etik pedoman perilaku hakim (KEPPH), bahwa hakim 

haruslah bersikap profesional. Profesional disini dapat berarti hakim 
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dapat menempatkan sikap maupun kondisi jiwa hakim saat di 

persidangan.  

  Aspek kesucian niat sebagai hakim, terwujud dalam simbol sifat 

hakim (kartika, cakra, candra, sari, tirta). Tirta berarti air, air yang 

membersihkan segala kotoran di dunia mensyaratkan hakim harus jujur 

dan bersih dari niat buruk. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tahapan proses pemeriksaan perkara dalam peradilan agama seperti 

anjuran perdamaian atau mediasi, penundaan hari sidang untuk 

menyiapkan alat bukti, pembuktian, upaya hukum, secara umum 

sejalan dengan konsep beracara dalam Risa>lat al Qad}a>, yang 

membedakan dalam pelaksanaannya.  

2. Kriteria kapasitas hakim dalam konteks sekarang lebih luas, hakim 

bukan hanya diamanatkan untuk senantiasa memahami hukum formil 

maupun hukum materiil, tetapi juga berfikir yuridik, kemahiran 

penerapan hukum serta komitmen profesional. Kriteria kapasitas 

hakim juga diamanatkan dalam Risa>lat al Qad}a>, di dalamnya 

memfokuskan pemahaman yang dimiliki hakim pada pokok perkara 

dan sumber hukum, juga terdapat ketentuan etika yang harus dimiliki 

hakim dalam proses persidangan. Kesimpulan dari hal tersebut 

kapasitas hakim di Indonesia lebih luas karena rentan waktu yang 

panjang antara saat ini dan Risa>lat al Qad}a> 14 abad yang lalu.   

B. Saran  

Risalah al Qad}a patut dikaji untuk menambah cakrawala 

pengetahuan tentang peradilan Islam dan sebagai pegangan bagi para 

hakim. 

 

86 



87 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aqqad, Abbas Mahmud. Menyusuri Jejak Manusia Pilihan, Umar Bin 

Khattab, Terj. Abdulkadir Mahdamy. Solo: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2003. 

Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996. 

Anshori, Abdul Ghofur, Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, Yogyakarta : UII Press, 2007. 

Ash-Shalabi, Ali Muhammad. The Great Leader Of Umar Bin Khattab. 

Terj. Khoirul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008. 

Asy‟ari, Ahmad Yasin. Studi Pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jauziyah 

Tentang Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab Kepada Abu Musa 

Al Asy‟ari Dan Kontribusinya Terhadap Praktik Peradilan, Tesis, 

Semarang: UIN Walisongo, 2013 

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. Peradilan Dan Hukum Acara Islam. 

Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997. 

Al Quran,  

Al-Azizi, Abdul Syukur. Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak 

Peradaban Islam di Barat dan di Timur. Yogyakarta: Saufa, 2014. 

Basri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 

1996. 

Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan 

Mahkamah Syar‟iyah Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005. 

Fauzan, M.  Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum 

Perdata. Jakarta: Prenada Media, 2014. 

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010. 

---------. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: 

Sinar Grafika, 2007.  

Ismail. Studi Perbandingan antara Asas Peradilan dalam Risalah al-

Qadha Umar Bin al-Khattab dengan Asas Peradilan Agama di 

Indonesia, Tesis. Padang : IAIN Imam Bonjol, 2012. 



88 
 

 
 

Al Jauziyyah, Ibn Qayyim. Hukum Acara Peradilan Islam, Terj. Adnan 

Qohar Dan Anshoruddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 

---------.Panduan Hukum Islam, Terj. Asep Saefullah FM Dan Kamaluddin 

Sa‟diyatul Haramain. Jakarta : Pustaka Azzam, 2000. 

---------.Panduan Hukum Islam, Terj. Ali Murtadho. Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2018. 

----------.I‟lam Al-Muwaqqi‟in „An Rab Al- „Alamin, Beirut: Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyah, 1993. 

Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991, 72 
Kartini, Metodologi Riset. Bandung: Mandar Maju, 1996. 

Khalid, Amru. Jejak Para Khalifah, Terj. Farur Mu‟is. Solo, Aqwam, 2007. 

Koto, Alaiddin. Sejarah Peradila Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. 

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi 

Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 

tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim (KEPPH). 

La Aludin La Daa, “ Sosok Umar Bin Khattab Dan Latar Belakang 

Lahirnya Risalah Al-Qadha,” Tahkim, Volume 13, Nomor. 1, Juni 

2017. 

Madkur, Muhammad Salam. Peradilan Dalam Islam, Terj. Imron AM. 

Surabaya: Bina Ilmu, 1979. 

Manan, Abdul. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: 

Kencana, 2010. 

---------. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,  2000. 

Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah 

Syar‟iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 

Mertokusumo, Sudikno Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: 

Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010. 

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja,2007. 

Mubarak,  Jaih. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung : PT. 

Remaja Rosda Karya,  2003. 

Mujahidin, Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan 

Agama dan Mahkamah Syar‟iyyah di Indonesia. Jakarta: IKAHI, 

2008. 



89 
 

 
 

Mukhlas, Oyo Sunaryo. Perkembangan Peradilan Islam, Bogor: Penerbit 

Ghalia Indonesia, 2011. 

Murad, Musthafa. Kisah Hidup Umar. Jakarta: Penerbit Zaman, 2007. 

Mustofa, Wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim. Jakarta: Prenada Media, 2013 

Nasution, Bahder Johan.  Hukum Acara Peradilan Agama. Bandung: 

Tarsito, 1992.   

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 

Tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Ramlah, “Eksistensi Risalatul Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya 

Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Di Era Reformasi,” Nalar 

Fiqh, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011. 

Rosyadi, Rahmat.  Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif. 

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. 

Safira, Martha Eri.  Hukum Acara Perdata. Ponorogo : Nata Karya, 2017. 

Sasmito, Joko. “Strategi Komisi Yudisial Dalam Peningkatan Kapasitas 

Hakim.” dalam Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam 

Mewujudkan Hakim Berintegritas. Jakarta: Jenderal Komisi 

Yudisial Republik Indonesia, 2016: 175  

Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2014. 

Supriadi. Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 

Supriadi, Dedi. Sejarah Peradaban Islam. Bandung, Pustaka Setia, 2016. 

As-  Suyuti, Imam. Tarikh Khulafa. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000. 
Syalabi. Sejarah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Al Husna Zikra, 1997. 

Talli, Abdul Halim. Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Dalam Risalah 

Al-Qadha Dan Penerapannya Dalam Sistem Peradilan Agama, 

Disertasi, Makasar: Uin Alauddin, 2012. 

---------.Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada. Yogyakarta: UII Press, 

2014. 

---------. “Integritas Dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim Dalam 

Pemeriksaan Perkara,”  Al-Daulah, 1 (Juni 2014) 



90 
 

 
 

Wahyudi, Abdullah Tri. Pengadilan Agama di Indonesia. Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2004.. 

Zuhriah, Erfaniah.  Peradilan Agama Indonesia. Malang: Setara Press, 

2014. 

 

 

 


	pdf pertama.pdf
	pdf kedua

