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PENGANTAR PENULIS

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terbaik dari 
sekian makhluk ciptaan-Nya di alam jagat raya ini. Bukti 
kongkritnya tidak hanya ditunjukkan secara tersurat dalam 
al-Qur`an maupun Sunnah Nabi, namun untuk memperkuat 
nya Allah telah meletakkan tanda-tanda kebearnnya secara 
tersirat. Eksistensi semua itu tercermin dari kondisi manusa 
yang telah diciptakan baginya akal pikiran serta kemampuan 
yang mapan untuk mengolah, mengembangkan, serta 
memanajerial dunia ini beserta segala isinya. Itulah bagian 
penting yang menandakan manusia itu berbeda dengan 
makhluk-Nya yang lain. Karena tidak sedikit makhluk Allah 
lain hanya hidup diberikan akal saja tapi tidak diberikan 
nafsu. Sebaliknya terdapat juga makhluk Allah yang hanya 
diberikan nafsu akan tetapi tidak diberikan kenikmatan 
akal layaknya manusia. Dengan demikian, kejadian manusia 
yang terdiri dari akal dan nafsu, setidaknya menjadikannya 
makhluk yang memiliki tanggung jawab lebih dibandingkan 
dengan makhluk lainnya. Itulah sebabnya jika manusia 
mampu mempertanggungjawabkan identitasnya di hadapan 
Allah maka manusia tersebut menjadi manusia yang paling 
mulia bahkan lebih mulia dari para malaikat sekalipun. 
Sebaliknya jika nafsu dan akal yang diberikan itu tidak 
mampu mempertanggungjawabkannya maka sangat wajar 
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kalau kemudian Allah mengklaim kedudukannya sebagai 
makhluk yang lebih hina dari binatang melata sekalipun. 

Untuk menjaga keseimbangan antara peran akal dan 
nafsu dalam kehodupan di dunia maka manusia sangat 
membutuhkan norma-norma hukum di dalamnya. Dengan 
demikian, sangat wajar kalau Allah menurunkan Al-Qur`an 
dan Sunnah Nabinya sebagai pedoman dalam menapakai 
seluruh aspek kehidupannya demi termanajerialnya peran 
akal dan nafsu itu dalam keseharian. Karena pada hakekannya 
manusia ideal itu sesungguhnya  ditugaskan Allah agar tidak 
mengikuti hawa nafsunya terhadap kebutuhan-kebutuhan 
manusiawinya sehingga dapat menjerumuskannya terhadap 
larang-larang-Nya. Akan tetapi denga adanya akal yang 
dianugrahkan kepadanya tentu difngsikan sebagai alat filter 
untuk tidak terlalu berlebihan dalam mengikuti keinginan 
hawa nafsunya. Misalnya dalam bidang ekonomi dilarangnya 
praktek masyir, gharar, dan riba adalah sebagai bukti kongkrit 
bahwa manusia ekonom tidak diperbolehkan melakukan 
aktivitas ekeonomi yang akan melanggar nilai-nilai syaraiat 
dalam kehidupan berekonomi. Dalam kondisi ini manusia 
dengan akal pikiran yang dimilkinya harus mampu 
mengarahkan dirinya untuk menghindari larangan-larangan 
syariat itu agar kehidupannya selamat dan beruntung tidak 
hanya di dunia namun beruntung juga di akhirat nanti. 
Artinya manusia mulsim seharusnya berperinsip bahwa 
keuntungan ekonomi yang diperoleh di dunia tidak seberapa 
jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh di 
akhirat nanti. 
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Begitu juga dalam bidang hubungan keluarga manusia 
dituntut untuk menjaga keharmonisan keluarga melalui 
pedoman syariat yang telah ditetapkan oleh Allah baik dalam 
al-Qur`an maupun Sunnah Nabinya. Artinya, bahwa setiap 
muslim diarahkan untuk menjaga hawa nafsu biologisnya 
melalui ketentuan syariat agar semuanya terjaga dari fitnah 
yang timbul dalam masyarakat serta terjauhkan dari murka 
Allah SWT. Dengan demikian, manusia dalam memanajerial 
semua itu dianjurkan untuk melakukan pernikahan sebagai 
wadah untuk menyalurkan nafsu birahi secara benar sesuai 
syariat Allah. Ketaatan terhadap syariat pernikahan menjadi 
tugas akal untuk mendorong motivasi hamba itu agar tetap 
dalam garis yang lurus sehingga keadilan, keharmoniasan, 
keseimbangan, kebahagiaan dalam berkeluarga dapat 
diperoleh dan dirasakan sepanjang masa. Begitu juga 
pelarangan-pelarangan praktek hukum keluarga seperti 
perceraian, perzinahan, penyalahgunaan hak waris menjadi 
sederet perkara yang menjadi tugas akal hamba tersebut 
untuk memanajerialnya sehingga tidak berjalan dalam 
kriteria syariat yang ditetapkan Allah SWT. Artinya dengan 
semangat kebahagiaan dunia plus kebahgiaan akhirat 
menjadi tendensi yang perlu ditanamkan atas diri manusia 
sehingga kecenderungan untuk mempraktekkan larangan 
dalam keluarga berbelok seratus persen menjadi praktek 
yang diperintahkan oleh Allah yang ditentukannya. 

Masih banyak contoh-contoh lain dari berbagai aspek 
yang berbeda dalam tugas manusia untuk menjalankan 
perintah dan menjauhi perkara yang dibenci-Nya. Namun 
kehadiran buku ini setidaknya menjadi penawar awal untuk 
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menghantarkan pembaca agar menjadi hamba Tuhan 
yang sedikit lebih terarah dalam mengemban tugasnya 
sebagai kholifah tentuunya dalam kehidupan berekonomi 
dan berkeluarga dimanapun berada. Karena kehidupan 
dunia saat ini terutama sekali dengan berbagai godaan 
yang ditunjukkannya seakan-akan tujuan kehdupan untuk 
taat kepada sang Pencipta lambat laun menjadi kabur. 
Bahkan tidak sedikit di antara manusia saat ini dalam 
meraih keuntungan ekonomi dan kebahagiaan keluarga 
dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar sehingga 
keuntungan maupun kebahgiaannya juga sangat bersifat 
temporal. Dengan demikian, kehadiran buku ini menjadi 
dasar terutama masyarakat Lombok yang terkenal sebagai 
masyarakat religious tentu persoalan penjagaan terhadap 
militansi hukum  syariat agama tidak bisa ditawar-tawar 
lagi. 

Ketaatan terhadap hukum sebagai contoh yang tidak 
bisa ditawar-tawar lagi oleh masyarakat Lombok. Apalagi 
norma hukum yang diparktekkan di Republik ini adalah 
sebagai wadah dalam menggodok manusia Indonesia 
menjadi pribadi-pribadi yang taat hukum. Karena itu perkara-
perkara ekonomi maupun keluarga yang terkait dengan 
norma hukum harus menjadi perhatian serius sehingga 
tercipta keadilan bersama dalam masyarakat. Masyarakat 
yang satu dengan yang lainnya akan merasakan persamaan 
drajat di mata hukum. Perbedaan suku, ras, dan agama tidak 
menjadi dasar sebuah perbedaan namun karena di bawah 
satu payung hukum maka pemberlakuan norma hukum 
harus adil dan seimbang dalam masyarakat. Kehadiran 
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Pengadilan Agama di Lombok merupakan wadah yang tepat 
untuk mengakses dan menyambungkan persolan-persoalan 
hukum baik ekonomi maupun keluarga dalam masyarakat. 
Apalagi terjadi sengketa ekonomi maupun keluarga dalam 
masyarakat, kalau tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan, 
maka yang bersangkutan dapat menyelesaikannya dengan 
pertimbangan arbitrase, sekiranya itu tidak bisa juga 
barulah kemudian diproses melalui jalur meja hijau atau 
pengadilan. Jika persolan tersebut ada kaitannya dengan 
persoalan sengketa ekonomi syariah maka dapat diproses 
melalui Pengadilan Agama begitu juga dalam Hukum 
Keluarga Islam seperti waris, wasiat, perceraian, hibah, dan 
perwakafan.               

Sebagai manusia yang taat terhadap aturan Allah maka 
mereka harus taat juga terhadap aturan-aturan yang datang 
dari Rasulullah maupun Ulil Amri di wilayah tertentu. 
Termauk masyarakat Lombok harus mentaati peraturan-
peraturan pemerintah sebagai bukti taatnya sebagai hamba 
Allah. Karena salah satu indikator ketaatan seorang hamba 
kepada Tuhannya adalah mengikuti perintah-Nya yang 
menjleaskan keharusan rakyat taat kepada pemerintah jika 
hal tersebut dalam lingkaran kebaikan dan kemaslahatan. 
Adanya Pengadilan Agama sebagai wadah untuk 
mengkonstruk semangat maysrakat terutama di Lombok 
untuk lebih menyadari bahwa perseoalan hukum yang tidak 
bisa diselesaikan secara kekeluargaan dapat diselesaikan 
secara hukum. Dengan demikian, adanya aspek hukum 
dalam bidang ekonomi maupun keluarga adalah menjadi 
salah satu pendorong semangat masyarakat agar tunduk 
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terhadap hukum sehingga kedudukannya sebagai manusia 
idieal yang menyeimbangkan nafsu dan akal dapat terwujud 
dimanapun berada.

        
       Penulis
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B a b  I

IMPELEMENTASI HUKUM EKONOMI 
SYARIAH MELALUI TRADISI NUNAS 

HOUL DI KOTA MATARAM

A. Pendahuluan 

Pemenuhan kebutuhan hidup dapat 
mengkonstruk personal manusia untuk 
melakukan aktivitas dalam segala bidang, 

termasuk dalam bidang ekonomi. Apalagi kebutuhan 
tersebut adalah bersentuhan dengan kebutuhan pokok 
seperti pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan tersebut 
seolah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi 
masing-masing personal. Karena itu, tidak ironis ketika 
sosok al-Syatibi sebagai tokoh hukum Islam sampai 
pada sebuah kesimpulan bahwa kegiatan untuk mencari 
kebutuhan hidup adalah fardhu `ain bagi manusia dalam 
rangka menjaga salah satu kemaslahatan unsur pokok yang 
lima, yaitu memelihara jiwa dari kematian.1 

1 Keterlibatan al-Syatibi dalam membahas perekonomian umat 
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Munculnya berbagai bentuk dan jenis mata 
pencaharian bagi manusia adalah evektivitas kongkrit dari 
kewajiban untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari  berupa 
barang konsumsi, produksi, dan distribusi. Mencari barang 
kebutuhan itu sangat variatif  sifatnya mulai dari cara yang 
halal bahkan tidak sedikit di antara personal manusia dilalui 
dengan teknis yang cukup menyimpang dari nilai-nilai yang 
telah tertuang dalam al-Qur`an maupun Sunnah. Sementara 
itu, ada juga yang masih mencari kebutuhan hidup lewat 
mempertahankan kearipan lokal atau tradisi yang mengakar 

nampak jelas dari urainnya tentang kebutuhan dimana pemenuhan 
kebutuhan dalam arti mencapai sebuah kebajikan untuk umat 
merupakan tujuan inti dari aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap 
persoalan tujuan ini adalah kewajiban dalam perspektif  agama. 
Dengan kata lain, manusia berkewajiban penuh untuk memecahkan 
berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika  
ekonomi manusia dalam perspektif  Islam adalah pemenuhan 
kebutuhan (fulfillment need) dengan sumber daya alam yang ada. 
Lihat Adi Warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: 
PT. Raja grapindo, 2004), 325.  Sementara kekurangan-kekurangan 
dari kebutuhan yang terdapat dalam diri manusia baik secara fisik 
maupun psikologis menjadi kunci utama untuk berbuat dan bertindak 
dalam memenuhinya. Lihat James H. Donnelly, James L. gibson dan 
Johan M. Ivancevich, Fundamentals of  Manajement (New York: Irwin 
Mc graw-Hill, 1998),  267. Memperhatikan uraian konsep al-Syatibi 
di muka, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup 
manusia dalam memperoleh kebajikan baik di dunia maupun di akhirat 
merupakan doktrin agama yang menjadi lahan kewajiban agama. 
Dengan demikian, peningkatan kebutuhan manusia akan berdampak 
besar terhadap meningkatnya produktivitas kerja dan pertumbuhan 
ekonomi secara keseluruhan. 
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dalam kehidupan masyarakat seperti warisan pekerjaan dari 
orang tua maupun nenek moyang mereka. 2

Salah satu aktivitas masyarakat dalam memperoleh 
kebutuhan hidup adalah dengan cara mempertahankan 
tradisi lokal semisal tradisi meminta-minta, baik langsung 
maupun tidak langsung. Secara langsung kebiasaan yang 
dilakukan adalah mereka menadahkan tangan terhadap 
orang-orang yang mereka anggap berpotensi untuk 
memberikannya. Sementara dengan cara mengamen, 
membawa kotak amal berkedok permohonan sumbangan 
terhadap pembangunan masjid adalah contoh dari peminta-
minta secara tidak langsung. Berbagai teknis peminta-minta 
tersebut dalam memperoleh kebutuhan hidupnya bukan 
sebagai problem dari salah satu daerah lokal saja tetapi telah 
merambah menjadi persoalan nasional.      

Salah satu daerah yang sebagian masyarakatnya 
mengandalkan tardisi meminta-minta adalah masyarakat 

2  Salah satu bidang yang menyebabkan mata pencaharian 
masyarakat berbeda-beda adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Hal ini, berpengaruh besar bagi seluruh aspek kehidupan 
manusia tak terkecuali bidang perekonomian. Selain itu, keajaiban dunia 
global yang juga menampilkan semangat persaingan dalam bidang 
ekonomi. Faktor ini dapat memaksa manusia untuk terus cenderung 
mempersiapkan segala pengetahuan dan keterampilan sebagai wadah  
adaptif  terhadap situasi dan kondisi yang mengitarinya. Ketika personal 
manusia tidak mampu mempersiapkan diri dengan keadaan zaman 
yang semakin kompleks, terutama dalam bidang perekonomian itu 
maka tidak heran munculnya berbagai bentuk aktivitas yang terkadang 
kurang etis untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Lihat Bani 
Sardar, Konsep Ekonomi Islam dalam Asgar Ali Enginer, Islam dan Teologi 
Pembebasan (Yogyakarta: LKIS, 2003),154.
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Sasak yang berdomisili di Kota Mataram. Mata pencaharian 
ini sudah sejak lama dipraktikkan bahkan ajeg dalam 
masyarakat, meskipun tidak semua masyarakat Sasak 
mempraktikkannya. Tradisi meminta-minta ini lazim dalam 
masyarakat Sasak disebut dengan nunas yang mengandung 
arti memohon pertolongan kepada orang lain baik bersifat 
moril maupun materil. Teknis meminta-minta (nunas) 
yang paling efektif  untuk memperoleh bantuan orang lain 
itu biasanya dilakukan dengan berbagai sistem. Di antara 
sistem tersebut ada yang dilakukan dengan biasa, yaitu tanpa 
terikat oleh tempat, waktu, dan keadaan. Sistem lain dapat 
dilakukan dengan memanfaatkan tempat serta waktu-waktu 
tertentu yang lumrah dianggap jitu untuk memperoleh apa 
yang mereka minta. 

Tempat-tempat yang kerap dimanfaatkan adalah tempat 
yang nota benenya sebagai pusat keramaian seperti pasar, 
super market, terminal bus, tempat rekreasi, perempatan 
jalan, pelabuan kapal layar, dan lain sebagainya. Penggunaan 
tempat ini biasanya dipraktikkan dengan sistem membawa 
kotak amal, bahkan ada juga yang membawa sebidang 
kertas yang dilengkapi dengan gambar dan surat keterangan 
tentang pembangunan masjid.3 Sementara itu, waktu yang 
lazim dimanfaatkan adalah waktu-waktu yang bertepatan 
dengan hari-hari besar Islam seperti bulan Ramadhan dan 
yang terbanyak adalah pada saat menjelang hari raya fitrah 
(`idul fitri). Pemanfaatan waktu sebagai wadah untuk tradisi 

3  Data ini peneliti peroleh dari hasil observasi awal di lapangan 
tanggal 6,10, dan 30 Maret 2008 terutama di super market yang tersebar 
di wilayah Lombok begitu juga di persimpangan jalan raya.   



  Implementasi Hukum Ekonomi Syariah .....     •     5

nunas tersebut dapat dilakukan dengan ungkapan “nunas 
houl” oleh pihak peminta.4 

Tradisi houl adalah kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan 
dalam masyarakat Sasak karena setidaknya dapat dijadikan 
sebagai kearifan lokal yang mereka temukan secara turun-
temurun dari nenek moyangnya. Dengan demikian, sangat 
wajar keadaan tersebut bisa hidup dan berkembang dalam 
masyarakat. Hal ini ditandai dengan maraknya peminta-
minta berlalu lalang dengan wajah yang berbeda-beda dalam 
satu tempat saja, sehingga kadang yang dimintai jengkel, 
sebal, kecewa, dan kadang merasa terpaksa.5 Kejengkelan 
orang yang dimintai materi tidak hanya sekedar banyaknya 
peminta-minta yang datang meminta materi, melainkan juga 
melihat rata-rata kondisi fisiknya sehat sehingga diperkirakan 
mampu  bekerja untuk mencari nafkah keluargannya. 

Selain itu, faktor obyek kekecewaan masyarakat 
adalah agama yang di sandangnya  rata-rata beragama 
Islam. Padahal Islam jauh-jauh telah mendeklarasikan 
bahwa meminta-minta adalah perbuatan yang dikatagorikan 
sebagai pekerjaan yang hina bahkan lebih ekstrim menurut 
Rasulullah adalah perbuatan yang terlarang.6 Dalam al-

4  Informasi ini peneliti peroleh berdasarkan pengamatan awal 
dengan seorang pelaku yang sudah bertahun-tahun mempraktekkan 
tradisi nunas dengan houl, yaitu inak Nurmah yang bedomisili di 
kampung Kamasan tanggal 30 Maret 2008.  

5  Wawancara awal dengan Ustaz Drs. H. Muhammad Zaidi 
Abdad, M.Ag tanggal 4 April 008. Kegiatan sehari-hari beliau di 
samping sebagai Dosen tetap IAIN Mataram juga sebagai da`i kondang 
di Lombok.  

6  Di antara Hadits Rasulullah yang terpopuler membahas 
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Qur`an tidak ada semacam perintah untuk mempraktikkan 
minta-minta pada orang lain. Tetapi al-Qur`an dengan 
kejelasannya merekomendasikan anak manusia untuk 
bekerja mencari rizqi di bumi. Misalnya Allah berfirman 
“ Jika shalat Jum`at telah selesai ditunaikan maka segera 
bertebaranlah kalian di muka bumi dan bekerjalah untuk 
mencari karunia Allah (rizqi) dan perbanyaklah kalian 
mengingat Allah agar kalian mendapatkan keberhasilan. 
Masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang proses 
mencari rizqi atau karunia Allah dengan bekerja keras bukan 
dengan meminta-minta, meskipun dengan berbagai bentuk 
atau berkedok apapun. Hal itu, tetap merupakan perbuatan 
yang hina misalnya tradisi meminta-minta dalam masyarakat 
Sasak dengan menggunakan sistem houl. Kendati demikian, 
tradisi ini tetap konsisten dilakukan oleh masyarakat Muslim 
Sasak di Kota Mataram.    

Di zaman dahulu pada prinsipnya houl yang dipraktikkan 
oleh masyarakat Sasak merupakan tradisi permintaan zakat, 
infaq, dan shadaqah oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, 
dan tokoh adat kepada masyarakat yang dianggap belum 
mengeluarkan kewajiban sosial tersebut. Permintaannya 
tidak dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan tetapi 
sebagai ajang untuk mengingatkan mereka yang memang 

tentang meminta-minta itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah dan Muslim dimana Rasulullah bersabda : 

ألن حيتطيب أحدكم حزمة عىل ظهره خري من أن يسأ ل أحدا فيعطيه أو يمنعه
Artinya: Jika seseorang itu pergi mencari kayu, lalu diangkat 

seikat kayu di atas punggungnya (untuk dijual di pasar) maka itu lebih 
baik baginya daripada minta kepada orang lain baik diberi maupun di 
tolak. 
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belum sama sekali mengeluarkannya. Karena kewajiban 
sosial tersebut wajib dikeluarkan sekali setahun  bagi yang 
mampu mengeluarkannya. Jika salah seorang dari anggota 
masyarakat yang lalai, lupa mengeluarkannya otomatis 
menjadi tanggung jawab dari masyarakat akar rumput untuk 
mengingatkan mereka.7 

Mencermati prinsip-prinsip dasar dari terjadinya 
tradisi nunas (meminta) dengan sistem houl yang telah 
diuraikan di atas setidaknya tradisi nunas dengan sistem yang 
sama telah mengalami pergeseran nilai normatif  bahkan 
bertolak belakang dengan hakekat yang memang dituju. 
Dimana tradisi nunas dengan sistem houl diprioritaskan 
untuk kepentingan umum (sosial) tetapi berubah menjadi 
kepentingan pribadi. Padahal bila mencermati kondisi serta 
karakter masyarakat Lombok yang memiliki sikap lombouk 
(lurus, jujur, amanah) semestinya menjauhi sikap-sikap yang 
dapat mementingkan kepentingan pribadi. 

Begitu juga dengan keadaan masyarakat Sasak sebagai 
subyek mayoritas yang bermukim di Kota Mataram, tetap 
royal dan patuh terhadap doktrin-doktrin agama. Hal ini 
ditandai dengan maraknya kegiatan-kegiatan seremonial 
berupa pengajian-pengajian agama mulai dari pusat kota 
sampai pelosok yang paling terpencil sekalipun baik di 
Kecamatan Selaparang, Sekarbela, Ampenan, Cakra, 
Sandubaye, dan lain-lain. Belum lagi dengan julukan 
Kota Mataram yang menunjukkan identisanya sebagai 
Kota Ibadah yang Maju Relgius. Begitu juga dengan 

7  Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di Kota 
Mataram, yaitu H. Lalu Darmawi tanggal 7 Maret 2010. 
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menjamurnya sumber-sumber ilmu agama di berbagai 
wilayah untuk memproduk ahli-ahli agama seperti pondok 
pesantren, madrasah, dan pendidikan agama formal lainnya 
seperti takhassus, mu`alimin-mu`allimat sehingga dapat 
menghasilkan jebolan-jebolan yang ahli agama untuk 
mentransper keilmuannya ke berbagai pelosok dan pada 
gilirannya dapat memproduk masyarakat yang taat terhadap 
nilai-nilai normatif  agama. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, terdapat kesenjangan 
antara karakter masyarakat muslim Kota Mataram sebagai 
umat muslim relegius terhadap hakekat tujuan dari kearifan 
lokal dan aktivitas yang mereka praktikkan, terutama dalam 
mempertahankan tradisi memnta-minta dengan sistem houl 
baik Kecamatan Mataram, Ampenan, Sekarbela, Selaparang, 
Sandubaye, dan Cakra. Padahal tujuan dari tradisi meminta-
minta adalah memperjuangkan kepentingan sosial dari 
pada kepentingan individu. Dari gambaran tersebut peneliti 
sangat menyangkan kondisi masyarakat muslim Sasak Kota 
Mataram yang tetap mempraktikkan tradisi meminta-minta 
dengan sistem houl, sehingga sangat layak diadakannya 
penelitian untuk mengungkap penjelasan mengenai “ Tradisi 
“ Houl” dalam Masayarakat Sasak (Studi Masyarakat Muslim 
Peminta-minta pada Bulan Ramadhan di Kota Mataram).    

B. Realitas Sosial Masyarakat Sasak Kota Mataram 
Kota Mataram merupakan salah satu Ibu Kota 

Propinsi di Nusantara yang lazim dijadikan sebagai objek 
sejarah oleh sejarawan. Hal itu dapat dibuktikan dari tidak 
sedikitnya hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan 
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identitas Kota Mataram. Mulai dari sejarah, geografi dan 
monografi serta identias masyarakat yang mendiaminya. 
Khusus dalam penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan 
berbagai identitas serta sejarah Kota Mataram sekaligus 
masyarakat yang mendiaminya. Namun bahasannya tidak 
dilakukan dengan cara rinci tetapi dibahas dengan hal-hal 
yang bersifat poin-poin saja.    

Pada masa pulau Lombok diperintah oleh para raja-
raja, Raja Mataram pada tahun 1842 menaklukkan Kerajaan 
Pagesangan. Setahun kemudian tahun 1843 menaklukkan 
kerajaan Kahuripan. Kemudian ibukota Kerajaan dipidahkan 
ke Cakranegara dengan ukiran Kawi pada nama Istana 
Raja.8Raja Mataram (Lombok) selain terkenal kaya raya juga 
adalah raja yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus 
penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya 
mengumpulkan jarum. Penduduk laki-laki dan perempuan 
akan diketahui lewat ikatan warna tali pada jarum-
jarum yang diserahkan.9 Setelah raja Mataram jatuh oleh 
pemerintah Hindia Belanda meskipun harus dibayar mahal, 
yaitu dengan tewasnya Jend. P.P.H. van Ham (monumennya 
ada di Karang Jangkong), Cakranegara mulai menerapkan 
sistem pemerintahan dwitunggal berada di bawah Afdeling 
Bali Lombok yang berpusat di Singaraja, Bali.10

8 Bappeda Kota Mataram dengan Badan Pusat Statistik Kota 
Mataram, Mataram dalam Angka 2012 (Mataram: BPS :1404.5271, 
2012), 1. 

9  Ibid., 1.
10  Ibid., 2. 
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Pulau Lombok dalam pemerintahan dwitunggal 
terbagi menjadi 3 (tiga) onder afdeling, dari pihak kolonial 
sebagai wakil disebut kontrolir dan dari wilayah disebut 
Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) sampai ke tingkat 
Kedistrikan. Adapun ketiga wilayah administratif  masih 
disebut West Lombok (Lombok Barat), Middle Lombok 
(Lombok Tengah) dan East Lombok (Lombok Timur) 
dipimpin oleh seorang kontrolir dan Kepala Pemerintahan 
Setempat (KPS).11 Untuk wilayah West Lombok (Lombok 
Barat) membawahi 7 (tujuh) wilayah administratif  yang 
meliputi Kedistrikan Ampenan Barat di Dasan Agung, 
Kedistrikan Ampenan Tmur di Narmada, Kedistrikan Bayan 
di Bayan Belek, Asisten Distrik gondang di gondang, 
Kedistrikan Tanjung di Tanjung, Kedistrikan gerung di 
gerung, dan Kepunggawaan Cakranegara di Mayura.12

Kota Mataram memiliki topografi wilayah berada 
pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan 
laut (dpl) dengan rentang ketinggian sejauh 9 km, terletak 
pada 08° 33’ - 08° 38’ Lintang Selatan dan 116° 04’ - 116° 
10’ Bujur Timur. Struktur geologi Kota Mataram sebagian 
besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan tuff  yang 
merupakan endapan alluvial yang berasal dari kegiatan 
gunung Rinjani, secara visual terlihat seperti lempengan 
batu pecah, sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pasir.13

Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20.4 °C 
sampai dengan 32.10 °C. Kelembapan maksimum 92% 

11  Ibid., 2.
12  Ibid., 3.
13  Ibid., 5. 
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terjadi pada bulan Januari, April, Oktober dan November, 
sedangkan kelembapan minimum 67% terjadi pada bulan 
Oktober. Rata-rata penyinaran matahari maksimum pada 
bulan Februari. Sementara jumlah hari hujan tertinggi 
terjadi pada bulan November sebanyak 27 hari, dengan 
curah hujan rata-rata mencapai 1.256,66 mm per tahun, dan 
jumlah hari relatif  110 hari per tahun.14

Mataram sebelumnya merupakan bagian dari 
Kabupaten Lombok Barat sebelum terjadi pemekaran 
wilayah. Kini, ibukota Kabupaten Lombok Barat dipindah 
ke giri Menang gerung. Selanjutnya batas-batas wilayah 
Kota Mataram adalah Sebelah Utara berbatasan dengan 
Kecamatan gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. 
Sementara Kecamatan Labuapi sebagai wilayah yang 
membatasinya di bagian selatan. Sedangkan bagian 
Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Narmada 
Kabupaten Lombok Barat dan sebelah baratnya dibatasi 
oleh Selat Lombok. 

Masyarakat yang mendiami Kota Mataram adalah 
mayoritas suku Sasak. Selain itu, terdapat juga suku lain 
seperti Jawa, Madura, Mbojo, Batak, Bugis, Padang, Betawi, 
Sunda, Samawa, Arab, Melayu, dan lain-lain. Dari sekian 
suku tersebut Masyarakat suku Sasak paling mendominasi 
dari beberapa Kecamatan yang ada baik di Kecamatan 
Selaparang, Ampenan, Selarbela, Mataram, Cakra Negara 
dan Sandubaya.15

14  Ibid., 5. 
15  Ibid., 6.  
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Semua wilayah Kecamatan yang ada di Kota Mataram 
memiliki penduduk sampai ribuan penduduk bahkan puluhan 
Ribu. Bukti Kongkrit dapat dilihat dari hasil pendataan 
BPS Kota Mataram bahwa Kecamatan Ampenan termasuk 
wilayah yang terpadat penduduknya serta membawahi 
sepuluh kelurahan dengan capaian penduduk sekitar 79.367 
jiwa. Disusul oleh Kecamatan Mataram yang menaungi 
sembilan Kelurahan memiliki warga sebanyak 73.921 
jiwa. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Selaparang yang 
memiliki wilayah admitrasi sembilan kelurahan mencapai 
73.221 jiwa. Sedangkan Kecamatan Cakra Negara yang 
membawahi sepuluh Kelurahan memiliki penduduk sekitar 
64.771 jiwa.16

Sementara Kecamatan Sandubaya adalah Kecamatan 
yang memiliki penduduk terendah bila dibandingkan dengan 
Kecamatan lainnya di Kota Mataram. Di samping Karena 
membawahi Kelurahan yang paling sedikit juga penduduknya 
relatif  sedikit. Ia memiliki penduduk sekitar 5. 977 jiwa.    
Dari gambaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa total 
keseluruhan  penduduk Kota Mataram berjumlah 406.910 
jiwa dengan rincian 205.438 jenis kelamin perempuan dan 
201.472 berjenis kelamin laki-laki.17

Dari empat ratusan penduduk tersebut dapat 
diketahui bahwa kinerja mereka sangat bervariatif.18 Hal 

16  Ibid., 39. 
17  Jumlah   penduduk perempuan  lebih  besar  dibandingkan  jumlah 

penduduk   laki-laki,   ditunjukkan oleh  rasio  jenis  kelamin (rasio jumlah 
penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan), sebesar 98 persen. 
Ibid., 40. 

18 Tenaga  kerja  yang  terampil, merupakan potensi  
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itu, dikarenakan bidang keterampilan bervariasi juga 
persaingan hidup menjadi tantangan maysarakat yang dapat 
menyebabkan aktivitas menjadi berbeda pula. Adapun 
profesi penduduk Kota Mataram adalah PNS19, TNI, 
POLRI, bangunan, pertanian, perikanan, perindustrian, 
peternakan, dan perdagangan.    

Bidang pertanian menjadi lahan pencaharian sebagian 
besar masyarakat Kota Mataram meskipun lahan persawahan 
terus mengalamai indeks penurunan yang dikarenakan 
semangat membangun bangunan oleh pemerintah Kota 
Mataram di atas lahan pertanian yang sebelumnya subur, 
hijau, dan memukau. Meskipun demikian, lahan pertanian 
masih menjanjikan kesejahteraan ekonomi sebagai mata 
pencaharian masyarakat. Hal ini terbukti dari penghasilan 
produksi padi setiap tahunnya mencapai 27,217 ton pertahun 
mulai tahun 2010. Belum lagi dengan hasil palawija setiap 
tahunnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, dan sayur 
mayur. Belum lagi dengan penghasilan buah-buahan yang 
tidak sedikit diproduksi oleh para petani di Kota Mataram. 

sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses    
pembangunan menyongsong era  globalisasi. Menurut Badan  Pusat  
Statistik (BPS), penduduk usia kerja didefinisikan   sebagai penduduk 
yang berumur 10 tahun ke atas, dan  dibedakan  sebagai  angkatan 
kerja  dan bukan  angkatan  kerja. Pertumbuhan   penduduk setiap 
tahunnya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan  angkatan kerja. 
Ibid., 43. 

19 Pada tahun 2011 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)  di  lingkungan 
Pemerintah Kota Mataram sebanyak 6.495 orang. Jumlah pegawai 
menurut pendidikan  yang ditamatkan berturut-turut adalah tamat SD (59 
Pegawai); SLTP (97 Pegawai); SMU (1.587  Pegawai);Diploma/  Sarmud 
(915 Pegawai)  dan Sarjana (3.843 Pegawai). Ibid., 50-53.
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Bidang petrenakan juga menjadi bagian penting 
bagi masyarakat Mataram untuk dijadikan sebagai mata 
pencaharian. Banyaknya jumlah ternak yang menjadi objek 
pencaharian menegaskan tidak sedikitnya masyarakat 
Kota Mataram yang menggeluti profesi sebagai peternak. 
Dengan demikian peternakan di Kota Mataram meliputi 
ternak besar dan ternak kecil. Jumlah ternak besar paling 
banyak  di  Kota  Mataram  adalah sapi  dengan  jumlah 
1.803  ekor, disusul kuda 779 ekor dan kerbau 77 ekor.20

Selain itu, perikanan juga tidak ketinggalan dijadikan 
seabagai pencaharian sebagian masyarakat Kota Mataram. 
Profesi pelaut atau budi daya ikan ini sangat menjanjikan 
dalam membantu perekonomian Daerah. Hal ini sebabkan 
oleh hasil yang tidak sedikit diperoleh oleh masyarakat pelaut 
atau bisnis ikan tawar baik ikan yang bersumber dari laut 
maupun dari darat. Tahun 2012 saja  jumlah perikanan laut 
di Kota Mataram  mencapai 1.701,7  ton dengan berbagai 
jenis ikan.21

Sementara bidang perdagangan juga sebagai mata 
pencaharian yang sangat urgen bagi masyarakat Kota Mataram. 
Bukti kongkritnya dapat diamati dari rekapitulaisi hasilnya 
yang terus mengalami peningkatan pertahun. Pembangunan 
di sektor industri  merupakan prioritas utama pembangunan 
ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan disektor   
lain.   

20  Ibid., 45. 
21  Ibid., 45.
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Sektor   industri   di Mataram dibedakan menjadi 
industri formal dan industri non formal. Industri formal 
dan non formal di Mataram pada tahun 2011 tercatat   
sebesar 3.103 unit perusahan  yang  terdiri  dari 1558 
perusahaan    formal dan 1.545 perusahaan   non   formal.   
Dengan 17.141  orang tenaga  kerja  yang terdiri  dari 
12.517  tenaga  kerja  diindustri  formal  dan 4.624  tenaga 
kerja non formal. Jika dibandingkan dengan    tahun  2010,  
jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri  formal dan 
non formal di Mataram pada tahun 2011 mengalami 
peningkatan sebesar 188 perusahaan dan 1.203 orang tenaga 
kerja. Pada   tahun   yang   sama,   nilai output  industri  
formal  dan  non formal   mencapai 986,92 milyarrupiah, 
lebih tinggi 57,22  milyar rupiah  dari  nilai output tahun 
2010. Menurut   Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  
Kota  Mataram,  terdapat 1.545  perusahaan  non formal   
pada   tahun 2011 atau meningkat relatif  kecil dibandingkan 
jumlah perusahaan tahun sebelumnya.  Jumlah  tenaga  
kerja yang diserap sebanyak 4.624 orang. Nilai  Investasi  
industri  non  formal pada tahun 2011 mencapai 19.295 
milyar  rupiah.22 

Perkembangan dalam bidang perdagangan terus 
mengalami peningkatan di di wilayah Kota Mataram. 
Peningkatan pembangunan dalam bidang perekonomian 
seperti pembangunan pasar oleh pihak pemerintah menjadi 
salah satu bagian penting untuk membuktikan bahwa 
perekonomian masyarakat Kota Mataram dari tahun ke 
tahun mengalami peingkatan. Selain itu, kemajuan bidang 

22  Ibid, 207.
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ilmu pengetahuan dan teknologi turut memberikan andil 
dalam mengembangkan perekonomian dan perdagangan 
di Kota Mataram. Adanya berbagai produk teknologi dan 
informatikan setidaknya mengkonstruk semengat masyarakat 
untuk cenderung beradaptasi dengan kondisi zaman. Dengan 
demikian, tidak heran kalau kemudian masyarakat Kota 
Mataram tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya di 
Nusantara dalam membutuhkan alat-alat teknologi dan 
informatika tersebut. 

Jual beli lap top, HP, dan alat telkomsel lainnya menjadi 
aktivitas keseharian masyarakat di Kota Mataram. Hal ini, 
tidak hanya dilakukan oleh kalangan muda, dewasa, dan 
orang tua. Tapi lebih ironis lagi kalangan anak-anak yang nota 
benenya belum menginjak usia dewasa menurut pandangan 
hukum ikut serta dalam meramaikan aktivitas perdangan 
teknologi di Kota Mataram. Oleh karena aktivitas ini 
dianggap masyarakat menjadi suatu kebiasaan, maka anak-
anak nampaknya memiliki kebebeasan untuk melakukan 
transaksi jual beli barangan seperti yang telah disebutkan 
di atas untuk dipermilikkannya baik secara langsung ke 
tokonya atau tidak langsung melalui internetan.    

Penduduk masyarakat yang bermukim di wilayah Kota 
Mataram dapat diklaim sebagai daerah yang cukup pluralis 
dan hiterogen. Berbagai agama yang dipeluk penduduk 
adalah bagian urgen yang menampakkan identitasnya 
sebagai sebuah Kota yang mengembangkan aspek pluralitas 
walaupun agama mayoritas adalah Islam. Akan tetapi 
pemeluk agama lain yang minoritas tidak bisa dinafikan 
dalam kerangka membentuk masyarakat yang hiterogen 
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kendati tidak sedikit di antara penduduk masyarakat yang 
masih tradisonal maupun peodal. 

Islam adalah agama mayoritas penduduk Mataram. 
Agama lain yang dianut adalah Kristen, Katolik, Hindu, 
Buddha dan Konghucu. Walaupun Islam merupakan 
agama mayoritas di Mataram, namun kerukunan umat 
beragama dengan saling menghormati, menghargai dan 
saling menolong untuk sesamanya cukup besar adalah niat 
masyarakat Mataram dalam menjalankan amal ibadahnya, 
sesuai dengan visi kota Mataram untuk mewujudkan Kota 
Mataram maju, religius dan berbudaya.

Berdasarkan realitas wilayah Kota Mataram bahwa 
jumlah pemeluk agama Islam lebih banyak dari pemeluk 
agama lainnya di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan. 
Tetapi di Kecamatan Cakra Negara jumlah pemeluk agama 
Islam hampir sebanding dengan masyarakat pemeluk agama 
hindu. Begitu juga di Kecamatan Mataram, bahwa jumlah 
pemeluk agama  Islam tidak jauh berbeda dengan dengan 
pemeluk agama hindu. 

Mencermati realitas tersebut tentunya agama Islam 
bagi masyarakat Kota Mataram menjadi agama mayoritas 
sedangkan agama-agama yang lainnya menjadi agama 
minoritas. Kemudian agama Hindu menempati urutan 
kedua setelah Islam. Berikutnya Protenstan lalu Budha 
dan yang menempati urutan terakhir adalah agama Kristen 
Katholik. Keberadaan Islam sebagai agama mayoritas 
tidak sampai mengurangi sikap toleran terhadap pemeluk 
agama lain di di Kota Maataram. Hal ini ditandai dengan 
kondisi masyarakat dihadapan pablik terus memupuk rasa 
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keamanan, kedamaian, dan saling mengharagai antara satu 
dengan yang lain sehingga keamanan dalam keberagamaan 
tetap ditampakkan.23 

Dalam menuanikan nilai-nilai keagamaan masyarakat 
di Kecamatan Praya tercatat sebagai masyarakat militan 
atau taat dan patuh terhadap doktrin maupun ajaran-
ajaran agama. Terutama masyarakat muslim secara 
keseluruhan telah mengkuti standar Islam Universal yang 
terus mengaktifkan rukun Islam yang lima dan rukun iman 
yang enam. Masyarakat dalam memecahkan persoalan-
persoalan cenderung mengaktifkan rasio daripada adat 
yang menggeser kemajuan berpikir.24 

Ketaatan dalam pelaksanaan amalan-amalan agama 
terlihat dari antusias masyarakat dalam mengikuti acara 
ritual keagamaan mulai dari kegiatan seremonial yang 
ditandai dengan sikap masyarakat yang terus berlomba 
dalam menuntut ilmu-ilmu agama dari pusat perkotaan 
sampai ke pelosok lingkungan. Selain itu, pembangunan 
fisik untuk kepentingan syi`ar Islam, bagi masyarakat Kota 
Mataram tidak segan mendermakan sebagian dari kelebihan 
harta yang mereka miliki. Pembangunan diniyah, madrasah, 
pondok pesantren adalah bagian urgen yang tidak bisa 
ditinggalkan sebagai bagian dari wujud masyarakat yang 
terus istiqamah dalam menerapkan ajaran-ajaran agama. 
Kendati demikian, tidak sedikit masyarakat yang masih 

23 KUA Kota Mataram, Profil KUA Kota Mataram tahun 
2004, 9. 

24 Wawancara dengan Bapak H. Syawal Petugas Pencatat Nikah 
Kelurahan  Monjok Mataram, tanggal 6 Sepetember 2013. 
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menyisakan pola pikir tradisonal di wilayah perkampungan 
maupun pedusunan.25 

Dalam sisi kepercayaan terutama dalam hal pemecahan 
masalah bahwa sebagian besar masyarakat Kota Mataram 
sudah sejak lama meninggalkan tradisi-tradisi yang dapat 
menggerogoti tingkat kepercayaannya terhadap hal yang 
transendental sehingga amalan-amalan kesyari`ahan tetap 
mendominasi dalam kehidupan. Sikap rasionaltias yang 
ditonjolakn oleh penduduk masyarakat Kota Mataram tidak 
lepas dari menjamurnya organisasi-organisasi keagamaan 
yang menampilkan rasio di samping juga agama adalah hasil 
perjuangan para tokoh agama jebolan dari dalam negeri 
maupun Timur Tengah.26 

Selain itu, tumbuh dan berkembangnya lembaga-
lembaga sosial kemasyarakatan menjadi bagian yang tak 
kalah pentingnya dalam mewujudkan masyarakat yang tetap 
taat dan patuh dalam melaksanakan nilai-nilai keagamaan. 
Lembaga Perguruan Tinggi Nahdhtul Wathan yang 
dipelopori oleh TgH. H. Mustamiuddin yang pusatnya di 
jantung Kota Mataram. Pengurus Nahdhatul Ulama pusat 
yang berdampingan dengan Nahdatul Watahan. Sedangkan 
organisasi Muhammadiyah yang menjadi pusat lokasi 
adalah terpusat pada Universitas Muhamadiyah Mataram di 
Kecamatan Mataram.27 

25 Wawancara dengan Ustadz L. Tamim tanggal 3 Juli 2013.
26  Wawancara dengan L. Darmawi tokoh adat di Kelurahan 

Monjok, tanggal 4 Juli 2013. 
27  KUA  Kota Mataram  Praya, Profil ……, 12.
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Semua organisasi dan lembaga yang telah disebut 
di atas sangat mempengaruhi terhadap kemajuan dan 
perkembangan pemikiran umat di lingkungan Kecamatan 
Praya, sehingga dalam tataran aplikasi nilai agama harus 
lebih mendominasi dari pada adat. Sementara praktek adat 
dalam masyarakat juga tidak sedikit masyarakat komitmen 
melestariakn dan mempertahankannya. Tetapi adat yang 
dimaksud adalah upacara-upacara adat yang mereka anggap 
sebagai aktivitas yang tidak sampai menanggalkan aspek 
nilai keagamaan. 

C. Tradisi Nunas Houl  pada Masyarkat Muslim 
Peminta Minta
Seiring dengan tibanya bulan suci ramadhan, fenomena 

masyarakat miskin (peminta-minta di wailayah kota 
Mataram) menjadi semakin menjamur. Fenomena tersebut 
dapat dilihat di beberapa  tempat yang dianggap strategis 
dan paling menjanjikan bagi mereka untuk meraup rezeki 
(uang), seperti pusat perbelanjaan, toko-toko konpeksi, 
perempatan jalan dan beberapa tempat lainnya.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan 
beberapa responden yang peneliti jumpai pada saat mereka 
sedang melakukan aktivitas meminta-minta yang berhasil 
peneliti wawancarai di beberapa tempat yang berada di 
wilayah Kota Mataram: Asiah, umur 16 asal Sesela28. 
Menurutnya bahwa ia berpropesi sebagai peminta-minta 
houl sejak 3 tahun yang lalu. Ia terjun sebagai peminta-

28  Wawancara tangga; Rabu, 1 September 2010 di  Pasar Kebon 
Rowek Ampenan 



  Implementasi Hukum Ekonomi Syariah .....     •     21

minta khususnya di bulan suci ramadhan berawal dari ajakan 
salah seorang temannya yang sebaya dengannya. Mula-mula 
ajakan temannya tersebut ia tolak dengan mentah-mentah 
lantaran pekerjaan tersebut belum pernah dikerjakannya 
sebelumnya. Namun karena melihat hasil yang diperoleh 
temannya tersebut lumayan banyak, maka pada keesokan 
harinya ia bersedia mengikuti temannya meminta-minta houl. 
Pada mulanya ia merasa risih dengan pekerjaan tersebut, 
namun karena hasilnya cukup menggiurkan maka ia merasa 
betah  dan tekun menjalani pekerjaan meminta-minta houl 
tersebut walaupun ia tahu bahwa pekerjaan meminta-minta 
itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh 
agama. Saat diwawancari oleh peneliti kaitannya dengan 
hukum meminta-minta dari sudut pandangan agama, dengan 
lantang ia mengatakan bahwa ” saya tahu bahwa pekerjaan 
meminta-minta merupakan pekerjaan yang tidak dianjurkan 
oleh agama Islam, namun pekerjaan tersebut tidak sampai 
kepada perbuatan dosa. Oleh karenanya, saya melakukan 
pekerjaan tersebut ketimbang saya mencuri”. Sementara 
itu, menurutnya bahwa penghasilan yang diperolehnya 
sebagai peminta-minta kalau dirata-ratakan perharinya ia 
bisa mengumpulkan Rp 45.000 sampai 50.000.

Anah, umur 32 warga Sesela29. Saat diwawancarai 
oleh peneliti tentang motivasinya meminta-minta houl, 
dengan santai ia mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa 
meminta-minta. Menurutnya, bahwa pekerjaan meminta-
minta tersebut sudah ditekuninya sejak ia berumur 13 tahun. 

29  Wawancara tanggal 1 September 2010 di Pasar Kebon Rowek 
Ampenan



22     •     Zaenudin Mansyur

Sama dengan responden pertama bahwa awal mulanya 
ia berpropesi sebagai peminta-minta karena diajak oleh 
teman-teman bermainnya. Mulanya ia melakukan pekerjaan 
tersebut hanya sekedar iseng. Namun karena hasilnya pada 
kali pertama juga cukup memenuhi kebutuhannya sehari-
hari, maka ia terus-menerus melakukan pekerjaan tersebut. 
Bahkan pekerjaan meminta-minta itu tidak hanya dilakukan 
di bulan suci ramadhan saja, melainkan nyaris setiap hari 
ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya 
saja penghasilan yang didapatkan di luar bulan puasa tidak 
sebanyak yang didapatkan pada bulan ramadhan. Kalau di 
luar bulan ramadhan ia mendapatkan hasil sekitar Rp 15.000 
– 20.000., maka pada bulan ramadhan ia mendapatkan hasil 
berkisar antara Rp. 30.000 sampai dengan Rp. 45.000,. 
Ketika peneliti meminta pendapatnya tentang profesinya 
itu kaitannya dengan ajaran agama, ia mengatakan bahwa  
pekerjaaan meminta-minta itukan pekerjaan yang halal”. 
Menurutnya labih baik meminta-minta dari pada mencuri 
atau merampok.  

Berbeda dengan responden di atas, bahwa Marinah, 
umur 14 tahun asal Sesela30, saat peneliti mewawancarainya 
tentang motivasinya meminta-minta di bulan Ramadhan, 
ia mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan perbuatan 
tersebut lantaran tidak ada pakai beli baju lebaran. 
Jadi, pekerjaan meminta-minta tersebut baginya bukan 
merupakan pekerjaan tetap, melainkan sampingan dan itu 
pun dilakukan karena  didorong oleh keadaan keluarganya 

30  Wawancara tanggal 2 September 2010 di pasar Kebon Rowek 
Ampenan 
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yang tidak memungkinkan baginya membeli baju lebaran 
kalau  ia tidak meminta-minta. Sementara itu, penghasilan 
yang didapatkannya perhari rata-rata Rp. 17. 000,-. Terkait 
dengan pemahamannya terhadap ajaran agara terkait dengan 
pekerjaan meminta-minta, ia mengatakan bahwa sama sekali 
ia tidak mengerti tentang hukum daripada meminta-minta 
itu. Dan menurutnya, bahwa pekerjaan tersebut lebih baik 
daripada mencuri atau menipu orang.

Pur, 21 tahun asal Sesela31, saat diwawancarai oleh 
peneliti ia menjelaskan bahwa pekerjaan meminta houl itu 
sudah biasa dilakukannya tiap tahun. Ketika ditanya tentang 
pengertian atau makna houl, ia tidak mengerti apa-apa. Ia 
mengatakan bahwa saya tidak mengerti apa itu houl, yang 
penting orang menyebutnya kalau meminta- minta di bulan 
ramadan adalah maksudnya minta houl. Karena itu saya juga 
memahaminya bahwa pekerjaan saya meminta-minta di bulan 
Ramadhan ini adalah meminta houl. Masih menurut Pur, 
bahwa saat meminta-minta terkadang orang memberikan 
dengan ikhlash atau langsung tanpa basa-basi, namun tidak 
jarang orang yang dimintai itu mengeluarkan kata-kata yang 
menurut saya menyinggung perasaan saya, seperti ” badan 
kamukan masih sehat, kenapa harus meminta-minta, kenapa 
tidak bekerja seperti orang lain untuk mencari rezki ? dan 
sebagainya”. Rata-rata penghasilan saya per hari sekitar Rp. 
21. 000,-. Uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan 
sehari-hari selama bulan ramadhan, dan kalaupun ada 

31 Wawancara tanggal 2 September 2010 di salah satu rumah 
Penduduk di Kampung Melayu Ampenan 
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sisanya saya akan berikan orangtua saya untuk keperluan 
lebaran ( baik lebaran fitri maupun lebaran topat).

Senah, 43 tahun asal Sesela. Menurutnya, bahwa 
pekerjaan meminta-minta houl sebenarnya suatu pekerjaan 
yang saya sendiri kurang setuju untuk menjalaninya. Namun 
apa hendak dikata, saya mempunyai tanggungan 3 orang 
anak yatim yang ditinggal mati oleh suami saya. Dari ketiga 
anak saya tersebut, dua orang di antaranya masih duduk di 
bangku sekolah. Satu orang sedang duduk di bangku kelas II 
Madrasah Tsanawiyah dan yang satunya lagi sedang duduk 
di bangku klas IV Madrasah Ibtidaiyah. Kedua anak saya 
tersebut sangat membutuhkan biaya untuk melanjutkan 
pendidikannya, sementara saya tidak mempunyai pekerjaan 
tetap untuk menghidupi dan sekaligus memenuhi kebutuhan 
mereka. Maka satu-satunya jalan adalah dengan meminta-
minta, terlebih lagi  di bulan suci Ramadhan. Kedatangan 
bulan suci Ramadhan bagi saya merupakan bulan penuh 
keberkahan. Karena pada bulan tersebut saya bisa meraup 
hasil sekitar  Rp50.000 perharinya. Bagi saya uang sejumlah 
itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga  
saya pada hari itu. Dan kalaupun ada sisianya, saya berusaha 
untuk menyimpan/ menabungnya di tempat tertentu agar 
ada saya pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga 
saya di hari-hari berikutnya ( termasuk beiaya pendidikan 
dan kesehatan mereka). Terkait dengan pertanyaan peneliti 
tentang pemahamannya dibidang agama (khusus mengenai 
pekerjaan meminta-minta tersebut), ia mengatakan bahwa 
baginya tidak terlalu mempermasalahkannya asal pekerjaan 
tersebut halal.
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Inak Sih, 45 tahun, asal Sesela. Bagi inak Sah, 
pekerjaan meminta-minta houl itu digelutinya sejak dua 
tahun yang lalu. Baginya sesungguhnya tidak ada target 
yang jelas dalam meminta-meminta tersebut, melainkan 
hanya sekedar ikut rame-rame saja. Dan menurutnya, 
bahwa lokasi atau tempat ia meminta adalah rumah-rumah 
penduduk yang dianggap mempu dan berpotensi untuk 
memberikan zakat. Ia bersama-sama dengan beberapa 
orang temannya berkeliling di rumah-rumah penduduk 
yang dianggap mampu (kaya), kemudian ketika mereka 
sampai di suatu rumah, mereka mulai mengatur strategi. 
Mereka mendatangi rumah seseorang yang dianggap kaya 
tersebut secara bergiliran. Bagi siapa saja yang mendapat 
giliran pertama untuk mendatangi rumah yang menjadi 
sasarannya, maka biasanya ia mendapatkan jatah yang 
lebih banyak daripada yang datang belakangan. Agar tidak 
terjadi percekcokan di antara mereka, biasanya mereka 
membuat kesepakatan terlebih dahulu antara teman atau 
kelompoknya. Dan hasilnya akan dibagi rata sesama mereka. 
Dalam ketentuan seperti ini sangat dibutuhkan kejujuran. 
Dan hasil yang diperoleh rata-rata Rp. 25.000,- perhari. 
Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga saya dalam menjalankan ibadah puasa ramadhan 
dan persiapan lebaran.

Hal senada diuangkapkan oleh beberapa responden 
lainnya yang menjadi bagian atau kelompok dari Inak sih, 
seperti :  Mer (28 tahun), Diah (25 tahun), Tini (33 tahun). 
Mereka melakukan pekerjaan meminta-minta houl hanya 
didiorong oleh keinginan ikut rame-rame, yang sekalipun 
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ujung-ujungnya mereka juga akan mendapatkan uang yang 
akan dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan 
hidup diri dan keluarganya masing-masing. Terkait dengan 
pemahaman mereka terhadap ajaran agama terkait dengan 
pekerjaan meminta-minta tersebut, mereka mengataan 
bahwa ” meminta-minta itu kan tidak dosa” makanya kami 
iseng rame-rame ke tempat-tempat tertentu untuk meminta 
houl. Dan  yang penting halal, daripada mencuri dan menjual 
harga diri di tempat-tempat pelacuran dan lain sebagainya.

Marwiyah (21 tahun) asal Kampung Melayu Bangsal. 
Saat diwawancarai oleh peneliti tentang motivasinya 
melakukan pekerjaan meminta houl, Marwiyah mengatakan 
bahwa pekerjaan tersebut ia lakukan karena  didorong oleh  
adanya rasa keinginan untuk memperoleh uang buat beli 
baju lebaran. Tentang pengalamannya selama menjalani 
propesi ini, Marwiyah menuturkan bahwa ” yang namanya 
orang minta, tidak jarang saya mendengarkan kata-kata yang 
dapat menyinggung perasaan saya   seperti” kamu kan masih 
kuat, cobalah bekerja yang rajin, carilah pekerjaan yang lain 
yang lebih terhormat, dan lain sebagainya”. Apalagi kalau  
orang tempat saya minta-minta itu model orang yang agak 
mengerti agama, saya diceramahin dulu baru dikasih uang 
seadanya”. Perharinya saya bisa mendapatkan uang sekitar 
Rp. 26.000. dan uang tersebut saya pergunakan untuk beli 
baju lebaran dan kebutuhan sehari-hari.

Cen ( 18 tahun) dan Uni (14 tahun) keduanya berasal 
dari kampung Melayu Bangsal. Mereka berdua melakoni 
pekerjaan meminta-minta pada bulan ramadhan ini 
termotivasi dengan keinginan untuk beli baju lebaran, hanya 
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saja sikap atau pandangan mereka yang berbeda antara satu 
dengan lainnya terkait dengan pemahamannya terhadap 
ajaran agama terkait dengan pekerjaan meminta-minta. 
Menurut Cen, bahwa baginya meminta-minta itu adalah  
merupakan jalan atau cara terakhir untuk mendapatkan 
uang, asal  tidak mencuri. Penghasilan yang didapatkannya 
per-hari adalah Rp. 14.000,-. Uang tersebut ditabung dan 
akan digunakan untuk beli baju lebaran. Sedangkan  Ani, 
ia mempunyai pemahaman yang lebih bersikap pasrah 
terhadap usahanya itu. Ia mengatakan ” kalau dikasih 
diterima dan kalau tidak ya sabar. Penghasilannya per-hari 
lebih besar daripada yang didapatkan oleh Cen yaitu sekitar 
Rp. 31. 000,-. Dan uang tersebut akan dipergunakan untuk 
keperluan lebaran puasa dan lebaran ketupat.

Sementara Murni (19 tahun ) dan  Bik Muk (54 
tahun), keduanya juga berasal dari Kampung Melayu 
Bangsal. Murni melakukan pekerjaan keliling meminta houl 
itu hanya karena didorong oleh perasaan ingin (iseng) saja, 
tanpa adanya motivasi yang jelas. Baginya bahwa pekerjaan 
meminta-minta itu kan pekerjaan yang halal. Penghasilannya 
perhari Rp. 29.000,-. Uang yang didapatkannya itu tidak 
jelas penggunaannya tidak seperti responden yang lain, 
dimana  rata-rata mereka menggunakan hasil meminta-
minta itu buat persiapan lebaran dan  keperluan hidup 
lainnya. Sedangan Bik Muk, ia melakukan aktivitas meminta 
houl itu karena adanya keinginan untuk persiapan belanja 
lebaran. Hanya saja ia lebih bijak dalam melakukan aktivitas 
tersebut. Menurutnya ia melakukan pekerjaan meminta-
minta itu adalah dalam rangka membantu orang kaya untuk 
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menyalurkan sebagian hartanya di jalan Allah ( memberikan 
kepada fakir-miskin) seperti saya ini. Penghasilan yang 
diapatkannya perhari sekitar Rp. 46.000,-. Dan uang tersebut 
akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
sehari-hari.

Amak galim ( 69 tahun) asal Praya Lombok Tengah. 
Saat diwawancarai di sela-sela aktivitasnya meminta-minta 
houl, ia mengatakan bahwa motivasinya meminta-minta 
adalah agar orang kaya berkesempatan beramal jariyah yaitu 
dengan membagikan sebagian hartanya kepada orang-orang 
yang berhak menerimanya seperti saya ini ” biar orang kaya 
tetap ngasi”. Penghasilanya perhari Rp 75.000,-. Uang 
tersebut  dipergunakananya untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari.

Yati ( 15 tahun) asal Ireng, Lani (21  tahun) asal 
Sintung. Keduanya melakukan pekerjaan meminta houl 
tersebut dikarenakan keadaan orang tuanya yang cukup 
memperihatinkan. Dan karenanya, menurutnya  hasil dari 
meminta-minta itu akan diberikan ibunya buat menambah 
belanja sehari-hari terlebih lagi di bulan puasa ini harga seluruh 
bahan makanan maupun pakaian nyaris naik dibanding 
dengan sebelumnya. Saat ditanya tentang pemahamannya 
terhadap ajaran agama terkait dengan pekerjaannya itu, 
mereka mengatakan bahwa meminta-minta itu tidak haram 
dan tidak dosa alias halal. Penghasilan mereka perharinya 
berkisar antara Rp. 16.000 sampai Rp.21.000,-.

Wiwik ( 9 tahun) warga Ireng. Ia meminta houl karena  
diajak kakaknya. Saat ditanya oleh peneliti tentang ajaran 
agama dan motivasinya meminta-minta, dengan singkat ia 
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mengatakan tidak mengerti semua itu. Penghasilan yang 
didapatkannya perhari Rp. 20.000,-. Dan uang tersebut tidak 
jelas penggunaannya, dan nyaris semua penghasilannya 
diberikan kepada kakaknya untuk mengurus kebutuhan 
hidupnya sehari-hari.

Berbeda dengan Wiwik, Inak Zul ( 60 tahun) asal 
Ireng. Ia meminta houl karena ikut cucu. Baginya meminta-
minta adalah pekerjaan yang bisa membantu memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penghasilan yang ia 
dapatkan perharinya Rp. 28.000,-. Uang tersebut diberikan 
kepada cucunya untuk keperluan sekolah dan kesehatan 
serta kebutuhannya yang  lain.

Masih banyak lagi responden yang berhasil peneliti 
wawancarai pada saat mereka meminta houl di beberapa 
tempat terpisah, seperti : Azizah (24 tahun) asal Ireng, 
penghasilan perhari Rp. 19.000, Nur (21 tahun) asal Ireng, 
penghasilan perhari Rp. 22.000, Melani, (21 tahun) asal 
Ireng, penghasilan perhari Rp. 27.000, Iank Saleh ( 4 tahun) 
asal Ireng, penghasilan perhari Rp. 41.000, Inak Ayah (49 
tahun) asal Ireng, penghasilan perhari Rp. 39.000, Amrillah 
(41 tahun) asal Ireng, penghasilan perhari Rp. 26.000, Fitri 
(30 tahun ) asal Sintung, penghasilan perhari Rp. 36.000, 
Darsiah (23 tahun) asal Sintung, pengasilan perhari Rp. 
32.000, dan masih banyak lagi responden lainnya yang 
tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Namun pada 
prinsipnya mereka semua melakukan pekerjaan meminta 
houl itu lantaran disebabkan oleh keadaan ekonomi mereka  
yang tidak mendukung terpenuhinya kebutuhan hidupnya. 
Dan menurut mereka, satu-satunya cara untuk memenuhi 
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kebutuhan hidup adalah dengan cara meminta-minta. 
Menurut mereka meminta itu lebih baik dan mulia daripada 
mencuri atau merampok. 

Di tempat terpisah, peneliti berhasil mewawancarai 
beberapa peminta houl yang berkeliaran di wilayah 
Kecamatan Cakranegara, tepatnya di sekitar pasar induk 
Cakranegara. Di antara peminta-minta yang berhasil peneliti 
wawancarai dan sekaligus menjadi responden adalah:

Kendi ( 8 tahun) asal gegutu32 . Saat di wawancarai 
oleh peneliti terkait dengan pekerjaannya sebagai peminta, 
ia mengatakan bahwa meminta-minta seperti  ini merupakan 
pengalaman pertama saya. Itupun karena diajak oleh teman 
satu kampung. Ia menuturkan bahwa pada mulanya ia 
merasa risih dengan pekerjaan tersebut, dan ia ikut temannya 
meminta-minta tanpa sepengathuan orang tuanya. Ditanya 
tentang keadaan orang tuanya, ia mengatakan bahwa kedua 
orangtua saya  masih hidup dan bekerja sebagai buruh tani. 
Penghasilan kedua orang tua sebenarnya boleh dibilang  
berada pada  tingkat ekonomi menengah ke bawah. Walau 
demikian kedua orang tua saya tidak pernah mengijinkan 
saya untuk meminta-minta. Bahkan mereka lebih banyak 
menyuruh saya rajin sekolah agar nantinya kehidupan saya 
lebih baik daripada kehidupan mereka. Namun karena saya 
diajak oleh teman bermain, maka sayapun mengikuti ajakan 
teman tersebut, dan akhirnya saya seperti yang bapak jumpai 
sekarang ini. Terkait dengan penghasilan yang saya terima 
setiap harinya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan uang 

32  Wawancara tanggal 28 Agustus 2010 jam 13.00 Wita di depan 
toko sepatu Cakar Mas. 
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sebesar Rp. 10.000. uang tersebut saya pergunakan untuk 
persiapan beli baju lebaran dan buat jajan sehari-harinya.

Piyan ( 10 tahun) asal Timreh Pagesangan33. Saat peneliti 
berhenti di perempatan Tanah Aji, muncullah sekelompok 
anak peminta-minta menghampiri peneliti. Kesempatan 
tersebut peneliti manfaatkan untuk mengajukan beberapa 
pertanyaan terkait dengan topik penelitian ini. Ketika itu 
peneliti menanyakan identitas yang bersangkutan sampai 
dengan penghasilannya. Secara singkat anak (peminta ) itu 
mengatakan bahwa : ” nama saya Piyan, umur 10 tahun, 
asal timreh. Saya bersama teman-teman yang ada ini tiap 
hari mangkal di sini mengharapkan belas kasihan para 
pengguna jalan. Setiap pengguna jalan, terutama mereka 
yang mengendarai roda empat (mobil) saya dekati dan 
mintai uang, ya namanya orang minta, kadang dikasih dan 
tidak jarang ditolak dengan menutup kaca mobilnya. Tiap 
malamnya saya bisa mengumpulkan uang sebanyak   Rp 
15.000. Uang tersebut saya pergunakan untuk membeli jajan 
dan keperluan lainnya. Dan kalau ada sisinya, saya tabung 
buat persiapan lebaran. 

Tohri ( 9 tahun) asal gegutu.34. Saat saya menunggu 
istri dan anak-anak yang sedang berbelanja di toko sepatu, 
datanglah seorang anak meminta houl pada saya, dan 
kesempatan itu saya manfaatkan untuk mengajukan beberapa 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi terkait dengan 

33  Wawancara tanggal 30 Agustus 2010 jam 21.15 di Perempatan 
Tanah Aji Pagesangan 

34  Wawancara tanggal 28 Agustus 2010 jam 13.10 Wita di depan 
took sepatu Cakar Mas Cakranegara. 
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penelitian ini. Tohri menjawab beberapa pertanyaan yang 
saya lontarkan. Ia mengatakan bahwa dirinya meminta-minta 
houl seperti ini karena diajak oleh teman sepermainannya. 
Dari rumah ia jalan kaki bersama dengan beberapa temannya. 
Sampai di pasar induk Cakranegara, mereka berpisah satu 
sama lain untuk melakukan aktivitasnya meminta-minta, 
dan akan bertemu kembali pada jam dan tempat yang telah 
mereka sepakati bersama. Terkait dengan penghasilan yang 
ia dapatkan perharinya, Tohri mengatakan bahwa dirinya 
dapat mengumpulkan uang sebesar  Rp. 50.000. uang 
tersebut sebagiannya diberikan kepada ibunya dan sebagian 
yang lainnya dipergunakannya sendiri untuk beli jajan dan 
main.

Jali (10 tahun ) asal gegutu35. Sama dengan responden 
lainnya, saat diwawancarai oleh peneliti, Jali mengatakan 
bahwa ” saya bersama-sama dengan teman yang lain 
berangkat dari rumah ( gegutu ) sampai ke sini dengan 
berjalan kaki. Keberangkatan saya ke tempat ini atas 
ajakan dari teman-teman, dan penghasilan saya perharinya 
sebesar  Rp. 40.000. Uang tersebut saya pergunakan untuk 
membeli makanan untuk berbuka puasa dan sebagiannya 
saya berikan kepada orang tua saya untuk keperluan rumah 
tangga mereka. Hal yang sama juga dialami oleh Yayat ( 12 
tahun) asal gegutu dengan penghasilan perharinya sebesar 
Rp. 27.000. demikian juga dengan peminta-minta yang 
lainnya yang merupakan kelompok dari anak-anak peminta 
dari gegutu seperti: Jaelani ( 13 tahun ) penghasilan perhari  

35  Wawancara  tanggal 29 Agustus 2010 jam 13.00 Wita, di depan 
Toko Emas Pasar Cakranegara. 
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Rp. 30.000, Zen ( 13 tahun ) penghasilan perhari Rp. 40.000, 
Sadri ( 12 tahun ) penghasilan perhari Rp. 25.000, Sopian 
( 10 tahun ) penghasilan perhari Rp. 25.000, Hambali ( 14 
tahun ) penghasilan perhari Rp. 25. 000, Suban ( 15 tahun ) 
penghasilan perhari Rp. 25.000, dan Toni ( 10 tahun ) asal 
gegutu Kacang. Rp. 30.000. 

Sementara itu di tempat terpisah, peneliti juga 
menemui sekelompok anak peminta-minta di saat peneliti 
menunggu isteri dan anak yang sedang berbelanja di Busana 
Indah. Mereka melalui perwakilannya datang menghampiri 
peneliti. Kesempatan tersebut peneliti manfaatkan dengan 
menanyakan beberapa pertanyaan termasuk  identitasnya. 
Pada kesempatan tersebut perwakilan mereka yaitu Ardi36 
( 7 tahun ) asal Punia menjawab pertanyaan peneliti. Ia 
mengatakan bahwa motovasinya meminta-minta adalah 
memanfaatkan kesempatan emas di bulan suci ramadhan. 
Karena menurutnya bahwa bulan suci ramadhan merupakan 
bulan panen, sebab biasanya kebanyakan orang tergerak 
hatinya untuk memberi atau bersedekah. Penghasilan yang 
saya dapatkan perharinya sekitar  Rp. 10.000. uang tersebut 
saya pergunakan untuk beli jajan dan mainan, seperti 
kembang api, petasan dan lain-lainnya.

Lain halnya dengan inak Imok37 ( 45 tahun) asal 
gomong,  disaat peneliti mewawancarainya ia mengatakan 
bahwa : saya sudah lama meminta-minta dari satu perempatan 
ke perempatan yang lain, tak terkecuali di bulan puasa ini. 
Biasanya saya beroperasi di perempatan dekat AMM dan 

36  Wawancara, 30 Agustus 2010 di Depan Busana Indah Gomong 
37  Wawancara, 30 Agustus 2010 di Perempatan Erlangga 
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perempatan Erlangga. Ini saya lakukan agar para pengguna 
jalan tidak mengenali saya, dan penampilan saya terkadang 
berubah-ubah, terkadang saya membungkuk, jalan pincang 
dan sebagainya. Itu saya lakukan dengan harapan para 
pengguna jalan merasa iba atau merasa belas kasihan 
pada saya. Namun ternyata kelakuan saya yang seringkali 
mengubah penampilan itu bukannya mendatangkan hasil 
atau uang banyak, malah sebaliknya tidak sedikit dari 
pengguna jalan yang sudah mengenal saya dan langsung 
mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan saya mangkal 
dan dibarengi rasa malu. Namun apa hendak dikata bahwa 
meminta-minta ini merupakan satu-satunya pekerjaan yang 
dengan mudah mendatangkan uang, maka sampai sekarang 
saya menekuninya, walaupun hasil yang saya dapatkan setiap 
harinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pada 
hari itu, yaitu rata-rata saya mendapatkan uang perharinya 
sebesar Rp.. 25.000. Uang tersebut saya pergunakan untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. 

Di tempat terpisah, tepatnya di rumah peneliti, pada 
suatu hari datanglah seorang peminta-minta. Saat ditanya, ia 
mengatakan: nama saya Imah, umur 35 tahun, saya berasal 
dari tanggor lombok tengah, saya datang meminta-minta ke 
Mataram dengan harapan orang Mataram akan memberikan 
yang lebih besar daripada apa yang diberikan oleh orang-
orang kampung. Saya memiliki tiga orang anak, sementara 
suami saya adalah seorang buruh yang saat ini sedang 
bekerja di Sumbawa. Jadi untuk keperluan hidup sehari-hari 
ketiga anak saya, terpaksa saya melakukan pekerjaan seperti 
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ini. Sedangkan penghasilan yang saya dapatkan perharinya 
rata-rata sekitar Rp. 30.00038,. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti 
lakukan terhadap beberapa informan (peminta-minta) 
yang berhasil peneliti wawancarai pada saat mereka 
melakukan aktivitas meminta-minta houl tersebut dapat 
dipaparkan bahwa dari segi umur, peminta-minta houl itu 
dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu golongan 
orang dewasa dan golongan anak-anak. Untuk mereka 
yang tergolong dewasa ini sebagian besar peminta-minta 
houl tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu 
secara ekonomi dan tidak mempunyai penghasilan tetap. 
Kesehariannya mereka bekerja seramputan (jenis pekerjaan 
apa saja mulai dari buruh bangunan, buruh tani dan lain 
sebagainya) yang tentunya dari pekerjaan mereka tersebut 
mereka mendapatkan hasil yang boleh dibilang sangat jauh 
dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-
hari. Untuk menutupi kekurangan mereka dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya beserta keluarga yang menjadi 
tanggungannya, terpaksa mereka berkeliling kampung dari 
rumah ke rumah untuk memminta-minta (houl) di bulan 
Ramadhan.

Sedangkan peminta-minta houl yang tergolong 
masih anak-anak, mereka melakoni pekerjaan meminta-
minta houl tersebut berawal dari ajakan beberapa teman 
bermainnya yang lebih senior yang telah lama atau lebih 
dulu melakoni pekerjaan tersebut. Dari pantauan peneliti 

38  Wawancara di Getap, cakranegara pada tanggal 26 september 
2010 jam 17.15 wita 
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bahwa anak-anak peminta houl tersebut sebagian besar 
berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kalaupun ada di 
antara mereka yang berasal dari keluarga yang ekonominya  
boleh dibilang agak mampu, mereka ini melakukan aktivitas 
meminta houl tersebut lantaralan dipengaruhi atau diajak 
oleh teman-temannya tanpa sepengetahuan orang tuanya. 
Dan uang hasil meminta-minta itu mereka pergunakan 
untuk membeli jajan dan mainan pada saat itu juga bersama 
dengan teman sepermainannya.  

Melihat fenomena yang berkembang terkait dengan 
maraknya peminta-minta houl yang berkeliaran di tempat-
tempat tertentu terlebih lagi di perempatan lampu merah, 
membuat para pengguna jalan merasa kesal terhadap ulah 
mereka. Hal ini disebabkan karena tidak jarang peminta-
minta itu datang secara bergantian kepada seseorang yang 
dilihatnya telah memberikan uang kepada teman sesama 
pemintanya. Terkadang keadaan seperti ini membuat macet 
lalu lintas. Hal ini membuat para pengguna jalan merasa 
kesel atau jengkel terhadap ulah mereka. Sebagai bentuk 
kekesalan para pengguna jalan, tidak sedikit dari mereka 
begitu melihat peminta-minta mendekati mobil mereka, 
langsung yang punya mobil atau sopirnya serta merta 
menutup kaca atau jendela mobilnya.

D. Analisiss Tradisi Nunas Houl Perspektif  Tokoh 
Agama dan Tokoh Masyarakat  
Terkait dengan fenomena peminta-minta houl yang 

berkeliaran di wilayah kota Mataram, peneliti berhasil 
menemui beberapa tokoh agama maupun tokoh masyarakat 



  Implementasi Hukum Ekonomi Syariah .....     •     37

untuk dimintai pendapat atau tanggapan mereka terhadap 
fenomena tersebut. Di bawah ini peneliti paparkan hasil 
wawancara dengan beberapa tokoh dimaksud, antara lain:

TgH. Muhibullah39 saat diwawancarai oleh peneliti 
terkait dengan pendapat beliau tentang fenomena 
masyarakat muslim peminta-minta yang berkeliaran di 
kota Mataram, beliau menuturkan bahwa” sebenarnya 
sebagai seorang muslim sejati tidak perlu melakukan hal 
serendah itu, sekalipun oleh agama kita (Islam) tidak sampai 
mengharamkan perbuatan tersebut. Sebab hal tersebut 
menjadi salah satu indikasi yang mengarah kepada bagaimana 
orang non muslim ( seperti pemeluk agama Hindu, Kristen 
dan lain sebagainya) yang ada di kota Mataram ini melihat 
kehidupan pemeluk Islam yang sebagiannya hidup dengan 
menggantungkan nasibnya pada belas kasihan orang lain. 
Adalah menjadi tugas dan kewajiban seorang suami  selaku 
kepala rumah tangga untuk memenuhi setiap kebutuhan 
hidup anak dan isterinya. Terkait dengan itu semua, maka 
seorang suami dan sekaligus kepala rumah tangga dituntut 
untuk selalu bekerja keras membanting tulang mencari rezki 
dengan jalan atau cara yang baik dan halal.

Senada dengan pendapat di atas, TgH. Faizin 40   saat 
diwawancarai oleh peneliti tentang komentar atau tanggapan 

39  Beliau adalah seorang  tokoh agama berdomisili di Getap 
Kelurahan Cakranegara Kecamatan Cakranegara, seorang tokoh 
kharismatik yang banyak memberikan pencerahan bagi masyarakat kota 
Mataram dan Lombok Barat. Di samping itu, beliu juga aktif memberikan 
materi pelajaran pada program Takhassus di Pondok Pesantren al-
Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat. 

40  Salah satu tokoh agama yang akhir-akhi ini telah istirahat dari 
pemberian pencerahan agama bagi masyarakat sekitarnya dikarenakan 
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beliau terhadap aktivitas peminta-minta yang berkeliaran di 
kota Mataram khususnya yang terjadi pada bulan ramadhan, 
beliau mengatakan” seyogyanya keadaan seperti itu tidak 
perlu terjadi di kalangan umat Islam kalau saja para anggota 
keluarga mereka (khususnya kedua orang tuanya mau dan 
peduli dengan kehidupan anak-anaknya, apalagi kita tahu 
bersama bahwa anak-anak merupakan belahan kasih sayang 
dan sekaligus tumpuan harapan para orang tuanya kelak 
di hari tua. Di samping itu, anak-anak merupakan amanat 
yang dibebankan oleh Allah kepada para orang tua. Dan 
karenanya, para orang tua berkewajiban untuk menjaga dan 
memelihara amanat tersebut dengan memenuhi kebutuhan 
hidup sang anak (baik berupa sandang, pangan, pakaian, 
pendidikan dan kesehatan). Kalau para orang tua tahu dan 
menyadari amanat tersebut, maka insya Allah mereka akan 
selalu memelihara anak-anaknya dengan tidak memberikan 
mereka berkeliaran keliling di berbagai tempat sambil 
meminta-minta terlebih di bulan puasa yang merupakan 
bulan ibadah. Seharusnya pada bulan tersebut anak-
anak diperhatikan masalah ibadahnya dengan memenuhi 
kebutuhan hidupnya, sehingga mereka tidak lagi mempunyai 
alasan untuk meminta-minta (houl). 

Sementara itu, H. Abdullah Bagis41 berpendapat 
bahwa Praktik houl yang dilakukan masyarakat merupakan 

kondisi kesehatan beliau yang tidak mengijinkan untuk dilanjutkannya 
pengajian yang dipimpinnya yang berlangsung tiap malam  bertempat 
di Masjid Nurul Hidayah getap Barat dengan materi yang berbeda tiap 
malamnya. 

41 H.Abdullah Bagis adalah seorang tokoh agama berdomisili di 
lingkungan Pejeruk Ampenan, Wawancara , 02 Oktober 2010, jam 16.15 
wita. 
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praktik meminta zakat. dan pemberi zakat bertujuan 
mengeluarkan zakat fitrah, bukan zakat harta. Dalam 
prakteknya, tidak semua masyarakat miskin mau berkeliling 
ke rumah-rumah untuk mendapatkan harta, karenanya bagi 
muzakki hendaklah ia mendatangi rumah-rumah mereka. 
Masyarakat berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya 
untuk meminta houl karena mereka memiliki pemahaman 
bahwa apa yang mereka lakukan itu tiada lain hanya untuk 
menagih haknya pada orang kaya.

Pandangan beliau terhadap praktik houl, pada 
prinsipnya praktek houl itu boleh, karena masyarakat miskin 
datang ke rumah orang-orang kaya untuk mengambil 
haknya. Hanya saja dalam prakteknya tidak sedikit peminta 
houl yang berlaku curang, dimana terkadang mereka 
mendatangi rumah yang sama dua kali, di waktu pagi dan 
petang. Di saat pemberi zakat tidak awas terhadap peminta 
houl, disanalah kesempatan mereka mendapatkan dua kali 
houl. Dan untuk mengatasi cara pembagian yang kurang 
efisien ini, sebaiknya para muzakki menyerahkan hartanya 
kepada Bazis agar pembagian harta tersebut dapat merata. 
Masih menurut pak H. Abdullah, orang tua dulu kalau mau 
mengeluarkan zakat, ia mengumpulkan para fakir miskin, 
ini dilakukan agar pemberian zakat tidak dobel. Tokoh 
agama lainnya adalah H. Abdul kadir42. Menurutnya, bahwa 
houl itu sama dengan memberi sedekah. Jadi  Houl tidak 
khusus diberikan kepada fakir miskin saja, terkadang houl 
diberikan juga kepada orang mampu, seperti ketika saya 

42  Tokoh Agama di Lingkungan Taman Sejahtera, Wawancara 02 
Oktober 2010, jam 20.00 Wita. 
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kecil dulu, saya pernah diberikan houl oleh keluarga. Jadi 
harta yang dikeluarkan itu bukan harta untuk  zakat.

Pandangan beliau terhadap praktek houl adalah 
hukumnya dibolehkan, hanya saja meminta houl dengan cara 
keliling dari satu rumah ke rumah yang lain beliau kurang 
setuju. Sebaiknya para pemberi sedekah menyerahkan 
uangnya ke pengurus masjid yang nantinya akan disalurkan 
kepada para mustahiq, dan dalam kontribusinya – dalam 
pandangan beliau - harus dibedakan, yang tua lebih besar 
nominal yang diterima dari pada yang kecil. Labih lanjut 
beliau menambahkan, dalam praktek houl tidak sedikit 
orang mampu ikut meminta, karena mereka meminta, ia 
akhirnya beliau pun berikan. Rupanya itu sudah menjadi 
kebiasaan mereka yang suka meminta-meminta. Bahkan 
salah satu peminta ada yang meberitahukan kepadanya 
kalau salah seorang yang beliau berikan uang itu tergolong 
kaya. Dalam prakteknya, para peminta houl tidak sedikit 
yang datang dari luar Mataram. Menurut Bapak H. Abdul 
Kadir, salah satu faktor mereka meminta-minta karena 
gagal panen di kampungnya.

TgH. H. L. Arkanuddin43 adalah seorang tokoh 
agama di masyarakat Kampung Melayu Tengah di kelurahan 
Ampenan Tengah. Menurut beliau bahwa ada perbedaan 
istilah yang diberikan masyarakat terhadap peminta-minta 
pada bulan ramadhan. Kalau di luar Lombok, orang yang 
keliling meminta uang disebut peminta-minta, sedangkan 
bagi masyarakat Lombok hal itu disebut houl. Kata houl 

43  Wawancara tanggal 03 Oktober 2010, jam 09.00 wita. 
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berasal dari kata haul yang berarti setahun. Masyarakat 
muslim Sasak  yang melakukan ke liling dari satu rumah ke 
rumah lainnya, atau dengan cara meminta-minta di tempat-
tempat keramaian seperti Mall karena mereka mengetahui 
bahwa bagi orang kaya berkewajiban mengeluarkan zakat 
harta, fitrah dan lain-lain kepada fakir miskin, oleh sebab 
itu mereka meminta haknya. Zakat fitrah dan zakat mal ini 
umumnya dikeluarkan pada bulan ramadhan.

Praktek meminta houl yang dilakukan masyarakat 
muslim Sasak dalam pandangan beliau tidaklah bertentangan 
dengan syari’at agama, karena mereka ini termasuk kategori 
orang yang tidak mampu dan berhak menerima zakat, 
sedekah, dan atau infak dari orang kaya. Allah swt berfirman  
:

َواْلَعاِمِلنَي َواْلََساِكنِي  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ  إِنََّم 
َواْلَغاِرِمنَي َقاِب  الرِّ َوِف  ْم  ُقُلوُبُ َفِة  َواْلَُؤلَّ  َعَلْيَها 
َواهلُل اهللِ  ِمَن  َفِريَضًة  بِيِل  السَّ َواْبِن  اهللِ  َسبِيِل   َوِف 

َحِكيٌم  َعِليٌم 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus 
zakat, para mu’allaf  yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
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diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.44

Melihat ayat tadi, maka sudah menjadi kewajiban 
bagi orang kaya untuk memberikan houl kepada mereka 
baik yang datang ke rumahnya atau yang meminta-minta 
di Mall, meskipun yang datang itu gerombolan dari satu 
keluarga, karena mereka memang dari orang tidak mampu.  
Dan Allah sangat mengancam orang kaya yang tidak mau 
mengeluarkan zakat dengan ancaman yang keras. 

Lebih lanjut beliau menjelaskan, bahwa orang yang 
suka membantu saudaranya yang dalam kesulitan akan 
dibalas Allah dengan diberikannya kemudahan hidup di 
dunia dan di akhirat, lalu ia menyebutkan hadits Rasulullah 
saw:

44  Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang 
yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk 
memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup 
penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: 
orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.4. 
Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang 
baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: 
mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang 
kafir.6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan 
yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang 
berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya 
itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah 
(sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. 
Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup 
juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah 
sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan 
maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
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و الدنيا  ىف  له  اهلل  يسرّ  معس  عىل  يسرّ   من 
اآلخرة

Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang 
susah, niscaya Allah akan memberikannya kemudahan baik 
di dunia maupun di akhirat.

أخيه عون  ىف  العبد  مادام  العبد  عون  ىف  واهلل 
“Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada 
seorang hamba, selama ia mau menolong saudaranya”.

Kemudian TgH. L. Arkanuddin menambahkan 
bahwa peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ)  atau Badan 
Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (Bazis) pemerintah dalam 
menyalurkan dana belum terarah dan masih bersifat 
konsumtif. Mestinya penyaluran dana tersebut bersifat 
produktif, sehingga mereka yang menerima sekarang ini 
tidak lagi sebagai penerima zakat tahun depan, bahkan 
sebaliknya, ia harus termasuk orang yang wajib mengeluarkan 
zakat atau muzakki. Dengan demikian, jumlah masyarakat 
peminta houl akan berkurang dari tahun ke tahun.          

Bapak H. Muhalli45 adalah seorang tokoh agama 
di Lingkungan Melayu Bangsal di Kelurahan Ampenan 
Tengah. Menurut Pak H. Muhalli, orang yang meminta 
houl pada bulan suci Ramadhan dengan cara keliling dari 
satu rumah ke rumah yang lain, bahkan dari satu kampung 
ke kampung tetangga yang lain adalah orang yang tidak 

45  Wawancara tanggal 09 Oktober 2010, jam 16.30 wita.
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mampu dan mereka tergolong delapan kelompok yang 
berhak menerima zakat.

Menurut beliau, praktek meminta houl yang dilakukan 
masyarakat miskin dengan cara keliling dari satu rumah 
ke rumah lainnya bahkan dari satu kampung ke kampung 
lainnya adalah kebiasaan jelek yang tidak boleh dibiarkan 
berkembang pada masyarakat kita. Tradisi ini juga tidak 
sejalan dengan semangat agama yang kita anut. Mereka 
ini mestinya yang dicari oleh orang kaya untuk disalurkan 
zakatnya, bukan sebaliknya seperti yang dilakukan 
masyarakat kita sekarang, dimana orang miskin yang keliling 
mencari haknya dari orang kaya. Lebih lanjut ia menguatkan 
pendapatnya dengan mengungkapkan pendapat Ust. 
Hasyim (Tokoh Agama terkemuka di Kelurahan Ampenan 
yang merupakan guru beliau yang telah meninggal), dimana 
ia berpendapat bahwa orang kayalah yang harus keliling 
mencari orang miskin untuk dibagikan zakatnya.

Dalam mendistribusikan zakat, menurut beliau jangan 
bersifat konsumtif, dimana para muzakki hanya memberikan 
para peminta houl dengan jumlah uang yang relatif  kecil, 
yaitu antara Rp. 5.000 sampai 10.000. bahkan ada yang 
memberikan Rp. 1.000, uang sebesar ini akan habis terpakai 
untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, 
para muzakki – himbauan beliau - sebaiknya memberikan 
zakat dalam bentuk pemberian modal untuk usaha. Dari 
modal yang diberikan itu, para mustahiq akan memutar 
modal tersebut dengan jalan berwiraswasta sehingga tahun 
depannya ia tidak lagi keliling meminta-minta, tapi malah 
termasuk orang yang akan mengeluarkan zakat. 
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Sementara itu, menurut Tokoh Agama di Lingkungan 
Kapitan Kelurahan Ampenan Selatan Bapak Ust. Prof. DR. 
H. Lukman Al-Hakim, MM.46 yang juga dosen pada Fakultas 
Syari’ah IAIN Mataram sampai sekarang menuturkan bahwa 
kata houl memiliki tiga pengertian. Pertama, houl berarti 
peringatan yang berkaitan dengan kematian seorang Tuan 
guru atau wali yang berjasa dan disegani yang dilakukan 
oleh murid-muridnya dan masyarakat. Kedua, houl berkaitan 
dengan waktu pengeluaran zakat yang dilakukan oleh para 
muzakki yang selanjutnya disalurkan kepada para mustahiq 
dari delapan kelompok (ashnaf) yang telah tertera dalam Al-
Qur’an. Dan ketiga, houl berkaitan dengan peminta-minta 
yang sengaja keliling ke rumah-rumah warga atau pun 
mangkal di tempat-tempat keramaian seperti super marker 
untuk minta sedekah.

Praktek meminta houl yang dilakukan masyarakat 
muslim Sasak saat ini bertujuan untuk meminta zakat dari 
masyarakat kaya  yang biasa dilakukan menjelang hari raya 
idul fitri. Dimana masyarakat yang tidak mampu atau miskin 
biasanya keluar meninggalkan rumah dan kampungnya 
untuk keliling ke rumah-rumah orang kaya  untuk meminta 
haknya. Kebiasaan masyarakat meminta houl dengan cara 
seperti ini tidaklah sesuai dengan prinsip Islam. Dimana 
Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang 
tinggi dan pantang menyerah. Semangat ini telah banyak 
pudar dari jiwa umat Islam, akhirnya mereka enggan bekerja 
yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. 
Mereka yang malas bekerja dan hanya berharap belas 

46  Wawancara tanggal 30 Oktober 2010, jam 19.30 wita.
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kasihan orang lain kelak dihari kiamat - tegas beliau - akan 
dibangkitkan dengan pipi tanpa daging. Ini menunjukkan 
bahwa perbuatan tersebut sangat dicela oleh agama.

Lebih lanjut beliau menambahkan, bahwa di dalam 
praktek minta houl tidak jarang para peminta houl sengaja 
membawa anak kecil yang bukan anaknya, hal itu dimaksudkan 
agar para muzakki mau beriba hati memberikan sebagian 
hartanya kepadanya. Ini adalah penipuan yang tidak sejalan 
dengan syari’at agama. Lagi pula menurut beliau, praktek 
minta houl ini juga dapat menjatuhkan martabat umat 
Islam, karena tidak sedikit para peminta houl, khususnya 
di kota, mereka terkadang meminta houl kepada orang non 
muslim, baik dengan cara meminta-minta di tempat-tempat 
keramaian maupun dengan cara masuk ke rumah orang 
non muslim untuk meminta zakat. 

Lebih tegas lagi Ust. H. Lukman mengatakan 
bahwa praktik houl yang dilakukan oleh sebagian orang 
Islam (miskin) saat ini adalah tidak sesuai dengan prinsip 
Islam, karena mereka rata-rata malas atau tidak mau 
bekerja, sehingga pada diri mereka sudah hilang etos kerja 
(semangat bekerja) yang pada akhirnya akan berdampak 
pada keberadaan mereka yang tetap berada pada kondisi 
miskin. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari, mereka selalu meminta-minta mengharap belas 
kasihan dari orang lain. Masih menurut beliau, sebaiknya 
dalam mengkontribusikan zakat sasarannya diutamakan 
kepada keluarga terdekat. Dalam hal ini para muzakki-
lah yang mengantarkan sebagian hartanya kepada para 
mustahik (mereka yang berhak menerimanya), dan kalau 
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bisa diberikan dalam jumlah yang agak besar sehingga bisa 
dijadikan modal usaha untuk menciptakan lapangan kerja, 
sehingga pada saatnya nanti mereka bisa hidup mapan dan 
tidak lagi meminta-minta dan sebagainya. 

Sedangkan menurut H. Nurdin Mulyasih, MA. yang 
merupakan tokoh agama di masyaratak Dasang Agung 
dan juga sebagai Kasi Wakaf  di Kementrian Agama 
Kota Mataram sekaligus seorang muballigh terkemuka 
mengatakan bahwa houl itu semacam infaq, sedekah, dan 
zakat mal. 47 Dikatakan infaq dan sedekah, karena sebagian 
harta yang diberikan itu terkadang tidak ada kaitannya 
dengan ketentuan yang berlaku bagi harta yang dimiliki 
untuk wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu belum memenuhi 
nisab dan haul ( satu tahun). Dikatakan zakat mal, karena 
sebagian harta yang diberikan kepada para peminta itu 
diniatkan sebagai zakat bagi harta benda  yang mereka 
miliki dan sudah memenuhi standar ketentuan (yaitu sudah 
memenuhi nisab dan sudah berada padanya selama satu 
tahun).

Terkait dengan praktik houl yang terjadi saat ini, beliau 
mengatakan bahwa praktik houl tersebut sudah menjadi 
tradisi di kalangan masyarakat. Hanya saja, kalau dulu 
orang yang meminta houl itu adalah mereka yang berasal 
dari keluarga tidak mampu, tapi sekarang dapat dilihat 
bahwa yang meminta houl itu bukan saja dari keluarga 
tidak mampu, orang yang boleh dibilang cukup mampu-
pun ituk-ikutan meminta houl. Hanya saja yang menjadi 

47  Wawancara tanggal 02 Nopember 2010 di kediaman beliau di 
Dasan Agung, jam 21.15 wita. 
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permasalahan adalah tentang kriteria masyarakat miskin 
atau fakir itu sendiri yang saat ini sudah menjadi tidak jelas. 
Sebagian warga masyarakat mengatakan dirinya miskin, 
tapi dia punya motor. Hanya saja motor tersebut diojekkan. 
Ada juga masyarakat yang mengaku dirinya miskin, yang 
bersangkutan punya rumah dan rumah tersebut disewakan. 
Dan sebagiannya lagi mengaku dirinya miskin, padahal 
dia mempunyai pekerjaan. Hanya saja penghasilan yang 
didapatkan dari usahanya atau pekerjaannya itu tidak bisa 
menutupi semua kebutuhan hidupnya.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, dan 
sekaligus untuk meminimalisir kuantitas peminta houl, maka 
peran tokoh agama sangat diharapkan. Agar masyarakat 
yang  kelihatannya sudah mampu tidak ikut-ikutan pergi 
meminta-minta karena tergiur dengan penghasilan yang 
didapatkan orang lain dari hasil memintanya itu, atau karena 
yang bersangkutan malas bekerja keras untuk mencukupi 
kebutuhan hidupnya. Di samping itu, Ust. Nurdin berharap 
agar para muzakki lebih selektif  dalam menentukan siapa 
saja yang berhak untuk diberikan zakatnya itu dengan 
mendatangi orang yang bersangkutan, bukan sebaliknya 
menunggu orang datang kerumahnya untuk meminta 
dan sebagainya. Atau muzakki hendaknya memberikan 
kepercayaan kepada LAZ atau BAZ yang ada yaitu dengan 
menyerahkan sebagian hartanya kepada lembaga atau badan 
tersebut untuk disalurkan kepada para mustahik sesuai 
dengan data yang ada pada lembaga atau badan tersebut.
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Abdurrahman Ba’asyir48, saat dimintai pendapat 
beliau tentang houl beliau mengatakan, bahwa praktek 
houl bermula dari para habaib yang datang dari Hadral 
Maut Yaman. Di mana mereka adalah para pedagang  yang 
setiap tahunnya tepatnya pada bulan Ramadhan mereka 
mengumpulkan para fakir miskin di rumah mereka untuk 
selanjutnya diberikan zakat harta. Kebiasaan seperti ini 
terus dilakukan turun temurun sampai sekarang. Hanya 
saja bedanya, kalau dulu para muzakki yang mengumpulkan 
fakir-miskin untuk diberikan zakat harta, namun sekarang 
malah sebaliknya, para peminta (muntahiq) yang berdatangan 
ke rumah muzaki untuk minta zakat (houl).

Praktik meminta houl yang terjadi pada masyarakat 
muslim Sasak saat ini – menurut beliau - boleh-boleh saja, 
hanya saja sekiranya para muzakki menyalurkan harta melalui 
LAZ dan ZIS, tentu itu akan lebih baik. Karena distribusi 
harta tersebut akan lebih merata dan dapat dirasakan oleh 
para mustahiq zakat, mengingat LAZ dan ZIS memiliki data 
lengkap tentang masyarakat miskin. Tambah beliau, tidak 
banyak berfungsinya LAZ dan ZIS karena kepercayaan 
masyarakat terhadap keberadaan LAZ dan ZIS itu sendiri 
yang sudah berkurang atau memudar. Oleh karena itu, 
saran beliau agar LAZ dan ZIS harus berbenah diri supaya 
kepercayaan masyarakat dapat tumbuuh kembali.

48  Tokoh Agama di Kelurahan Ampenan Utara. Beliau adalah 
seorang ustadz yang aktif berdakwah dan sesekali beliau ke luar kota 
untuk misi tersebut. Wawancara ini dilakukan di Masjid Raudhatus 
Sakinah Komplek Taman Sejahtera, saat beliau selesai mengisi khutbah 
jum’at. Wawancara tidak dapat peneliti lakukan di rumah beliau karena 
sulitnya dapat bertemu. Wawancara tanggal 05 Nopember 2010.
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Sementara itu menurut Drs. H. Sainun, M.Ag.49 bahwa 
istilah houl itu terkait dengan dua masalah pokok, yaitu:  
pertama  terkait dengan zakat, infaq dan sadakah , dan yang 
kedua terkait dengan ketokohan Tuan guru atau masyarakat 
yang dituakan. Dalam kaitannya dengan zakat, infaq dan 
shadakah, Allah swt berfirman: 

... الزكاة  وآتوا 
Kata آتوا  mengandung makna bahwa kedua belah 

pihak (muzakki maupun mustahik) sama-sama pro aktif. 
Muzakki pro aktif  mengantarkan atau mengeluarkan 
zakatnya dengan mengantarkannya langsung kepada fakir 
miskin atau badan yang telah ditetapkan untuk mengurus 
masalah zakat tersebut  yaitu BAZIS, sementara para 
mustahik juga dituntut untuk tidak tinggal diam menunggu 
muzakki datang mengantarkan zakatnya ke rumahnya 
masing-masing. Dengan kata lain, mustahik (fakir miskin) 
juga diharapkan pro aktif  mengingatkan para muzakki 
untuk tidak lupa mengeluarkan zakat hartanya dan lain 
sebagainya.

Menurut Ust. Sainun, bahwa praktik meminta houl 
yang terjadi di kota Mataram bukanlah merupakan sebuah 
tradisi. Sebab, menurutnya bahwa yang namanya tradisi 
itu harus diakui  atau  disepekati oleh masyarakat secara 
umum, sementara praktik meminta houl tersebut oleh 

49  Beliau adalah tokoh agama di Gegutu Timur Kecamatan 
Selaparang dan juga sebagai Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Mataram. 
Wawancara tanggal 08 Nopember 2010 di ruang Dekan Fakultas Syari’ah, 
jam 13.00 wita.
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sebagian masyarakat ada yang tidak menerima atau tidak 
membenarkan hal itu .
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B a b  2

IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI 
SYARIAH MELALUI PRAKTEK UNDANG 

UNDANG ZAKAT NO 23 TAHUN 2011 DI 
KOTA MATARAM

A. Pendahuluan 

Kesempurnaan nilai-nilai Islam dalam 
kehidupan manusia seperti yang 
banyak dideklarasikan oleh ulama 

klasik maupun kontemporer adalah harus memiliki 
dua dimensi yang saling terkait, yaitu dimesi 
spiritual dan dimensi sosial. Dimensi pertama 
mengindikasikan adanya hubungan vertikal antara 
hamba dengan Allah SWT dan disempurnakan oleh 
dimensi kedua yang menandaskan adanya hubungan 
baik antar sesama manusia. Ibadah ibadah ritual 
baik mahdah maupun sunnah merupakan contoh 
kongkrit yang dapat dijadikan umat Islam sebagai 
sarana untuk menjalin hubungan baik dengan 
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Allah SWT. Sedangkan kegitan mu`āmalah seperti 
zakat, infaq, şadaqah, dan hadiah menjadi aktivitas 
yang tidak boleh ditinggalakan oleh umat Islam 
untuk  dijadikan sebagai teknis dalam memproduk 
hubungan baik antar sesama manusia.1 

 Adanya dalil-dalil al-Qur`ān maupun sunnah yang 
menjelaskan tentang kewajiban zakat adalah sebagai bukti 
lain dari stetmen yang telah didiskripsikan di atas.2 Secara 
eksplisit ayat-ayat al-Qur`ān sebagai dalil tentang zakat itu 
tidak sedikit menegaskan bahwa zakat memiliki derajat 

1 Dimensi kedua yang memberikan rekomendasi untuk 
mempererat hubungan antar sesama manusia itu harus dilakukan 
dengan kesanggupan kaum agniyak untuk membagikan sebagaian 
harta kekayaan kepada kaum miskin. Hal ini persis yang dideklarasikan 
oleh Asghar Ali Enginer, yaitu kaum kaya harus memberikan bantuan 
kepada kaum lemah sebagai realisasi dari makhluk sosial yang tetap 
peduli terhadap kekurangan orang lain. Sebaliknya kaum lemah harus 
berada dalam posisi penerima pemberian dari kaum agniya (kaya). 
Untuk memperkuat teori di atas bahwa Al-Qur`an sebagai sumber 
hukum, telah jelas mengharamkan kekayaan itu beredar hanya pada 
kaum agniya saja. Dimana harta yang dimiliki sesungguhnya terdapat 
bagian bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak 
berkecukupan. Asgar Ali Enginer, Islam dan Teologi Pembebasan, terj. 
Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 99.  Lihat 
juga Qs. Az-Zariyat (51) ayat 19. Dukungan terhadap sikap prehatin 
kaum agniaya (kaya) dapat   direalisasikan dalam bentuk pemberian 
bantuan berupa zakat, infaq, dan shadaqah agar dapat meminimalisir 
kesenjangan status ekonomi yang telah berkembang dalam masyarakat. 
Terutama bagi kaum miskin yang betul-betul tidak mampu secara 
ekonomi akibat dari persaingan hidup yang terlalu sulit. 

2  Kewajiban umat untuk menunaikan zakat ini dapat dilihat 
dalam Depag RI, al-Qur`an dan Terjemahnya pada Qs., at-Taubah (9): 
60, Qs., at-Taubah (9) ; 103, Qs., al-Baqarah (2):261.    
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setingkat dengan shalat terhadap hamba dalam menunaikan 
kewajibannya kepada sang Khalik. Karena itu, tidak heran 
kalau dalam sejarah sebagian sahabat memerintahkan kaum 
muslimin dengan kekerasan untuk menunaikan kewajiban 
zakat sehingga pada puncaknya dapat memproduk 
kesejahteraan bagi umat Islam ketika itu. 3 Saat ini juga zakat 
menjadi satu-satunya startegi politik ekonomi pemerintahan 
sahabat dalam menaggulangi kemiskinan yang ada. 

Keunggulan zakat dalam menanggulangi kemiskinan 
di internal kaum muslimin tidak hanya pada tataran 
sejarah di atas tetapi terbukti dengan adanya lembaga-
lembaga amil zakat yang tersebar di seluruh Inodenesia. 
Seperti terbentuknya BAZNAS di tingkat Nasional. 
BAZDA di tingkat daerah maupun Provinsi, LAZIS di 
tingkat Kabupaten dan Kota. Bahkan sampai pelosok 
perkampungan tersebar lembaga zakat yang disebut Badan 
Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Semua lembaga 
ini telah terbukti dalam memberikan kontribusi positif  bagi 
perkembangan ekonomi masyarakat Islam khususnya dan 
rakyat Indonesia pada umumnya. Betapa tidak setiap tahun 
penghasilan harta zakat yang dapat dihimpun dari berbagai 
lembaga zakat tersebut mencapai ratusan triliun. Bahkan 
menurut riset yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 

3  Seperti Abu Bakar mengambil langkah tegas untuk 
memerintahkan kaum muslim untuk membayar zakat termasuk 
kepada masyarakat Badui yang kembali memperlihatkan tanda tanda 
pembangkangannya sepeninggal Rasulullah saw. Muhammad Hasan, 
Manjemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif (Yogyakarta: IDEA 
Press,2011), 11.   
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Mei 2011, menyatakan potensi zakat rumah tangga nasional 
tahun 2011 dapat mencapai Rp 91 triliun.4 Bahkan potensi 
zakat di Indonesia, menurut riset terbaru sebesar Rp 217 
triliun per tahun atau 34% dari Produk Domestik Bruto 
(PDB).5

Pasang surut tentang hasil pengelolaan harta zakat 
di Indonesia menjadi asumsi kuat pemerintah untuk 
memperbaharui Undang Undang pengelolaan Zakat. 
Undang Undang No 6200 tanggal 28 Februari 1905 
yang mengatur bahwa penghimpunan, pengelolaan, dan 
pendistribusian diserahkan sepenuhnya kepada umat muslim 
asalkan sesuai dengan syari`at Islam. Tetapi pengelolaan ini 
menjadi gagal karena tidak memiliki bentuk pengelolaan 
yang khas baik dalam tataran pengumpulan, pendistribusian, 
pertanggungjawaban, dan sistem pengawasannya. Kondisi 
itulah yang dapat mengkonstruk pemerintah menetapkan 
UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang 
Undang ini secara implisit menyatakan peran substantif  
pemerintah dalam mengelola zakat. Dalam Bab 3 
disebutkan bahwa “ pemerintah berkewajiban memberikan 
perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, 
mustahiq, dan amil zakat”. Begitu juga dalam Bab III pasal 
6 disebutkan bahwa “pengelolaan  zakat dilakukan oleh 
Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah”.6  

 Persoalan dalam pengelolaan zakat terus 
bermunculan karena hasil dari pertanggungjawabannya 

4  Koran Republika terbit tanggal 21 Mei 2011.
5  Koran Republika terbit tanggal 10 Maret 2012.
6  Muhammad Hasan, Manajemen Zakat …, 15. 
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selalu tersangkut masalah. Misalnya masih terbuka 
lebar adanya asumsi yang tidak perlu terjadi di internal 
pemerintahan seperti ketidakjujuran, tidak transparansi, 
tidak adil, dan tidak berhasil dalam meminij proses 
penghimpunan, pendistribusian, pengawasan, dan 
pertanggung jawabannya. Dengan demikian, tidak heran 
kalau kemudian muncul UU no. 23 tahun 2011 UU   No.   
23/2011 yang dimaksudkan untuk memastikan keteraturan 
dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaporan, 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 
Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada 
kinerja pemerintah merupakan  salah  satu  alasan  mengapa  
banyak  kontroversi  mengenai  pengelolaan  zakat  yang 
langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan 
muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan 
pendistribusian zakat.7 

7 Kecurigaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan 
pemerintah ini didasarkan atas pengalaman panjang, bahwa pemerintah 
selama ini dalam menetapkan kebijakan selalu menyudutkan 
masyarakat dan mementingkan kepentingan sendiri. Bahkan isu 
yang santer adalah tidak jarang pemerintah melanggar kebijakannya 
yang telah ditetapkannya. Apariori macam ini di satus sisi ada nilai 
benarnya meskipun banyak mengnadung fitnah. Karena pemerintah 
dalam menetapkan Undang Undang atau aturan hanya diputuskan di 
meja hijau tanpa melihat kondisi realitas masyarakat. Contoh kongkrit 
adalah  penetapan Undang Undang Zakat no 23. Tahun 2011 tanpa 
sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat luas. Dengan demikian, 
pro kontra yang diakibatkan dari kebijakan pemerintah seperti ini perlu 
ditoleransi atau perlu diakomodir dengan memproduk kebijakan-
kebijakan baru yang lazim mendatangkan kemaslahatan umat. Data ini 
diperoleh peneliti dari koran Kompas yang diterbitkan tanggal 12 Mei 
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Sikap tradisional masyarakat juga mempengaruhi 
terhambatnya pengaplikasian UU   No. 23/2011, karena 
para pemberi zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada 
masjid terdekat atau lembaga  lembaga  penyalur  lainnya  
yang  ada  di  daerahnya,  yang  setiap  tahun  melakukan 
pengumpulan dan penyaluran zakat. Dengan demikian, 
peran lembaga zakat dan amil tradisional melalui masjid-
masjid pada kenyataannya telah mewarnai geliat perzakatan 
nasional. Mereka turut meringankan penderitaan masyarakat 
miskin lewat kreasinya masing-masing. Dengan hadirnya 
UU ini, praktis akan menyulitkan dan bahkan menghambat 
mereka dalam syiar zakat karena UU ini cenderung ingin 
memberlakukan sistem sentralisasi.8 

Alasan lain mengapa masyarakat tidak mempercayai 
lembaga yang bentuk pemerintah diakibatkan sistem 
birokasi dan good governance yang masih lemah didukung 
pula dengan tingkat  korupsi yang sangat tinggi di 
Indonesia, sehingga dikhawatirkan zakat yang merupakan 
salah satu wujud ketaatan agama akan disalahgunakan 
oleh pemerintah untuk kepentingan politis dan tidak  
sesuai dengan tujuan UU   No. 23/2011. Selain itu dalam UU No. 

2011.      
8  Sistem sentralisasi yang dimaksud ialah seperti tertera 

dalam Pasal 6 dan 19 UUPZ 2011. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa 
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas 
pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian dalam Pasal 19 dijelaskan 
bahwa setiap LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada 
BAZNAS secara berkala. Lihat konsiderannya pada Undang Undang 
Zakat No. 23 tahun 2011.
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23/2011 terdapat pasal-pasal yang tidak berkesinambungan 
dengan kondisi masyarakat dan menghambat kinerja 
pendistribusian zakat dari lembaga penyaluran zakat yang 
selama bertahun - tahun melaksanakan penyaluran zakat 
karena kurang mendapat jaminan dan perlindungan hukum 
yang memadai dalam Undang Undang tersebut.  

Salah satu Lembaga Amil Zakat milik pemerintah 
yang menjadi korban diterbitkannya UU Zakat No. 23 tahun 
2011 itu adalah Badan Amil Zakat dan Infaq (Baznas) Kota 
Mataram. Karena dalam pengelolaan harta zakat sebelum 
ditetapkannya Undang Undang No. 23 tahun 2011 itu  
berjalan dengan lancar sesuai manajemen yang telah disusun 
serta realitas kebutuhan masyarakat karyawan dansekitar. 
Seperti penghimpunan harta zakat dari kalangan karyawan 
maupun pejabat di seluruh dinas. Selain itu, terdapat juga 
tugas dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota 
Mataram, yaitu mendistribusikan dana kepaten kepada 
masyarakat miskin.9 Meskipun tugas yang dilaksanakan 
Badan Amil Zakat dan Infaq (Baznas) ini hampir mencapai 
prosentasi yang tertinggi namun kenyamanan untuk 
melaksanakannya masih dalam nuansa keragu-raguan. 

Sikap keraguan bagi pengelola Badan Amil Zakat 
Nasional Kota Mataram dalam menjalankan manajemen 
zakat yang sudah ada menjadi bayangan angker yang terus 
membayanginya karena harus mempertanggungjawabkannya 
secara yuridis dihadapan pemerintah. Ditambah lagi dengan 
adanya motto Kota Mataram, yaitu “ Mataram Kota 

9  Observasi di LAZ tanggal 26 Februari 2014. 
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Ibadah, Maju, dan Relegius” sebagai simbol dari kondisi 
masyarakatnya yang kriedibel dan akuntabel terhadap nilai 
spritualitas agama dan hukum yang ditetapkan Negara. Hal 
itu, setidaknya menjadi dasar kuat bagi masyarakat Kota 
Mataram untuk menjunjung dualisme yuridis tersebut. 
Termasuk dalam mengimplemntasikan Undang Undang 
No. 23 tahun 2011 dalam pengelolaan harta zakat tersebut 
oleh pengelola Baznas  sebagai lembaga yang dipercayakan 
Wali Kota untuk menghimpun, mendistribusi, mengelola, 
memberdayakan, dan mempertangungjawabkan harta zakat 
itu. 

Meskipun demikian, pengelolaan harta zakat di 
Kota Mataram tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakatnya. Seperti menghimpun harta zakat dari 
masyarakat aghniya` lalu mendistribusikannya secara merata 
kepada masyarakat, dan memberdayakan sesuai kebutuhan. 
Tetapi kelancaran pelaksanaan proses pengelolaan harta 
zakat di lingkungan Baznas  Kota Mataram menjadi kabur 
karena landasan dasar yang mengkonstruknya tidak jelas. 
Apakah dasarnya itu murni dari manajemen pengelolaan 
yang diterbitkan sendiri atau Undang Undang No. 23 tahun 
2011 yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Bertolak dari 
kasus tersebut setidaknya mengkonstruk semangat penenliti 
untuk mengadakan penelitian tentang sejauhmana pihak 
pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram dalam 
menerapkan praktek yuridis terutama Undang Undang Zakat  
No. 23 tahun 2011 melalui harta pengelolaan harta zakat, 
infaq, dan shadaqah.
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B. Manajemen Pengelolaan Harta Zakat  
Manajemen merupakan suatu cara yang sangat 

penting untuk diterapkan dalam berbagai aktivitas, baik 
ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lainnya. Khusus 
bidang ekonomi bisnis yang berbasis syari`ah dengan tujuan 
mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat tentu 
persoalan manajemen menjadi persoalan yang terutama 
untuk dipertimbangkan. Karena itu, tidak heran kalau 
sebuah lembaga atau badan tertentu meraih kesuksesan 
karena didukung oleh manajemen yang handal. Misalnya 
Baznas Pusat yang diketuai oleh Didin Hafiduddin  telah 
mengakui bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar 217 
teriliun meskipun sampai saat ini harta zakat yang diperoleh 
masih berkisar 20%. Didin Hafidudin sangat optimis 
bahwa perkembangan harta zakat yang diperoleh dari 
masyarakat semakin bertambah dari tahun ke tahun bahkan 
ia menambahkan bahwa masyarakat Indonesia dalam 
melakukan zakat masih dianggap sebagai sebuah beban dan 
tidak dijadikan sebagai kebutuhan sehingga sangat wajar 
zakat belum bisa dijadikan masyarakat muslim Indonesia 
sebagai gaya hidup.10

10  Karena kalau saja aktivitas zakat sudah menjadi gaya hidup, 
hasilnya luar biasa. Masyarakat akan sejahtera. Masyarakat akan punya etos 
kerja, karena zakat itu etos kerja. Tidak mungkin orang bisa berzakat, kalau 
tidak bekerja atau berusaha. Orang yang malas tidak mungkin bisa berzakat. 
Menggerakkan roda zakat berarti menggerakkan etos kerja atau etika kerja, 
sehingga bisa menghilangkan korupsi, pengkhianatan dan sebagainya. Juga 
bisa membangun kasih sayang. Akhirnya, akan tercipta, masyarakat yang 
semakin beradab dan semakin berkah. Jadi, implikasi dari zakat sebagai gaya 
hidup, antara lain, nanti tidak ada lagi orang miskin kecuali terlayani, tidak 
akan ada lagi orang sakit kecuali dia akan terobati dengan baik, dan masyarakat 
akan lebih baik kehidupannya.
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Meskipun Baznas Kota Mataram masih tergolong 
berusia muda, tapi dalam pengelolaan harta zakat  tidak 
bisa disepelekan, karena manajemen pengelolaannya 
sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua Baznasnya H. 
Ali Asgar bahwa manajemen pengelolaan harta zakat yang 
telah dilakukann telah disetarakan dengan manajemen 
pengelolaan yang telah dipraketkkan oleh Bazanas Pusat 
maupun daerah lain. Bahkan lebih jauh ketika diwawancarai 
ia menyatakan bahwa manajemen yang praktekkan di Baznas 
Kota Mataram ini adalah manajemen berbasis syari`ah.11 

Adapun manajemen awal yang dilakukan adalah sama 
seperti yang telah diungkapkan Ketua Baznas Pusat Didin 
Hafidudin. Ia menyatakan bahwa untuk meningkatkan 
pengelolaan yang berbasis kesejahteraan dan dapat dijadikan 
oleh masyarakat sebagai program gaya hidup harus melalui 
lima langkah,12 yaitu, kami terus menerus melakukan 
sosialisasi dan edukasi. Inpres tentang Zakat adalah salah satu 
bentuk sosialisasi. Itu semua merupakan bagian dari upaya 
kami menyadarkan masyarakat bahwa zakat itu masalah kita 
semua, bukan masalah individu. memperkuat institusi amil 
zakat. Sistem teknologi Informasi atau nya semakin lancar 
dan baik. Sumber Daya Manusia (SDM)-nya harus semakin 
berkualitas. Kalau sekarang sudah banyak yang berzakat, itu 
harus diimbangi dengan kesiapan amilnya lebih baik. Yang 
melakukan program pemberdayaan. Memanfaatkan dana 

11 Wawancara dengan HM. Ali Asgar Ketua Baznas Kota 
Mataram tanggal 7 Juli 2014. 

12 Wawancara dengan HM. Ali Asgar Ketua Baznas Kota 
Mataram tanggal 9 Juli 2014
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zakat itu harus terasa oleh masyarakat. Bahkan ke depan, 
saya akan mengubah paradigma. Yaitu, bahwa keberhasilan 
lembaga pengelola zakat itu bukan ditentukan oleh jumlah 
pengumpulan dana zakatnya, tetapi oleh sejauh mana 
masyarakat mendapat manfaat dari dana zakat; ditentukan 
oleh sejauh mana mustahik menjadi muzaki atau berapa 
banyak yang menerima zakat menjadi pemberi zakat. Kalau 
yang diramaikan Cuma penghimpunan dana zakatnya, ini 
seperti berlomba-lomba mencari yang terbanyak. Seolah-
olah kita ini lembaga padahal kita ini lembaga pelayanan. 
Yang memperkuat regulasi atau aturan-aturan. Sekarang 
aturan-aturannya sudah ada tinggal memperkuat dengan 
peraturan-peraturan pendukungnya, misalnya dari 
Kementerian Agama  emenag) atau Baznas. memperkuat 
sinergi antarsesama komponen pengelola zakat. Sinergi ini 
harus disadari sebagai kebutuhan bersama.13

Dari keterangan di atas, dapat ditarik suatu gambaran 
bahwa Baznas Kota Mataram telah melakukan manajemen 
zakat sesuai dengan himbauan atau peraturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Dalam hal ini dapat dibuktikan dari pengakuan 
M. Ali Asgar yang menyatakan bahwa Baznas Kota 
Mataram sejak lama menggunakan manajemen dalam 
pengelolaan harta zakat bahkan lebih jauh ia ungkapkan 
tentang manajemen yang digunakannya selama ini adalah 
manajemen pengelolaan zakat berbasis syari`ah. Artinya 

13 Dididn Hafidududin, Konsistensi Ibadah dan Muamalah 
Pasca Ramdahan (Majalah Baznas Edisi Agustus-September 2014 M  
Dzulqai'dah-Dzulhijjah 1435 H), 14.
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pengelolaann harta zakat didasarkan pada pasal 2 Undang 
Undang Zakat no 23 tahun 2011 mengenai sistem yang 
harus, 14 yaitu   amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian 
hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas.15

Pernyataan senada diungkapkan oleh Heri Kusnandar 
bahwa manajemen pengelolaan zakat yang telah dipraktekkan 
oleh Baznas Kota Mataram adalah undang undang zakat 
no. 23 tahun 2011 tentang manajemen pengelolaan harta 
zakat. Adanya undang zakat tahun 2011 itu setidaknya 
telah menghantarkan motivasi Heri Kusnandar untuk 
menunjukkan sikap sangat setujunya tentang keberadaan 
undang undang zakat tersebut. Bahkan lebih jauh ia 
mengungkapkan bahwa manajemen pengelolaan harta zakat 
ini telah dilakukan sebelum munculnya undang undang 
zakat no. 23 tahun 2011. Karena pengelolaan yang telah 
dipraktekkan zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan 
model majanemen zakat yang tertuang dalam peraturan 
Keputusan Pemerintah berupa undang undang zakat no 
38 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa segala pengelolaan 
baik dari pemungutan, penghimpunan, dan pendistribusian 
diatur dan dilindungi oleh pemerintah. 16 Heri menambahkan 
bahwa segala model pengelolaan yang selama ini dilakukan 
bertujuan sebagaimana yang diinginkan oleh pasal 5 undang-

14 Wawancara dengan M. Ali Asgar Ketua Bimbingan Zakat 
dan Infaq Baznas Kota Mataram tanggal 13 Juli 2014.   

15  Undang Undang Zakat no. 23 tahun 2011 tentang manajemen 
pengelolaan zakat.

16 Wawancara dengan Heri Kusnandar wakil sekretaris 
Bimbingan Zakat dan Infaq Baznas Kota Mataram tanggal 13 Juli 
2014.
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undang No. 38 tahun 1999 itu, adalah untuk meningkatkan 
pelayanan bagai masyarakat dalam menunaikan zakat 
sesuai dengan tuntutan agama. Selain itu adalah untuk 
meningkatkan fungsi dan peran peranata keagamaan dalam 
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sosial. 
Selanjutnya tujuan terakhir adalah meningkatkan hasil guna 
dan daya guna zakat. 

 Untuk mencapai tujuan yang telah dituturkan oleh 
Heri Kusnandar tersebut, maka telah dilakukan terobosan-
terobasan baru. Diantaranya adalah pengelolaan dalam 
pemungutan harta zakat yang berbaziz keikhlasan dan 
suka rela, penghimpunan yang didasarkan transfaran, dan 
pendistribusian yang ditetapkan berdasarkan nilai keadilan 
dan kejujuran. Semua strategi pengelolaan ini telah dirancang 
sedemikian rupa sehingga dalam proses pelaksanaannya 
berjalan secara lancar dan berkesinambungan. Masing-
masing teknis pengelolaan itu, dapat dijelaskan secara 
berurutan pada penjelasan berikut ini. 

1. Pemungutan dan Pengumpulan Harta Zakat 
Dalam proses pengelolaan harta zakat, Baznas Kota 

Mataram tidak lepas dari peraturan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah Pusat maupun Kodya Mataram. Misalnya 
dalam manajemen pemungutan harta zakat, Baznas ini 
lazim menggunakan manajemen pengelolaan sesuai dengan 
segala yang tertuang dalam Undang Undang Zakat No 23 
tahun 2011. Pernyataan ini tidak salah ketika mencermati 
pengakuan dari ketua Baznas HM. Ali Asgar bahwa dalam 
pengelolaan harta zakat tetap menggunakan manajemen 



66     •     Zaenudin Mansyur

penglolaan harta zakat berdasarkan Undang Undang 
Zakat No. 23 tahun 2011 baik yang bersifat pemungutan, 
penghimpunan, dan pendistribusian.17 Pengakuan HM. Ali 
Asgar tersebut diperkuat dengan ungakapan yang sama 
dari sekretarisnya, yaitu H. Heri Kusnandar. Ia menyatakan 
bahwa semua teknis pengelolaan yang tertuang dalam 
Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 semuanya 
telah kita laksanakan. Tetapi karena zakat masih dijadikan 
masyarakat sebagai kewajiban sehingga tidak heran kalau 
saat ini belum banyak dirasakan oleh masyarakat.18    

Adapaun teknik pemungutan harta zakat yang bisa 
dilakukan oleh pengelola Baznas Kota Mataram adalah 
menetapkan orang-orang yang bisa melakukan pemungutan. 
Seperti amanat yang tertuang dalam pasal 1 butir  9 dari 
Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 bahwa Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ) yang selanjutnya disebut UPZ 
adalah satuan  organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk 
membantu mengumpulkan zakat.   

Tahap berikutnya yang dilakukan oleh pengelola 
BAZNAS Kota Mataram adalah sosialisasi praktis kepada 
masyarakat baik melalui media masa, cetak, dan elektronik. 
Media masa melalui koran harian Lombok Post, suara 
merdeka, dan taboloid-taboloid lainnya. Sementara yang 
dimaksud dengan media cetak adalah pencetakan majalah-

17 Wawancara dengan HM Ali Asgar Ketua Bimbingan Zakat 
dan Infaq Baznas Kota Mataram tanggal 16 Juli 2014.

18 Wawancara dengan Heri Kusnandar wakil sekretaris 
Bimbingan Zakat dan Infaq Baznas Kota Mataram tanggal 16 Juli 
2014
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majalah zakat melalui beberapa periode untuk disebar ke 
berbagai instansi di Kota Mataram terutama bagi SKPD yang 
ada di bawah naungan Pemerintahan Wali Kota Mataram.19 
Hal ini dapat terbukti dari ungkapan Wali Kota Mataram 
Ahyar Abduh dalam mengajak semua jajaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota 
Mataram,  untuk mendukung kesuksesan program Badan 
Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram, melalui 
meningkatkan penitipan Zakat, Infaq dan Sodaqah kepada 
Baznas Kota Mataram. Demikian disampaikan Walikota 
dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Setda 
Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan saat membuka rapat 
koordinasi Baznas Kota Mataram di ruang kenari Kantor 
Walikota Mataram, Sabtu, yang dihadiri Ketua Baznas Kota 
Mataram, H Mahsar Malacca, para pengurus dan pengawas 
serta kepala SKPD Kota Mataram.20

Sedangkan sosialisasi melalui alat elektronik dengan 
mengirimkan iklan-iklan melalui wibsite blog internet, TV 
Lombok, TVRI NTB, Radio, dan lain-lain. Dengan demikian, 
ketiga cara tersebut telah menghantarkan pengelola Baznas 
Kota Mataram mendapat sambutan hangat dari Wali Kota 
Mataram. 

Hal itu dapat dibuktikan dari ungkapan Wali Kota 
Mataram secara tertulis disampaiakan oleh sekretrais 
daerah. Ia menyatakan bahwa keberhasilan Baznas Kota 

19  Wawancara dengan H. Mhasar Malacca Ketua Bimbingan 
Zakat dan Infaq Baznas Kota Mataram tanggal 18 Juli 2014.

20 http://www.portalentebe.com/2014/02/walikota-ajak-skpd-
dukung progrma-baznas.html.
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Mataram dalam menjalankan program-program di tahun 
2013 tentunya tidak terlepas dari peranserta dan kerjakeras 
bersama dari seluruh pengurus yang terus melakukan 
koordinasi, komunikasi, sosialisasi serta pendekatan-
pendekatan dengan lembaga-lembaga terkait dan saya 
sangat sangat mengapresiasi serta kesukarelaan jajaran 
pengurus Baznas ini. Sambutan Wali Kota ini dikahiri 
dengan harapan-harapannya di masa yang akan datang 
agar Baznas terus bekerja keras agar dapat dirasakan secara 
merata di kalangan masyarakat Kota Mataram. Harapan 
tersebut terlihat ketia ia menyatakan “semoga dengan 
diadakannya rapat ini, selain sebagai wadah untuk koordinasi 
saya juga berharap dapat digali lebih dalam adanya berbagai 
hal mengenai pengelolaan zakat di Kota Mataram, untuk 
dapat memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,”21 

Setelah mensosialisaikan program yang ada, pengelola 
Baznas Kota Mataram melakukan pendataan khusus terkait 
dengan para muzakki dan semua mustahiq di masing-masing 
Kelurahan yang tersebar di berbagai Kecamatan yang ada. 
Pada akhir tahun 2011 jumlah pegawai yang kenak wajib 
zakat dan diperkirakan akan menyetorkan zakat ke Baznas 
Kota Mataram sejumlah kurang lebih 6.600 pegawai, 
belum lagi dengan sumber-sumber yang lain seperti kaum 
pengusaha, pejabat, pengerajin, ABRI, Polri.22 

21  Ibid.
22  Wawancara dengan H. Mahsar Malacca Ketua Bimbingan 

Zakat dan Infaq Baznas Kota Mataram tanggal 18 Juli 2014.
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Selain itu, penetapan mustahiq juga menjadi program 
Baznas dalam pengelolaan harta zakat berikutnya. Misalnya 
mendata para fakir miskin atau masyarakat yang layak untuk 
mendapatkan bantuan di masing-masing Kelurahan yang 
tersebar di semua Kecamatan Kodya Mataram. Manjemen 
seperti ini nampaknya terbukti ketika ketua Baznas Kota 
Mataram H. Mahsar Malacca mengatakan bahwa jumlah 
orang fakir miskin yang berhak mendapat bantuan zakat di 
tahun 2013 adalah sebanyak 10.000 lebih. Belum lagi dengan 
pelajar pinggiran yang harus mendapatkan harta zakat itu 
dan orang tua jompo yang tidak bisa absent dari pendataan 
Baznas Kota Mataram juga turut menjadi pihak yang harus 
diberi oleh orang yang memiliki kelebihan harta.23 

Setelah semuanya selesai terlaksana, pihak pengelola 
bekerja sama dengan semua SKPD Kota Mataram agar 
masing-masing pegawai dan karyawan dapat menyalurkan 
zakat, sadaqah, dan infaq melalui Baznas. Setiap bulan 
dipungut oleh pihak petugas Baznas di masing-masing 
bendahara pengeluaran di semua SKPD tersebut. Begitu 
juga pihak pengelola Baznas tidak luput menghubungi 
pihak lembaga swasta sekaligus menjadikannya sebagai 
sasaran pemungutan zakat. Tetapi di lembaga-lembaga ini 
pihak pengelola Baznas lebih banyak pro aktif  daripada 
bertugas di lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Artinya 
volume aktif  menjemput harta zakat oleh pengelola Baznas 
itu pada lembaga-lembaga swasta lebih banyak ketimbang 
volume pro aktifnya di lembaga pemerintahan Kota 
Mataram. Kaerna aktivitas yang dilakukan Baznas lebih 

23  Ibid.
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banyak didukung oleh pemerintah Kota Mataram dalam hal 
ini Wali Kota.

Dari sekian lembaga yang dijadikan sasaran 
pemungutan zakat ada yang menyetorkan harta zakat, infaq, 
dan sadaqah itu melalui  mingguan, bulanan, dan tahunan. 
Bagi lembaga-lembaga swasta yang maju dan usahanya 
berkembang, biasanya dapat dipungut harta infaq, dan 
sadakahnya per minggu. Sementara setiap bulannya lebih 
banyak diperoleh dari kantor-kantor yang berada di bawah 
naungan pemerintah Kota Mataram. Khusus harta yang 
berbentuk infaq dan sadakah lebih banyak diperoleh dengan 
cara mingguan dan bulanan. Sedangkan pemungutan yang 
dilakukan dengan cara tahunan oleh pengelola Baznas Kota 
Mataram adalah harta zakat fitrah dan zakat mal.24

Pemungutan zakat, infaq, dan sadaqah tidak hanya 
dilakukan di wilayah lembaga swasta, pemerintah, dan 
lembaga-lembaga tertentu saja melainkan individu-individu 
muslim yang secara ekonomi mereka tergolong aghniya 
di Kota Mataram. Setiap pengelola Baznas lebih banyak 
menjemput bola daripada menunggu di masing-masing 
agniya (kaya) ini. Hal ini dilakukan karena mengingat 
kebanyakan dari mereka adalah orang-orang super sibuk 
sehingga kesempatan untuk menyetor sendiri sangat jauh 
dari harapan, meskipun ada dari sebagian mereka itu ada juga 
menyetor sendiri setiap minggu, bulanan, dan tahunan.25

24 Wawancara dengan H. M. Ali Asgar tanggal 18 Juli 2014.  
25 Wawancara dengan H. Heri Kusnandar tanggal 18 Juli 2014.  
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Dalam hal pemungutan harta zakat, Baznas Kota 
Mataram nampaknya menggunakan startegi yang telah 
ditetapkan oleh Undang Undang Zakat No. 23 Tahun 2011. 
Karena praktekknya sesuai dengan apa yang telah tertuang 
di dalam Undang Undang Zakat tersebut, yaitu pasal 21 ayat 
1 dan 2  yang berbunyi bahwa dalam rangka pengumpulan 
zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas 
kewajiban zakatnya. Sedangkan ayat dua (2) berbunyi dalam 
hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban  zakatnya, 
muzaki dapat meminta bantuan Baznas. 26 

Artinya proses yang dilakukan oleh pengelola Baznas 
Kota Mataram adalah pemberian kebabasan kepada 
muzakki dalam mengeluarkan harta zakatnya seberapa 
banyak orang yang akan dizakatkannya serta jumlah harta 
yang dikeluarkannya. Sedangkan bagi masyarakat muzakki 
yang terkadang tidak mau tahu sistem penghitungan atau 
tahu tetapi tidak mau menghitung sendiri, dan masyarakat 
yang tidak tahu sama sekali tentang penghitungan 
zakat, maka pihak pengelola Baznas tidak segan untuk 
menghitungkannya.        

Untuk mewujudkan Baznas yang berhasil dalam 
mensejahterakan masyarakat Kota Mataram, maka ia 
munculkan program-program yang dapat mengarah pada 
keberhasilan. Karena dengan cara ini perkembangan hasil 
dari pengelola dalam menghimpun harta zakat dari tahun 
ke tahun semakin bertambah. Misalnya pernyataan Mahsar 
Malcca yang telah berhasil menghimpun dana zakat infaq 

26  Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 pasal 21.
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dan sedekah dari tahun 2009 dapat terhimpun sebanyak 
pada 2009 terkumpul sebesar Rp1,1 miliar lebih, dan pada 
2010 meningkat menjadi Rp1,7 miliar lebih,” sedangkan 
pada tahun 2011 berhasil menghimpun dana sebesar Rp1,3 
miliar lebih dari wajib zakat, infaq dan sadakah.Lebih jauh 
Mahsar mengatakan, bahwa penerimaan Baznas Kota 
Mataram pada tahun 2011 itu, belum termasuk penerimaan 
sisa Zakat, Infaq dan Sadakah (ZIS) 2010 yang tercatat 
sebesar Rp 559,79 juta lebih. Dengan demikian, total 
penerimaan Baznas Kota Mataram selama 2011 mencapai 
Rp1,87 miliar lebih. 

Mahsar Malacca menambahkan bahwa Zakat, infaq 
dan sadakah yang terkumpul itu baru sepertiga dari target, 
jika peraturan zakat profesi 2,5 persen diterapkan, maka 
jumlah dana zakat, Infaq, dan sadakah yang terkumpul akan 
lebih besar lagi, sehingga program bantuan pengentasaan 
kemiskinan di Kota Mataram akan lebih banyak lagi,” 
ujarnya. Mahsar mengatakan, rakor penerapan zakat 
profesi itu bertujuan mendorong peningkatan dan upaya 
menggali potensi ZIS yang dapat dihimpun, kemudian 
menyalurkannya kepada yang berhak menerima. Terutama, 
potensi Zakat, Infaq, dan Sadakah yang bersumber dari zakat 
profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah 
Kota Mataram, yang dihimpun melalui Bazda Kota Mataram. 
Pada kesempatan itu, Mahsar mengungkapkan program 
Bazda yang telah dilaksanaan sejak lembaga itu terbentuk 
pada tahun 2006.27 Program tersebut antara lain, pendidikan 

27 Wawancara dengan Mahsar Malacca ketua Baznas Kota 
Mataram tanggal 20 Juli 2014. 
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beasiswa miskin berprestasi, bimbingan belajar bagi siswa 
SMP/MTs, pengadaan buku murah, program rehab Rumah 
Tidak layak Huni (RTLH), dan lainya. Dengan demikian, 
Mahsar berharap dengan adanya kegiatan rakor tersebut 
dapat meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil untuk 
menitipkan Zakat Infaq, dan Sadaqah melalui Bazda Kota 
Mataram. 

Pernyataan Mahsar itu menjadi salah kalau melihat 
potensi Zakat, Infaq, dan Sadaqah di Kota Mataram dapat 
mencapai Rp3,3 miliar lebih, dengan asumsi jumlah pegawai 
di Kota Mataram mencapai 6.600 orang dengan pengeluaran 
ZIS rata sebesar Rp50 ribu per orang.28 Tetapi Baznas Kota 
Mataram terhitung berhasil dalam menghimpun harta 
zakat, karena jumlah kurang lebih 2 milyar merupakan 
angka melebihi setengah dari potensi harta zakat yang 
diperkirakan itu pada tahun 2014. Dengan demikian, dapat 
ditarik suatu gambaran bahwa usaha-usaha yang telah 
dilakukan oleh Baznas Kota Mataram dalam pemungutan 
sekalgus penghimpunan zakat telah berhasil. 

28  Sementara itu, Staf  Ahli Bidang SDM dan Keagamaan, yang 
mewakili Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, memberikan apresiasi atas 
kiprah BAZDA dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Kota Mataram 
yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Diharapkan ke depan Bazda 
lebih aktif  lagi memberikan motivasi kepada pegawai khususnya agar dapat 
menyalurkan ZIS, yang kemudian dikelola dengan baik serta dimanfaatkan 
sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. http://www.antarantb.com/
berita/26332/baznas-mataram-bantu-sepeda-untuk-anak-yatim. 
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2. Pendistribusian Harta Zakat  
Distribuasi atau yang sering disebut dengan 

penyaluran merupakan bagian yang sangat urgen dalam 
pengelolaan harta zakat. Pengelolaan yang hidup dalam 
harta zakat sangat bergantung terhadap lancar tidaknya 
dalam pendistribusiannya. Bahkan sebuah lembaga zakat 
dapat dikatakan sehat dan berkembang terletak pada sejauh 
mana harta zakat yang telah dihimpun dapat  didistribusikan 
kepada orang yang berhak menerima. Karena hakekat zakat 
adalah mengeluarkan, menyalurkan, dan mendistribusikan 
harta zakat kepada orang yang berhak menerima dengan 
cara bagian yang sudah tertentu dan aturan-aturan yang 
tertentu pula. 

Dengan demikian, tidak heran kalau Baznas Kota 
Mataram yang sejak lama berdiri sebagai wadah untuk 
mengumpulkan harta zakat bagi masayarakat tidak lepas 
dari strategi dan teknis dalam mendistribusikan harta zakat. 
Ketentuan dalam menetapkan strategi oleh Baznas Kota 
Mataram sebagai dasar untuk mendistribusiakan harta zakat 
yang adil dan merata kepada masyarakat. Karena keadilan 
merupakan tendensi ideal yang harus terrealisasi dalam 
memanajerial pengelolaan zakat. Baznas Kota Mataram 
sebagai lembaga zakat telah melakukan terobosoan dalam 
mendistribusiakan harta zakat. Adapaun trobosan dimaksud 
dapat dicermati dalam keterangan sebagai berikut.

a. Pendistribusian Konsumtif

Pendistribusian konusmtif  merupakan strategi 
penyaluran harta zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota 
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Mataram mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat yang bersifat konsumtif. Dalam hal ini, harta 
zakat yang telah dihimpun dari masyarakat berupa makanan 
pokok seperti beras dan uang dapat dijadikan sebagai objek 
yang disalurkan langsung kepada masyarakat. Misalnya 
baznas Kota Mataram memberikan bantuan melalui 
Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan menyantuni 
lebih dari 800 orang petugas kebersihan pada Rabu (23/7). 
Petugas kebersihan ini terdiri dari pasukan kuning dari 
Dinas Kebersihan, pasukan hijau dari Dinas Pertamanan 
dan pasukan biru dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota 
Mataram. Pemberian santunan yang bersumber dari Badan 
Amil Zakat Nasional (Baznas) itu diserahkan secara simbolis 
oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di halaman Kantor 
Wali Kota Mataram.

Santunan konsumtif  biasanya dilakukan pada saat 
menjelang Idul Fitri bulan Ramadhan tepatnya tanggal 1 
sampai dengan 1 syawal sebelum terlaksananya shalat hari 
raya idul fitri. Tetapi dalam proses pendistribusian, pihak 
dari pengelola Baznas sehari atau dua hari menjelang 
lebaran fitri harta zakat telah disalurkan dengan merata. 
Pendistribusian model komsumtif  ini lazim diklaim sebagai 
pemberian santunan hari raya fitrah kepada orang yang 
dianggap berhak menerima. Diantara mustahiq yang harus 
memperoleh harta zakat atau santunan konsumtif  ini adalah 
para pekerja kasar atau pegawai harian seperti cleaning 
servis di lingkup Kota Mataram.29  

29  Wawancara dengan Mahsar Malacca Ketua Baznas Kota 
Mataram tanggal 20 Juli 2014. 
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Terkait dengan hal itu, tidak heran kalau kemudian, 
ketua Baznas Kota Mataram H Mahzar Malacca mengatakan, 
santunan Idul Fitri ini diterima lebih dari 800 petugas 
kebersihan di Kota Mataram masing-masing petugas 
mendapatkan santunan sebesar Rp 100 ribu. “Santunan 
dimaksudkan untuk berbagi rasa kegembiraan bagi para 
petugas kebersihan dalam menyambut hari kemenangan,” 
katanya. Pemberian santunan kepada petugas kebersihan 
ini merupakan salah satu dari beberapa program santunan 
Ramadhan di Baznas Kota Mataram, dengan total santunan 
yang telah disalurkan sampai saat ini sebesar Rp1,1 miliar 
lebih. Di antaranya santunan bagi 5.000 pakir miskin 
masing-masing Rp100 ribu, santunan bagi guru TPQ/
TPA, santunan marbot, fakir miskin, dhuafa, muallaf  dan 
lainnya.30 Tahun 2014, penyerahan santuan kepada 10.000 
fakir miskin masing-masing Rp100 ribu perorang. 

Selain itu, pemberian santunan konsumtif  kepada 
kepada para petugas kebersihan menurut Mahsar Malacca 
adalah bertujuan untuk membudayakan tradisi baik 
Pemerintah Kota Mataram setiap tahun tepatnya menjelang 
Idul Fitri. Sedangkan tujuan yang paling mulia adalah 
membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus 
merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah 
terhadap petugas kebersihan.31 

Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pengelola 
Bazans Kota Mataram ini tidak terbatas pada kewajiban 
melaksanakan harta zakat terhadap kaum miskin dan 

30  
31 Wawancara dengan Mahsar Malacca tanggal 20 Juli 2014. 
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dhu`afa tetapi Mahsar Malacca menuturkan bahwa harta 
zakat yang telah diberikan kepada yang berhak menerima itu 
diharapkan bantuan yang diterima bisa bermanfaat sehingga 
para muzaki dari kalangan pegawai di Kota Mataram bisa 
termotivasi untuk lebih meningkatkan penitipan ZIS (zakat, 
infaq dan sodaqoh) melalui Baznas Kota Mataram. “Selain 
itu, Baznas Kota Mataram juga ke depan diharapkan lebih 
meningkatkan profesioalisme dalam menyalurkan Zakat, 
Infaq, dan Sadakah dari para muzaki kepada yang berhak 
menerimanya.32 Artinya bahwa harta zakat hendaknya 
diberikan kepada fakir maiskin melalui pengelolaan di Baznas 
Kota Mataram. Begitu juga Baznas tidak ketinggalan dalam  
memberikan bantuan beras kepada para lansia berusia 60 
tahun ke atas sebanyak 2.000 orang setiap bulannya melalui 
kelurahan masing-masing sebanyak 5 kilogram.

b. Pendistribusian bersifat pemberdayaan

Penyaluran harta zakat tidak hanya dilakukan dengan 
pemberian yang bersifat konsumtif, namun pendistirbusan 
yang bersifat pemberdayaan juga menjadi salah satu manjerial 
yang penting dalam pengelolaan harta zakat di Baznas Kota 
Mataram. Artinya pemberian harta zakat dengan model ini 
bertujuan untuk memberdayakan harta kaum miskin dan 
dhu`afa agar status ekonominya lebih meningkat. Lebih 
jauh Mahsar Malacca Menyatakan bahwa pemberian harta 
zakat dengan model pemberdayaan ini diharapkan dapat 
menjadikan mustahiq sebagai muzakki di kemudian hari, 

32 Wawancara dengan Mahsar Malacca Ketua Baznas, tanggal 
20 Juli 2014. 
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sehingga angka kemiskinan yang ada di Kota Mataram 
semakin berkurang.33 

Banyak cara yang dilakukan oleh Baznas Kota 
Mataram, khususnya dalam memberdayakan ekonomi 
masyarakat. Di antaranya adalah pemugaran rumah 
kumuh. Terobosan ini diberlakukan karena mengingat – 
seperti yang diakui oleh Baznas – bahwa bantuan berupa 
uang untuk pembelian peralatan rumah setelah dipugar 
menjadi persoalan tersendiri bagi rumah masyarakat 
yang telah dipugar. Bahkan masyarakat tersebut tidak 
sedikit menyelewengkan pembiayaan yang diberikan oleh 
Bazanas. Dengan demikian, pemberian bantuan berupa 
sarana bangunan rumah menjadi salah satu teknis untuk 
memberdayakan kebutuhan ekonomoi masyarakat melalui 
kebutuhan papan. Pada tahun 2014 Baznas Kota Mataram 
yang beker sama dengan Pemerintahan Kota telah membugar 
rumah kumuh tidak layak huni menjadi layak huni sekitar 
3000 unit rumah. Selain itu, Baznas juga telah membangun 
Rusunawa sebagai pengganti rumah bagi masyarakat yang 
belum bisa memiliki rumah.34

Pemberian bantuan kepada pengusaha bakulan dalam 
masyarakat Kota Mataram menjadi program pemberdayaan 
Baznas yang cukup menjanjikan bagi perkembangan 
ekonomi masyarakat. Strategi pemberian bantuan ini dilihat 
terlebih dahulu potensi usaha yang telah digeluti oleh 

33 Wawancara dengan Mahsar Malacca Ketua Baznas, tanggal 
20 Juli 2014.

34 http://www.beritasatu.com/nasional/204793-kota-mataram-
pugar-3000-rumah-kumuh.html.
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masyarakat yang berhak menerima bantuan. Jika usaha 
yang akan dan sedang digeluti berpotensi akan menjanjikan 
untuk pngembangan ekonominya, maka pihak Baznas 
membantu untuk membiayai kebutuhannya. Tetapi kalau 
tidak menjanjikan maka pihak Baznas mempertimbangkan 
serta mengusulkan untuk memberikan bantuan terhadap 
pembiayaan usaha lain.35 Milsanya tidak sedikit masyarakat 
pada awalnya menjual sayuran keliling berubah menjadi 
Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Bantuan sepeda kepada anak-anak sekolah yang 
berdomisili di wilayah pinggiran dan secara ekonomi masih 
tergolong miskin dan dhu`afa merupakan bagian dari 
usaha pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan bagi 
Baznas Kota Mataram. Misalnya tahun 2014 Baznas telah 
memberikan bantuan 350 buah sepeda kepada anak yatim 
yang duduk di bangku sekolah kelas VII. Mahsar Malacca 
menyatakan pemberian sepeda itu dilakuan dengan cara 
kegiatan mataram bersepeda dalam rangka menyambut 
ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 31 Agustus 2014.36 

Selain itu, pemberian bantuan beasiswa merupakan 
program pemberdayaan dalam dunia pendidikan. Misalnya 
tahun 2014 ini Baznas telah memberikan bantuan sekolah 
kepada 247 siswa SMP/M.Ts/SMA/MA/SMK sekota 
Mataram sejumlah Rp. 165.750.000. Masing-masing siswa 
diberikan bantuan, yaitu SMP/MTs sebanyak 130 siswa 
sejumlah 600.000 perorang. Sementara SMA/SMK/
MA sebanyak 117 orang masing-masing senilai 750.000. 

35 Wawancara dengan Heri Kusnandar tanggal 21 Juli 2014. 
36 Wawancara dengan H. M. Ali Asgar tanggal 21 Juli 2014.  



80     •     Zaenudin Mansyur

Selanjutnya Baznas juga memberikan bantuan kepada siswa 
kelas IX terutama bagi siswa sekolah pinggiran yang kurang 
mampu.37 Masih banyak program pemberdayaan yang 
dilakukan oleh Baznas Kota Mataram, tapi dalam tulisan ini 
hanya ditampilkan data yang dianggap penting saja.    

c. Pendistribusian Sarana Kepaten  

Dsitribusi harta zakat yang dipraktekkan di Baznas 
Kota Mataram tidak hanya di lakukan dengan dua model 
yang telah diulas di atas. Tetapi terdapat juga pendistibusian 
harta zakat itu dengan memperhatikan Bahkan mulai 
tahun 2012 lalu, bazda telah membantu pemerintah dalam 
menyalurkan santunan kematian yang jumlahnya mencapai 
2.150 orang. Belum lagi tahun-tahun berikutnya seperti 
tahun 2013 dan 2014 yang sangat terbuka bertambah 
jumlah angka kematian sehingga dapat diprediksikan 
angka dua ribuan tersebut bertambah menjadi dua kali 
lipat. Tetapi karena sebuah program yang harus dijalankan 
maka mau tidak mau pemerintahan Kota Mataram terus 
menerus memberikan santunan tersebut dengan bekerja 
sama dengan Baznas. 

Tujuan pemberian biaya kepaten itu menurut 
Mahsar Malacca adalah  dimaksudkan untuk meringankan 
bagi keluarga yang terkena musibah. Dengan demikian 
setiap ada kepaten, masyarakat diberikan dana kepaten 
sejumlah 500.000 rupiah.38 Dalam pendistribusian ini pihak 

37 http://www.beritasatu.com/nasional/204793-kota-mataram-
pugar-3000-rumah-kumuh.html.

38 Wawancara dengan Mahsar Malacca Ketua Baznas Kota 
Mataram tanggal 21 Juli 2014.
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masyarakat yang terkena musibah, melapor ke Kelurahan 
masing-masing dengan membawa KTP atau kartu keluarga. 
Proses tersebut diberlakukan agar dapat diketahui keluarga 
yang terkena kepaten apakah ia benar-benar berdomisili 
dan menjadi warga Kota Mataram atau tidak. 

Menurut pengakuan masyarakat pemberian bantuan 
dana kepaten merupakan program Pemerintah Kota 
Mataram yang meninggalkan kesan tersendiri. Misalnya 
pengakuan seorang Kepala Lingkungan yang ada di wilayah 
Mataram, tepat Kamasan Kelurahan Monjok Kecamatan 
Selaparang. Beliau mengakui bahwa keberadaan bantuan 
Baznas melalui Pemerintah Kota Mataram sangat membantu 
terutama bagi masyarakat Kota Mataram yang tergolong 
di bawah angka kemiskinan dan dhu`afa. Ahamd sebagai 
Kepala Lingkungan Kamasan mengakui bahwa warganya 
tidak sedikit dari kalangan miskin dan dhu`afa mendapatkan 
laporan dari mereka bahwa keberadaan bantuan kepaten 
dari Baznas teleh mengurangi biaya pengurusan kepaten 
misalnya pembelian kain putih dan biaya-biaya lain yang 
dibutuhkan.39

Kota Mataram merupakan wilayah yang paling 
padat pendudukunya bila dibandingkan dengan penduduk 
wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Kemudian angka kematian di Kota ini 
semakin bertambah. Meskipun demikian, persdiaan untuk 
dana bantuan kepaten ini terus ditingkatkan dari tahun ke 
tahun. Artinya setiap ada orang melapor dengan laporan 

39  Wawancara dengan Ahmad Kepala Lingkungan Kamasan 
Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang pada tanggal 21 Juli 2014. 
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yang berpotensi untuk didistribusikannya dana kepaten dari 
Baznas adalah menjadi dasar kuat bagi pengelola Baznas 
untuk tetap siaga memberikan bantuan.    

3. Pelaporan 
Badan Amil Zakat Infaq dan Sadakah adalah sebagai 

lembaga yang telah ditaur oleh Peraturan Daerah berada 
di bawah naungan Kota Mataram. Sebagai sebuah lembaga 
yang diatur tentu segala aturan yang terkait dengan Baznas 
menjadi tanggung jawabnya untuk dindahkan dimana dan 
kapan saja. Karena itu, Baznas pada setiap tahun sekali 
melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota Mataram 
terkait dengan kuantitas muzakki, mustahiq, dan kinerja 
amil.40 

Baznas sebagai sebuah lembaga yang akuntabel 
terus konsisten dalam melaporkan hasil kinerjannya tidak 
hanya bersifat tahunan, tetapi harian dan bulanan menjadi 
waktu yang tepat untuk melaporkan kepada pemerintahan 
kota. Strategi tersebut tidak hanya terbatas pada pelaporan 
terhadap pemerintah tetapi secara tidak langsung melaporkan 
kepada masyarakat secara umum.41

Banyak cara yang dilakukan oleh pengelola Baznas 
terkait dengan pelaporan harian, misalnya kerja sama 
dengan Lombok Post, Suara Nusa, dan media-media 
lainnya. Diharapkan kerja sama dengan media tersebut 

40 Wawancara dengan M. Ali Asgar Karyawan Baznas Kota 
Mataram tanggal 21 juli 2014

41 Wawancara dengan Heri Kusnandar Wakil Sekretaris Baznas 
Kota Mataram  pada tanggal 21 Juli 2014.
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kegiatan-kegiatan Baznas dapat terekspos di ranah publik 
masyarakat Kota Mataram, sehingga pengelolaan harta 
zakat dapat dipahami oleh masyarakat. Misalnya berita-
berita terkait dengan perkembangan semangat muzakki 
dari hari ke hari semakin bertamabah. Kemudian angka 
kemiskinan semakin berkurang dengan adanya pemberian 
bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembugaran 
rumah kumuh tidak layak huni, pemberian bantuan sepeda 
kepada anak yang sekolah di pinggiran kota yang tidak 
mampu, dan lain-lain. 

Belum lagi, dengan startegi pelaporan kepada 
pemerintah Kota Mataram melalui even-even hari besar 
Islam mapun Nasional merupakan waktu yang sangat pas 
untuk melaporkan kondisi pengelolaan harta zakat secara 
bulanan oleh Baznas Kota Mataram. Misalnya pemberian 
bantuan santunan kepada pasukan pembersih Kota mulai 
dari pasukan kuning, hijau, dan biru  pada akhir bulan 
Ramadhan menjelang hari raya idul fitri. Pemberian santunan 
kepada karyawan atau buruh kasar yang masih tergolong 
kurang mampu atau miskin pada hari buruh nasional, 
pemberian sepeda kepada anak yatim atau masyarakat tidak 
mampu bagi yang masih sekolah di bangku SMP dan SMA 
ketika merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI, dan 
lain-lain.               
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C. Pengelolaan Zakat berbasis Undang Undang 
No. 23. Tahun 2011 

1. Diskripsi Pengeloaan Zakat 
Setiap perkara yang terkait dengan hukum memiliki 

dasar yang kuat dalam menetapkannya. Semua persoalan 
yang timbul di dalamnya memiliki aturan-aturan dalam proses 
menetapkannya. Misalnya Baznas yang posisinya sebagai 
lembaga yang berada di bawah naungan pemerintahan 
daerah adalah tidak lepas dari peraturan-peraturan yang 
telah dibentuk oleh pemerintahan daerah untuk mengelola 
sesuatu yang terdapat didalamnya semisal pengelolaan harta 
zakat, mustahiq, muzakki, dan lain-lain. 

Pengelolaan menurut UU. No. 23 tahun 2011 pada pasal 
I dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan penngoordinasian dalam pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan butir 
kedua mencoba mendiskripsikan dengan makna zakat, 
yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim 
atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya sesuai dengan syari`at Islam. Sementara itu, 
infak yang selama ini diartikan banyak dalam beberapa teori 
telah terdapat secara aturan maknanya terutama dalam butir 
ketiga yang berbunyi harta yang dikeluarkan oleh sesorang 
atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Diskripsi tentang zakat yang telah tertuang dalam 
Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 itu tidak jaub 
berbeda dengan makna zakat menurut teori yang telah 
didefinisikan oleh para ulama atau fuqaha`. Dimana zakat 
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diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan atas nama harta 
atau badan dengan mekanisme tertentu. Dalam pengertian 
bahasa, kata zakat (dalam bahasa Arab zakâh, dari kata 
kerja zakâ) berarti ‘penyucian’ atau ‘pengembangan’.42 Dari 
pengertian ini, harta seseorang yang telah dikeluarkan 
zakatnya menjadi bersih, karena tidak ada lagi “kotoran” 
yang sebenarnya bukan miliknya. Jiwa orang yang 
mengeluarkannya pun menjadi bersih. 

Dari pengertian tersebut, harta yang dikeluarkan 
zakatnya pada hakikatnya tidak berkurang, justru akan 
tumbuh berkembang. Belum pernah ada cerita orang 
menjadi miskin gara-gara mengeluarkan zakat.43 Dalam 
pengertian istilah agama, zakat adalah “mengeluarkan 
kadar tertentu dari harta benda yang sifatnya wajib dan 
setelah memenuhi syarat-syarat tertentu”. Kadar tertentu, 
misalnya, 2,5% (untuk zakat mal/zakat harta, zakat emas, 
zakat perak), 20% (untuk zakat barang temuan), 5% atau 
10% (untuk zakat pertanian, tergantung tingkat kesulitan 
pengairannya), dan lain-lain. Sedangkan syarat tertentu 
adalah, misalnya, telah mencapai batas minimum (disebut 
nisab), dan telah dimiliki satu tahun, dan sebagainya. Sekali 
lagi, zakat sifatnya wajib.44

42 Ibrahim Anis, al-Mu`jam al-Wasith (Mesir: Dar al-Ma`arif, 
1972), Juz I, 396.

43 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed 
Hawwas, Fiqh Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2009), 343. Lihat juga, Yunus, Mahmud. 
Al Fiqhul Wadhih  Juz II. (Padang: Maktabah As Sa’diyah Putra. 1936).

44 As-Syarbini bahwa zakat adalah nama bagi kadar tertentu 
dari harta benda tertentju yang wajib didayagunakan kepada golongan 
masyarakat2 tertentu. Berbeda dengan Ibrahim Usman Zakat secara 
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Sedangkan pengertian infak yang telah ditetapkan oleh 
Undang Undang Zakat No. 23 juga memiliki perbedaan 
dengan pengertian infak yang didefinisikan oleh mayoritas 
ulama. Perbedaan hanya bersifat redaksional saja karena 
menurut Undang Undang Zakat tersebut tidak dijelaskan 
secara eksplisit tentang harta yang didistribusikan itu terikat 
oleh hukum wajib dan bukan wajib, tetapi ditetapkan 
dengan harta yang dikeluarkan demi kemaslahatan umum. 
Sementara secara fiqhiyah bahwa infaq lazim didefinisikan 
oleh ulama adalah  membelanjakan harta, uang, ataupun 
bentuk kekayaan yang lain, yang bersifat wajib maupun 
yang bukan wajib.45

Dari beberapa aturan Undang Undang Zakat ini juga 
terdapat diskripsi tentang sedekah, muzakki, mustahik, 
badan amil zakat nasional. Butir keempat hanya menjelaskan 
tentang makna dari sedekah, yaitu harta atau non harta yang 
dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat 
untuk kemaslahatan umum. Pengertan sedekah ini memiliki 

syari`at adalah memberikan hak milik harta kepada orang yang 
fakir yang muslim, bukan keturunan hasyim dan bukan budak yang 
dimerdekakan oleh oleh keuturunan bani Hasyim, dengan syarat 
terlepasnya harta itu dari pihak semula. Lihat Muhammad al-Syarbini, 
Al-Iqna` (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1359H/1940M), 195. Lihat 
juga Ibrahim Usman al-Sya`lan, Nizammu Misa fi al-Zakah wa Tauzi`u 
al-Ghana`im (Riyad: Tp, 1402 H), 34-35.  

45  Definisi lain dari infaq adalah infaq berasal dari kata anfaqa 
yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. 
Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian dari 
harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang 
diperintahkan ajaran islam. Yunus, Mahmud. Al Fiqhul Wadhih  Juz II. 
(Padang: Maktabah As Sa’diyah Putra. 1936).
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kesamaan secara fiqhiyyah karena tujuannya adalah sama-
sama kemaslahatan umum. Misalnya Shadaqah, dari segi 
bahasa berasal dari akar kata kerja shadaqa atau bentuk 
nomina verbanyaash-shidq yang berarti ‘kesungguhan’ dan 
‘kebenaran’. Al-Qur’an menggunakan kata ini sebanyak 
lima kali dalam bentuk tunggal dan tujuh kali dalam bentuk 
jamak—kesemuanya dalam konteks pengeluaran harta 
benda secara ikhlas. Sedekah sifatnya tidak wajib, melainkan 
sunnah, sangat dianjurkan. Tetapi, meski demikian, 
kata sedekah juga terkadang digunakan oleh al-Qur’an untuk 
makna pengeluaran harta yang wajib. Surah at-Taubah ayat 
103 memerintahkan Nabi saw. mengambil zakat harta 
dari mereka yang memenuhi syarat-syarat. Demikian juga 
surah at-Taubah ayat 60 yang berbicara tentang mereka 
yang berhak menerima zakat dengan menggunakan kata 
(shadaqah) sedekah dalam arti zakat wajib.46 

Pada butir kelima mencoba menjelaskan tentang 
makna dari muzakki, yaitu seorang muslim atau badan usaha 
yang berkeawjiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahik 
dibahas pada butir keenam pasal I yang berbunyi orang 
yang berhak menerima zakat. Sementara lembaga seperti 
Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadakah yang laizm disingkat 
sebagai BAZNAS adalah sebuah lembaga yang melakukan 
pengelolaan zakat secara nasional. 

Pemberian definisi tentang muzakki menurut Undang 
Undang No. 23 tahun 2011 itu subjek zakat tidak terbatas 
pada manusia muslim saja melainkan merambah terhadap 

46 http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/384/pengertian-
zakat-infak-dan-sedekah/
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sebuah lembaga negara maupun badan perseorangan seperti 
perusahaan, perdagangan, pertambangan, pertanian, dan 
lembag non formal lainnya. Lembaga di sini terikat pada 
lembaga tertentu yang memiliki wewenang berdasarkan 
peraturan pemerintah baik yang bersifat kedaerahan 
maupun pusat. Misalnya Baznas, LAZ, Bazda, Bazis dan 
lain-lain. Sedangkan mustahiq yang telah disebutkan di atas 
tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disandarkan 
pada ilmu fiqh, yaitu orang tertentu yang berhak menerima 
harta zakat. 

Dari beberapa definisi yang telah ditetapkan dalam 
Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 itu dapat 
disimpulkan bahwa pengelolaan zakat sesunggunya berarti 
kegiatan yang dilakukan oleh pengelola lembaga zakat seperti 
Baznas, Bazda, Bazis, dan Laz terkait prosedur perencanaan, 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang 
berazaskan syari`at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, 
kepastian hukum, dan terintegritas, dan akuntabilitas. \

2. Pengumpulan harta zakat 
Dalam Undang Undang No 23 tahun 2011 dijelaskan 

serta diatur berbagai masalah terkait tentang pengumpulan 
harta zakat. Menurut pasal 21 butir 1 dan 2 dijelaskan 
bahwa ketentuan pengumpulan zakat itu terindikasi dari 
mampu tidaknya muzakki dalam penghitungan harta zakat. 
Butir 1 misalnya menjelaskan tentang muzakki dibebaskan 
sendiri untuk melakukan penghitungan harta zakat yang 
wajib dizakatkannya. Sedangkan butir kedua menjelaskan 
bahwa dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta 
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zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan Baznas untuk 
menghitungkannya. Penghitungan sendiri yang dimaksud 
dalam butir pertama adalah proses perhitungan harus 
memiliki kesesuaian dengan hasil perhitungan yang nantinya 
ditetapkan oleh Baznas. Artinya hasil hitungan muzakki 
tidak jauh berbeda dengan hasil hitungan yang dilakukan 
oleh lembaga Baznas yang dipercayakan. Tetapi kalau salah 
atau tidak sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh 
Bazanas, maka pihak muzakki dapat memberikan mandat 
atau perwakilan kepada Baznas untuk menghitungkannya. 

Selanjutnya dalam hal pembayaran untuk pengumpulan 
harta zakat juga dijelaskan dalam pasal 22 yang berbunyi 
zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada Baznas atau 
Laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Artinya para 
muzakki sebelum mengeluarkan harta zakatnya melalui 
Baznas hendaknya menetapkan terlebih dahulu pengahsilan-
penghasilan yang terkena pajak. Hal ini dilakukan dalam 
rangka menjaga motivasi serta meringankan pihak muzakki 
dalam mengumpulkan harta zakat melalui Baznas. 

Untuk memberikan keyakinan kepada masayarakat 
terkait harta yang telah dizakatkannya pihak pengelola 
Baznas wajib memberikan bukti setoran pengumpulan 
zakat kepada muzakki. Hal itu dapat terlihat pada pasal 
23 butir pertama yang menjelaskan Baznas dan Laz wajib 
memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki. Bukti 
setoran yang telah diberikan kepada muzakki sebagaimana 
yang dimaksud dalam butir (1) dapat digunakan sebagai 
pengurang penghasilan kena pajak. Ayat (2) ini sebetulnya 
memberikan penguatan terhadap kewajiban pihak pengelola 
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Baznas untuk memberikan bukti setoran pembayaran 
pajak.

Dalam hal penentuan wilayah pengumpulan harta 
zakat telah diatur sedemikian rupa dalam Undang Undang 
Zakat no 23 tahun 2011. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 
24 bahwa lingkup kewenangan pengumpulan harta zakat 
oleh Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/
Kota diatur dengan peraturan pemerintah. Wilayah  yang 
dimaksud adalah batas wilayah yang dimuqimi oleh 
masyarakat yang berkewajiban untuk membayarkan zakatnya 
ditempat didirikan Baznas. Misalnya Baznas Kota Mataram 
hanya memiliki daerah pengunpulan harta zakat hanya di 
wilayah Kota Mataram tidak boleh menrima harta zakat 
dari masyarakat yang berdomisili di luar Kota Mataram. 

3. Pendistribusian harta zakat
Salah satu teknis pengelolaan harta zakat menurut 

Undang Undang No. 23 tahun 2011 adalah telah atur dalam 
Pasal 25 yang menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan 
kepada mustahik sesuai syari`at Islam. Nampaknya 
penetapan tentang mustahik dalam Undang Undang Zakat 
tersebut tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat 
dalam fiqh-fiqh Islam. Artinya mustahik yang dimaksudkan 
adalah tidak lepas dari delpan mustahik yang terdapat dalam 
hukum Islam. 

Dalam proses pendistribusian harta zakat, pengelola 
Baznas hendaknya menentukan para mustahik yang betul-
betul berhak menerima. Misalnya memilih kriteria masing-
masing mustahik yang delapan. Hasil verifikasi dapat 
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dijadikan sebagai skala prioritas. Begitu juga yang dianalisis 
adalah sejauhmana tingkat kemiskinan yang di alami oleh 
calon mustahik tersebut. Strategi ini menjadi tidak salah 
ketika mencermati model pendistribusian harta zakat 
berdasarkan Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 
yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala 
prioritas dengan memperhatikan perinsip pemerataan, 
keadilan, dan kewilayaahan.47    

4. Pendayagunaan 
Pendayagunaan dalam proses penglolaan harta zakat 

menjadi bagian yang wajib ada, karena mencermati kondisi 
masyarakat yang cenderung menerima zakat yang bersifat 
konsumtif  dapat dipastikan usia kesejahteraannya relatif  
tidak lama. Berlainan dengan pengelolaan harta zakat yang 
dilakukan dengan manajemen pendayagunaan yang baik maka 
tidak menutup kemungkinan pihak yang awalanya berstatus 
sebagai mustahik di kemudian hari menjadi muzakki. 
Karena itu, dalam penyaluran harta zakat tidak harus bagi 
pengelola untuk memberikan santunan yang hanya bersifat 
sementara atau sesaat, tetapi lebih dari itu pihak muzakki 
atau pengelola Baznas hendaknya memikirkan obyek yang 
disalurkan bersifat produktif. Dengan demikian, tidak heran 
jika Pasal 27 Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 
yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk 

47  Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 Pasal 25. 
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usaha produktif  dalam rangka penanganan fakir miskin dan 
peningkatan kualitas hidup umat.48  

Pemberdayaan di sini tidak secepat yang dibayangkan, 
melainkan harus mempertimbangkan aspek kebutuhan 
dari calon mustahik. Jika kebutuhan primer telah terpenuhi 
barulah dapat diberikan zakat yang bersifat produktif  
sebagai strategi pendayagunaan agar kehidupan ekonominya 
dapat terjamin di masa-masa yang akan datang. Teknis 
ini nampaknya memperkuat bunyi Pasal 27 ayat 2, yaitu 
pendayagunaan zakat untuk usaha produktif  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar 
mustahik telah terpenuhi.49

Strategi-startegi pendayagunaan harta zakat tidak 
dapat berjalan dengan baik tanpa adanya aturan-aturan 
yang mengaturnya. Artinya materi, subyek, dan metode 
menjadi dasar pertimbangan untuk diterbitkan suatu 
aturan. Dengan demikian nampak jelas dalam Pasal 27 ayat 
3 tentang pendayagunaan harta zakat, yaitu ketentuan lebih 
lanjut mengenai pendaygunaan zakat untuk usaha produktif  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Menteri.50

48  Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 Pasal 27 ayat 1.
49  Ibid.,  ayat 2.
50  Ibid., ayat 3
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D. Analisis manajemen pengelolaah harta zakat 
berbasis udang undang no. 23 tahun 2011

1. Analisis dalam Manajemen Pengumpulan Harta 
Zakat 
Asgar Ali Enginer sebagai seorang sosok pemikir 

Muslim yang prihatin terhadap kaum lemah telah 
merekomendasikan bahwa kaum kaya harus memberikan 
bantuan kepada kaum lemah sebagai realisasi dari makhluk 
sosial yang tetap peduli terhadap kekurangan orang lain.51 
Sebaliknya kaum lemah harus berada dalam posisi penerima 
pemberian dari kaum agniya (kaya). Untuk memperkuat 
teori di atas bahwa Al-Qur`an sebagai sumber hukum, 
telah jelas mengharamkan kekayaan itu beredar hanya pada 
kaum agniya saja. Dimana harta yang dimiliki sesungguhnya 
terdapat bagian bagi orang-orang yang meminta dan orang-
orang yang tidak berkecukupan.52 

Penjelasan ayat ini mengindikasikan bahwa perhatian 
serta kepedulian  terhadap kaum lemah merupakan bagian 
dari kewajiban sosial masyarakat yang kaya. Karena jika 
akumulasi kekayaan berada di tangan segelintir orang, 

51  Asgar Ali Enginer, Islam dan Teologi Pembebasan, terj. Agung 
Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 99. 

52  Qs. Az-Zariyat (51) ayat 19. Dukungan terhadap sikap 
prehatin kaum agniaya (kaya) dapat   direalisasikan dalam bentuk 
pemberian bantuan berupa zakat, infaq, dan shadaqah agar dapat 
meminimalisir kesenjangan status ekonomi yang telah berkembang 
dalam masyarakat. Terutama bagi kaum miskin yang betul-betul tidak 
mampu secara ekonomi akibat dari persaingan hidup yang terlalu 
sulit.   
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maka sebagian besar anggota masyarakat akan menderita 
kemiskinan. Karena itu, al-Qur`an dengan segala deripasinya 
mewajibkan kepada kaum muslim untuk memberikan 
sebagian dari harta kekayaannya berupa zakat, infaq, 
sadaqah, hadiah, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.53 
Dengan demikian, pengelolaan harta zakat, infaq, dan 
sadakah menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditawar 
oleh siapapun agar nilai-nilai sosial seperti habl min an-nas 
dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui 
lembaga sosial tertentu maupun individu dengan individu 
lainnya.

Secara kelembagaan seperti Baznas, Bazda, dan Laz 
merupakan sebuah lembaga sosial ekonomi yang mencoba 
menjawab persoalan-persoalan ekonomi masyarakat yang 
sudah dinilai tidak dapat mensejahterakan lagi baik yang 
diakibatkan oleh tidak adil dan meratanya pembagian harta 
kekayaan meskipun dari sekian mereka telah melakukan 
kewajiban sosialnya sebagai umat muslim dengan sempurna. 
Kewajiban sosial tidak hanya terbatas pada kemampuan 
untuk mengumpulkan harta zakat lantas dapat membaginya 
kepada fakir dan miskin atau selebihnya para mustahiq zakat. 

53  Banyak ayat—ayat al-Qur`an yang menjeaskan tentang 
kewajiban zakat secara eksplit dengan menggunakan dilalah nash dan 
tidak mungkin bias dita`wil lagi. Seperti potongan ayat yang bersifat 
perintah, karena dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa setiap kata 
perintah yang terdapat dalam al-Qur`an menjadi sebuah kewajiban. 
Lihat Ade Rohayana, Ilmu Qawa`id Fiqhiyah: Kaedah-Kaedah Hukum 
Islam (Jakarta: gaya Media Pratama, 2008), 35. Kata perintah yang 
menunjukkan makna wajib terhadap zakat dapat dicermati dalam Qs., 
al-Hajj (22) ayat: 78, Qs., al-Ahzab (33) ayat: 33, Qs., al-An`am (6) ayat 
: 141, Qs., al-Baqarah (2) ayat: 267.    
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Baznas atau lembaga zakat lainnya harus bertanggung jawab 
terhadap frobelm kemasyarakatan tersebut, terutama dalam 
menggalang dan menghimpun harta zakat yang sebanyak-
banyaknya dari masyarakat agar dapat disebar ke seluruh 
umat muslim di wilayahnya sendiri. 

Pengelolaan harta zakat yang diawali dengan 
proses pengumpulan merupakan rutinitas bulanan yang 
dipraktekkan oleh pengrus maupun pengelola Bazans Kota 
Mataram. Pengumpulan harta zakat dengan teknis manajemen 
perencanaan awal itu, setidaknya dapat menjadikan Baznas 
Kota Mataram tersebut telah mempraktekkan manajemen 
akurat meskipun tradisi pengumpulan itu diawali dengan 
perencanaan dalam bentuk sosialisasi program Baznas serta  
mendata masyarakat miskin secara kuantitasnya, penetapan 
mustahiq, dan terakhir evaluasi terhadap kinerja pengelola.

Betapa tidak, segala seusatu di dunia ini bisa teratur 
dan bisa sejahtera dikarenakan Allah sebagai pengaturnya 
yang telah mengatur dengan manajemen yang sangat handal. 
Misalnya terdapat dalam al-Qur`ān dengan menggunakan 
kata-kata tadbīr.54 Masing masing ayat itu menggambarkan 
bahwa Allah dengan manajemen yang canggih dapat 
mengatur kehidupan, kematian, rizki, pendengaran, dan 
pengelihatan makhluknya. Belum lagi dengan penugasan 
para malaikat secara profesional menjadi bukti sejarah 

54 Dalam al-Qur`an disebutkan dalam enam ayat. Salah 
satunya dalam Qs., Yunus (10) : 3. Lihat Munīr Al-Ba’labaki, al-Murīd 
al-Muyassar (Beirut: Dār al-‘Ilm al-Malāyīn, 1979), 290.  Bandingkan 
dengan Zadāhu Faid Allah al-Husni, Fath al-Rahmān, Li-Ţālib Ayat al-
Qur`ān (Ttp: Maktabah Dahlān, t.th.), 145.  
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pentingnya manajemen dalam menata aktivitas di dunia. 
Dimana setiap malaikat yang diperintahnnya memiliki 
tugas yang berbeda-beda. Jika mengutus malikat pencabut 
nyawa maka pekerjaannya hanya mencabut nyawa sampai 
akhirat nanti. Karena itu apaun yang dilakukan manusia 
harus dilakukan dengan manajemen yang handal seperti 
ungkapan sayidina Ali “ suatu organisasi yang tidak dilakukan 
dengan teratur atau manajemen yang handal maka dipastikan akan 
terkalahkan dengan organisasi kejahatan yang teratur (manajemen 
yang handal)”.55 

Dengan demikian, plaining yang telah dipraktekkan 
oleh Baznas Kota Mataram nampkanya senada dengan 
sebuah teori plaining dalam teori ilmu manajemen, yaitu  
menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh 
situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi 
yang  dipimpin.56  Dalam hal ini  perencanaan yang 
dimaksud seperti yang ungkap oleh Muhammad Hasan 
adalah perencanaan, sosialisasi, perencanaan pengumpulan, 
penggunaan, dan pengawasan  harta zakat.57

Pengumpulan harta zakat dengan model plaining 
yang akurat setidaknya menjadi tahapan awal dalam 
memparktekkan Undang Undang Zakat No. 23 tahun 
2011 oleh Baznas Kota Mataram. Karena bagaimanapun 

55 Lihat Qamus al-Mahfużāt, terj., Fuad Saifuddin Nur (Jakarta: 
PT. Rene Asia Publika, 2011), 282. 

56 Pramudi Atmosudirjo, Dasar Dasar Admunistrasi dan ofifice 
Managemen (Jakarta: ttp, 1976), 110.  

57 Manjemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif (Yogyakarta: 
IDEA Press,2011),
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perencanaan yang dilakukannya harus terikat dengan aturan 
yang telah ditetapkan  oleh pemerintah pusat maupun 
daerah. Ketika semua aturan yang telah dilaksanakan oleh 
Baznas Kota Mataram dapat memuaskan serta mampu 
mewujudkan tujuan pengumpulan secara jujur dan 
bertanggungjawab maka ia dapat diklaim sebagai lembaga 
yang akuntabel menjalankan fungsinya. Fungsi yang terkait 
dengan pengumpulan ini adalh terkait dengan perencanaan 
pengumpulan seperti yang terdapat dalam Pasal 6 ayat satu 
yang berbunyi “Baznas melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6, Baznas menyelenggarakan 
fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat.58 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Baznas, bagi 
pengelola tidak salah kalau diklaim sebagai orang yang 
lumayan berhasil. Dengan program dan perencanaan yang 
matang itu, setidaknya Baznas Kota Mataram dapat diklaim 
sebagai lembaga yang telah mempraktekkan Undang Undang 
Zakat tahun 2011 Pasal 17 ayat 2 butir ke E. Karena dalam 
perjalanan penetapan orang-orang sebagai karyawan telah 
dilakukan dengan selektif  seperti syarat yang dimaksud 
pada butir E Pasal 18, yang berbunyi memiliki kemampuan 
teknis, administratif  dan keuangan untuk melaksanakan 
kegiatannya.59 

Selain akuntabel terhadap aturan yang umum, Baznas 
Kota Mataram juga ta`at terhadap aturan hukum fiqh 
Islam. Bagaimana tidak, pelaksanaan yang berbasis syari`ah 

58  Undang Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 1. 
59  Undang Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Pasal 17 dan 18.   
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saja tidak bisa ketinggalan untuk dipraktekkan. Belum lagi 
dengan praktek-praktek lain dalam proses pengumpulan 
harta zakat misalnya perencanaan dalam melayani 
masyarakat dengan mengedepankan sistem yang bersifat 
bebas dari laba. Mewujudkan pelayanan yang tidak berbasis 
pada motivasi keuntungan, namun lebih banyak dilandasi 
oleh semangat keikhlasan. 

Mencermati berbagai praktek pengumpulan oleh 
Baznas Kota Mataram di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa pelaksaannya dapat mengesiskan keinginan dari 
Undang Undang Zakat tahun 2011 meskipun sebagain dari 
beberapa aturan pasalnya dilaksanakan. Begitu juga, model 
pengelolaan pada Baznas Kota Mataram khususnya dalam 
proses pengumpulan setidaknya telah mempraktekkan 
manjemen zakat yang sesuai dengan semangat Undang 
Undang Zakat yang berlaku. Hal ini dapat dicermati pada 
aspek aspek persiapan misalnya sosialisai, penetapan amil 
yang profesional, dan mustahik paling prioritas. Paling 
tidak prosedur tersebut sangat kuat untuk diklaim sebagai 
praktek paraktek pengorganisasian dalam teori manajemen. 
Karena pengorganisasian (organizing), yaitu pengelompokan 
dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat 
digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana 
yang telah dirumuskan, mencapai tujuan yang ditetapkan.60 
Pengorganisasian dalam praktek pengumpulan zakat 
dimaksud pada Baznas Kota Mataram adalah mengkoordinir 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi 

60 Alex guntur, Mangement Kerangka Pokok-Pokok (Jakarta: 
Bharata, 1975), 23.  
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yang di miliki, karena efektifitas sebuah Amil Zakat sangat 
ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki 
untuk mencapai tujuannya.61        

2. Analisis terhadap Manjemen Distribusi Zakat 
Distribusi harta zakat merupakan program yang 

sangat urgen dalam pengelolaan harta zakat. Apalagi visi 
dan misi lembaga zakat itu adalah menjadikannya sebagai 
lembaga yang dapat mengelola harta zakat yang berbasis 
keadilan dan kesejahteraan, maka distribusi yang adil dan 
merata adalah perkara yang tidak boleh ditawar-tawar 
lagi oleh siapapun. Karena tujuan zakat pada dasarnya 
adalah mengimplementasikan kasih sayang Allah terhadap 
hambanya yang lemah. Karena bagaimanapun orang 
dapat dikatakan sebagai orang yang kuat kuat jika terdapat 
dilamnya orang-orang yang lemah. Adanya orang kaya 
karena adanya orang miskisn. 

Kewajiban membayar zakat terhadap mereka yang 
memiliki kelebihan adalah selain sebagai penyucian terhadap 
keseluruhan harta miliknya, juga menguji motivasinya 
untuk sejauhmana ia prihatin terhadap kelemahan orang di 
sekitarnya. Dengan demikian, wajar sebagai seorang sosok 
pemikir Muslim yang prihatin terhadap kaum lemah, Asgar 
Ali Enginer merekomendasikan bahwa kaum kaya harus 
memberikan bantuan kepada kaum lemah sebagai realisasi 
dari makhluk sosial yang tetap peduli terhadap kekurangan 
orang lain.62 Sebaliknya kaum lemah harus berada dalam 

61  Maututina, Domi C, dkk., Manajemen..., 2. 
62 Asgar Ali Enginer, Islam dan Teologi Pembebasan, terj. Agung 
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posisi penerima pemberian dari kaum agniya (kaya). Untuk 
memperkuat teori di atas bahwa Al-Qur`an sebagai sumber 
hukum, telah jelas mengharamkan kekayaan itu beredar 
hanya pada kaum agniya saja. Dimana harta yang dimiliki 
sesungguhnya terdapat bagian bagi orang-orang yang 
meminta dan orang-orang yang tidak berkecukupan.63 

Penjelasan ayat ini mengindikasikan bahwa perhatian 
serta kepedulian  terhadap kaum lemah merupakan bagian 
dari kewajiban sosial masyarakat yang kaya. Karena jika 
akumulasi kekayaan berada di tangan segelintir orang, 
maka sebagian besar anggota masyarakat akan menderita 
kemiskinan. Karena itu, al-Qur`an dengan segala 
deripasinya mewajibkan kepada kaum muslim untuk 
memberikan sebagian dari harta kekayaannya berupa zakat, 
infaq, sadaqah, hadiah, dan kgiatan-kegiatan sosial lainnya.64 

Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 99. 
63 Qs. Az-Zariyat (51) ayat 19. Dukungan terhadap sikap 

prehatin kaum agniaya (kaya) dapat   direalisasikan dalam bentuk 
pemberian bantuan berupa zakat, infaq, dan shadaqah agar dapat 
meminimalisir kesenjangan status ekonomi yang telah berkembang 
dalam masyarakat. Terutama bagi kaum miskin yang betul-betul tidak 
mampu secara ekonomi akibat dari persaingan hidup yang terlalu 
sulit.   

64 Banyak ayat—ayat al-Qur`an yang menjeaskan tentang 
kewajiban zakat secara eksplit dengan menggunakan dilalah nash dan 
tidak mungkin bias dita`wil lagi. Seperti potongan ayat yang bersifat 
perintah, karena dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa setiap kata 
perintah yang terdapat dalam al-Qur`an menjadi sebuah kewajiban. 
Lihat Ade Rohayana, Ilmu Qawa`id Fiqhiyah: Kaedah-Kaedah Hukum 
Islam (Jakarta: gaya Media Pratama, 2008), 35. Kata perintah yang 
menunjukkan makna wajib terhadap zakat dapat dicermati dalam Qs., 
al-Hajj (22) ayat: 78, Qs., al-Ahzab (33) ayat: 33, Qs., al-An`am (6) ayat 
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Dalam mendukung aktivitas ini  keadilan distribusi harta 
zakat merupakan bagian integral dari aktivitas sosial yang 
harus mendaptkan perhatian serius dari semua kalangan agar 
terhindar dari kesenjangan ekeonomi dalam masyarakat.

Dari uarian di atas dapat digambarkan bahwa keadilan 
distribusi harta zakat sesungguhnya di dasarkan pada sistem 
pembagiannya. Menurut Yusuf  Qardawi bahwa konsep 
dasar yang harus tertanam dalam keperibadian muslim 
dalam menunaikankan keadilan distribusi adalah keimanan 
kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Dimana landasan ini 
setidaknya dapat mengkonstruk semangat kaum muslim 
untuk mengutamakan pemerataan dan menghindarkan 
sikap  senjang yang berlebihan. Lebih jauh Yusuf  Qardawi 
menjelaskan bahwa dengan landasan tersebut di atas dapat 
menanamkan sikap kesadaran yang mendalam manusia 
tentang Tuhan pemilik alam semesta, pengatur urusan 
serta pemilik kendali mereka. Dialah yang berada di 
tangan-Nya sendiri semua penciptaan dan rezki, kehidupan 
dan kematian, hukum dan perundang-undangan, dan 
penghalalan maupun pengharaman. Karena itu, jika terdapat 
dari kalangan manusia tidak melakukannya bahkan ia sendiri 
yang menguasai rizki (monopoli) , pengatur segala sesuatu, 
berwenang sendiri membuat undang-undang mehalalkan 
serta mengharamkan segala cara, serta memaksa kehendak 
masyarakatnya maka menurut Yusuf  Qardawi mereka telah 
keluar dari cahaya Tauhid kepada kegelapan syirik dari 
penyembahan Allah kepada penyembahan selain-Nya.65

: 141, Qs., al-Baqarah (2) ayat: 267.    
65  Pendapat Yusuf  Qardawi ini dadsarkan pada ayat-ayat al-



102     •     Zaenudin Mansyur

Dalam menjunjung nilai keadilan distributif, terutama 
dalam mendistribusikan harta zakat, Islam dengan doktrin-
doktrinnya memerintahkan kaum muslim membaginya di 
kalangan mustahik secara merata dan melarang keras jika 
model pembagiannya hanya beredar di kalangan kaum yang 

Qur`an berikut ini, yaitu: 

َتِزُر َعَلْيَها َوَل  إِلَّ  َنْفٍس  َتْكِسُب ُكلُّ  ٍء َوَل  ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْ َربًّ َأْبِغي   ِ َأَغرْيَ اهللَّ  ُقْل 

َتِلُفوَن َتْ ِفيِه  ُكْنُتْم  بَِم  ُئُكْم  َفُيَنبِّ َمْرِجُعُكْم  َربُِّكْم  إَِل  ُثمَّ  ُأْخَرى  ِوْزَر  َواِزَرٌة 
Artinya: ” Katakanlah: «Apakah aku akan mencari Tuhan selain 

Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang 
membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan 
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,  kemudian kepada 
Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang 
kamu perselisihkan.» (Qs., al-An`am (6) ayat : 164.  Selain itu terdapat juga 
dalam surat yang sama dalam pembahasan yang sama, yaitu 

إِن ُقْل  ُيْطَعُم  َوَل  ُيْطِعُم  َوُهَو  ْرِض  َواأْلَ َمَواِت  السَّ َفاِطِر  ا  َولِيًّ ُِذ  َأتَّ  ِ اهللَّ َأَغرْيَ   ُقْل 

ِكنَي اْلُْشِ ِمَن  َتُكوَننَّ  َوَل  َأْسَلَم  َمْن  َل  َأوَّ َأُكوَن  َأْن  ُأِمْرُت 
Artinya: “Katakanlah: «Apakah akan aku jadikan pelindung selain 

dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, Padahal Dia memberi Makan 
dan tidak memberi makan?» Katakanlah: «Sesungguhnya aku diperintah 
supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan 
jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik.» Qs., al-An`am (6) 
ayat : 114. Ada juga dalam surat serta pembahasan yang sama tetapi 
redaksinya berbeda, seperti firman Allah: 

آَتْيَناُهُم ِذيَن  َوالَّ ًل  ُمَفصَّ اْلِكَتاَب  إَِلْيُكُم  ْنَزَل  َأ الَِّذي  َوُهَو  َحَكًم  ْبَتِغي  َأ  ِ اهللَّ  َأَفَغرْيَ 

يَن اْلُْمَتِ ِمَن  َتُكوَننَّ  َفَل  قِّ  بِاْلَ َربَِّك  ِمْن  ٌل  ُمَنزَّ ُه  نَّ َأ َيْعَلُموَن  اْلِكَتاَب 
Artinya: “Maka Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, 

Padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan 
terperinci? orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka 
mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. 
Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu”.
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disenangi. Karena kondisi ini tidak sedikit dipraktikkan oleh 
kaum muslimin dalam masyarakat. Dimana zakat hanya 
diberikan kepada guru ngaji iqra`, dukun beranak, dan 
segelintir orang yang dianggap saleh-salehah. Sementara 
kaum yang memang lemah secara ekonomi tetapi kurang 
taat dalam menjalankan agama menjadi obyek cemoohaan 
bahkan tidak diberikan harta zakat.66

Berangkat dari itulah, Baznas Kota Mataram sebagai 
sebuah lembaga mencoba mendobrak persoalan-persoalan 
tersebut, terutama dalam program pendistribusian 
harta zakat kepada masyarakat Kota Mataram. praktek 
pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataram 
telah terencana seperti mustahik yang telah ditetapkan pada 
tahapan pengumpulan. Artinya penetapan mustahik sebagai 
sasaran pendistribusian zakat setidaknya pihak Baznas ini 
telah eksis melaksanakan Undang Undang No. 23 tahun 
2011. Misalnya mengamati pasal 25 yang menyatakan 
bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai 
dengan syari`at Islam.67 Mustahik yang dimaksud di sini 

66  Padahal banyak ayat yang menjelaskan tentang mustahik 
itu tidak terdapat satupun orang yang saleh atau orang yang taat 
menjalankan agama sebagai mustahik zakat. Tetapi justru al-Qur`an 
merekomendasikan harta zakat diberikan kepada fakir, miskin, 
kaum Mu`allaf  (orang masuk agama Islam) meskipun mereka itu 
dalam pengamalan agamanya masih dipertanyakan. Oleh karena itu, 
memberikan mereka berupa harta zakat harus diperioritaskan sebagai 
kepedulian kaum muslimin untuk mensupport mereka agar lebih kuat 
dalam mempertanggungjawabkan agamanya. Ketentuan ini dapat 
dilihat dalam Qs., at-Taubah (9) ayat : 60.   

67  Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 Pasal 25. 
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adalah persis yang telah tertuang dalam Qs. , at-Taubat ayat 
60 yang berbunyi sebagai berikut;

َواْلَعاِمِلنَي َواْلََساِكنِي  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ  إِنََّم 
َواْلَغاِرِمنَي َقاِب  الرِّ َوِف  ْم  ُقُلوُبُ َفِة  َواْلَُؤلَّ  َعَلْيَها 
ُ َواهللَّ  ِ اهللَّ ِمَن  َفِريَضًة  بِيِل  السَّ َواْبِن   ِ اهللَّ َسبِيِل   َوِف 

)60( َحِكيٌم  َعِليٌم 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para 
mu'allaf  yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 
dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai 
suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.68    

Dari ayat tersebut dapat ditarik suatu gambaran 
bahwa orang-orang yang dapat dikatakan berhak menerima 
zakat ialah:  pertama, orang fakir: orang yang Amat 
sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga 
untuk memenuhi penghidupannya. Kedua, orang miskin: 
orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam 
Keadaan kekurangan. Ketiga, Pengurus zakat: orang 
yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan 
zakat. Keempat,  Muallaf: orang kafir yang ada harapan 
masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang 
imannya masih lemah. Kelima, memerdekakan budak: 

68 Al-Qur`an dan Tarjamahnya (Jakarta: Majlis Tarjih Al-
Qur`an, 2006).
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mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan 
oleh orang-orang kafir. Keenam, orang berhutang: orang 
yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan 
maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang 
yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam 
dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu 
membayarnya. Ketujuh, pada jalan Allah (sabilillah): yaitu 
untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di 
antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah 
itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti 
mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Kedelapan, 
orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat 
mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dari delapan mustahik yang telah disebutkan di atas, 
fakir miskin menjadi prioritas pertama yang ditetapkan 
oleh Allah SWT. Karena kondisi umat jika telah diklaim 
misnkin betul-betul tidak memiliki kelebihan  harta 
bahkan kebutuhan dasarnya kurang, misalnya kebutuhan 
– kebutuhan yang bersifat konsumtif. Artinya ketika umat 
terbelit ekonominya dikarenakan faktor usaha tidak ia 
miliki atau memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat memenuhi 
kebutuhan konsumtifnya, maka atas dasar inilah umat 
tersebut dijadikan sebagai mustahik zakat. 

Berbeda halnya dengan kondisi umat yang tergolong 
fakir miskin saat ini, meskipun menjadi sasaran prioritas. 
Kemiskinan konsumtif  tetap menjadi dasar untuk 
memprioritaskan kaum fakir miskin tersebut sebagai 
dasar dalam menetapkan mereka menjadi mustahik zakat 
yang paling utama. Tetapi perlu menjadi pertimbangan 
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kondisi kemiskinan yang lainnya seperti miskin sandang – 
kemiskinan seorang diukur dari kekurangan pakaiannya – 
dan mengukur juga kemiskinan yang terkait dengan papan. 
Dengan demikian Baznas Kota Mataram tidak salah kalau 
memprioritaskan kaum fakir miskin yang ada di Kota 
Mataram dengan memberikan santunan sembako dengan 
tujuan memenuhi kebutuhan konsumtif  mereka. Startegi 
untuk memenuhi kebutuhan konsumtif  sesama umat ibarat 
memelihara jiwa mereka dari kematian. Artinya pemenuhan 
kebutuhan yang bersifat dahruriyat menurut as-Syatibi 
menjadi kewajiban setiap orang muslim dimana saja mereka 
berada. 69

69 Pemenuhan kebutuhan dalam arti mencapai sebuah 
kebajikan untuk umat merupakan tujuan inti dari aktivitas ekonomi, 
dan pencarian terhadap persoalan tujuan ini adalah kewajiban dalam 
perspektif  agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban penuh 
untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena 
itu, problematika  ekonomi manusia dalam perspektif  Islam adalah 
pemenuhan kebutuhan (fulfillment need) dengan sumber daya alam yang 
ada. Adapun kekurangan-kekurangan dari kebutuhan yang terdapat 
dalam diri manusia baik secara fisik maupun psikologis menjadi 
kunci utama untuk berbuat dan bertindak dalam memenuhinya. 
Memperhatikan uraian konsep al-Syatibi di muka, dapat disimpulkan 
bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam memperoleh 
kebajikan baik di dunia maupun di akhirat merupakan doktrin agama 
yang menjadi lahan kewajiban agama. Dengan demikian, peningkatan 
kebutuhan manusia akan berdampak besar terhadap meningkatnya 
produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 
Lihat Adi Warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: 
PT. Raja grapindo, 2004), 325.  Lihat juga, James H. Donnelly, James 
L. gibson dan Johan M. ivancevich, Fundamentals of  Manajement (New 
York: Irwin Mc graw-Hill, 1998),  267.
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Mencermati gambaran di muka, setiap Bazanas 
berkewajiban untuk menetapkan skala perioritas dari masing-
masing mustahik yang telah ditentukan oleh Allah dalam Qs. 
al-Taubah ayat 60 itu. Karena dengan ketelitian serta evaluasi 
yang handal dapat menghantarkan pengelolanya menjadi 
sukses dalam proses pendistribusian harta zakat. Begitu juga 
dengan proses itu setidaknya dapat dikalim sebagai lembaga 
yang dapat melakukan manajemen yang baik sesuai dengan 
teori manajemen, yaitu controling. Kegitan mengontrol 
tidak hanya terbatas pada penentuan sekala prioritas dari 
mustahik, namun lebih luas lagi terahadap harta zakat yang 
didistribusikan kepada mustahik.70          

Dalam proses pendistribusian harta zakat, Baznas 
Kota Mataram telah melaksankannya sesuai aturan 
perundang-undangan yang berlaku. Misalnya penetapan 
mustahik tidak terbatas terhadap fatwa-fatwa ulama yang 
sudah ada seperti asnaf  yang delapan. Namun tetap 
dipertimbangkan skala prioritas dari asnaf  tersebut. 
Hal ini dilakukan agar pendistribusian harta zakat lebih 
dirasakan adil oleh masyarkat dan dapat memenuhi hajat 
dari peraturan zakat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah sendiri atau pemerintahan pusat. Selain itu, sebagai 
strategi untuk membagi harta zakat itu menjadi tepat sasaran 
sesuai yang telah direncanakan serta ditetpakan pada tahap 
pengumpulan. 

Dengan demikian pihak pengelola Baznas Kota 
Mataram setidaknya dapat dikatakan sebagai lembaga yang 

70  Matutina, Doni C., dkk, Manajemen Personalia (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1993), 2.



108     •     Zaenudin Mansyur

telah mengeksiskan model pendistri- busian yang berbasis 
pada aspek Undang Undang Zakat No. 23 taun 2011 itu 
khususnya pasal 25 dan 26 yang berbunyi “pendistribusian 
zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan  
berdasarkan  skala  prioritas dengan memperhatikan 
prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.71 Artinya 
pemberian bantuan kepada masyarakat oleh Baznas Kota 
Mataram berupa santunan kepada fakir miskin khususnya 
bagi karyawan atau pekerja keras seperti pasukan kuning, 
hijau, dan biru itu cukup sebagai bukti yang akurat telah 
melakukan distribusi zakat berbasis pasal 25. Belum lagi 
santunan kematian yang disediakan setiap saat menjadi 
penguat juga dalam meeksiskan kembali pengelolaan zakat 
itu berbasis pada undang-undang dan syari`ah agama 
khusunya dalam distribusi zakat.   

Begitu juga dalam perspektif  hukum syari`at, bahwa 
pelaksanaan pengelolaan harta zakat yang telah dilakukan oleh 
Baznas Kota Mataram telah mempraktekkannya semenjak 
dini terutama sekali dalam distribusi harta zakat itu sendiri. 
Mislanya pendistribusian berbazis prioritas bagi mustahik. 
Kalaulah terdapat banyak orang miskin akan diberikan 
kuantitas harta zakat yang berbeda dengan kondisi miskian 
lainnya. Dengan demikian, dalam pendistribusian harta 
zakat pihak pengelola Baznas Kota Mataram tidak absen 
untuk menganalisis, mengevaluasi, dan  memperhatikan 
hak-hak. Karena dengan konsep tersebut dapat ditentukan 
obyek yang sangat dibutuhkan oleh mustahik. 

71 Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26. 
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Dalam prakek seperti itu, nampaknya Baznas Kota 
Mataram telah mempraktekkan apa yang pernah dilakukan 
oleh Rasulullah pada 14 abad yang silam, yaitu memberikan 
zakat kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan mendesak 
dari masing-masing mereka. Harta yang dizakatkan oleh 
muzakki kepada kaum fakir miskin tidak akan bernilai apa-
apa, jika muzakki tidak menunaikan hak-hak mereka. Adapun 
hak-hak mereka adalah memberikan jenis harta zakat yang 
sangat dibutuhkannya. Karena jika seseorang fakir miskin 
hanya diberikan oleh masyarakat berupa beras saja, maka 
tidak mustahil para mustahik tersebut membutuhkan uang 
untuk mengibangi jumlah beras yang diberikannya.

Sebuah riwayat dapat dijadikan sebagai ilustrasi dan 
dapat dicermati sebuah contoh yang sangat pundamental 
tentang salah seorang laki-laki yang  pernah melapor 
kepada Rasulullah tentang keadaannya telah melakukan 
persetubuhan pada siang hari Ramadhan, kemudian 
Rasulullah memerintahkannya untuk berpuasa dua bulan 
berturut-turut jika tidak mampu harus memberi makan 
enam puluh orang miskin. Jawaban terakhir dari seseorang 
tersebut tidak sanggup karena dialah yang paling miskin di 
daerahnya. Dari kondisi itu Rasulullah memberikan kurma 
untuk dibagikan kepada keluarga dan orang-orang miskin. 
Pemberian kurma ini dilakukan oleh Rasulullah karena tidak 
lepas dari pengamatannya tentang kebutuhan mendesak 
oarng miskin tersebut. Karena barang yang paling layak 
untuk diberikan saat itu adalah kurma, bagaimana jadinya 
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kalau Rasulullah memberikan sesuatu tanpa melihat 
kebutuhan mereka.72

Uraian di atas mengindkasikan bahwa setiap pemberian 
yang akan diberikan muzakki harus menyesuaikan dengan 
kebutuhan penerima atau mustahiq. Karena kemiskinan 
serta kefakiran  seseorang tidak bisa diukur dengan 
kelemahan fisiq maupun kelemahannya dalam bidang 
harta sebagaimana yang diungkapkan Yusuf  Qardawi 
pada bahasan identitas fakir miskin dimuka.73 Namun yang 
paling penting adalah mensurvei kebutuhan-kebutuhan 
yang mereka rasakan sangat kurang. 

Kebutuhan manusia itu secara ekonomi terbagi 
menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, 
dan kebutuhan terthier. Jika mereka sangat butuh bantuan 
untuk memenuhi kebutuhan primer maka seseorang 
tersebut diklaim sebagai  fakir dan miskin primer. 74 Begitu 

72 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj., Mahyuddin Syaf  (Bndung: 
PT. Al-Ma`arif, 1978), 277-278.

73  Yusuf  Qardawi, Fiqhu…, Ibid.,  56.  
74  Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar yang harus 

terpenuhi dalam kehidupan manusia. Meskipun kebutuhan ini kurang 
sempurna, asalkan tetap ada. Karena itu, seorang tokoh ekonom barat 
menganggapnya sebagai kebutuhan ordinal (tidak boleh tidak ada) 
karena dapat membinasakan manusia dari kehidupannya. Pandangan 
yang sama disampaikan oleh seorang tokoh ekonom muslim, yaitu al-
ghazali. Ia mengemukakan bahwa kebutuhan primer dalam ekonomi 
adalah suatu keniscayaan, karena sangat bermanfaat bagi kecukupan 
kebutuhan hidup yang bersangkutan, untuk mensejahterakan keluarga, 
dan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dari pernyataan 
kedua tokoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kebutuhan 
primer tidak dipenuhi secara maksimal maka akan mengakibatkan 
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juga dengan status fakir dan miskin sekunder dan thertier 
disebabkan karena mereka sangat butuh bantuan untuk 
memenuhi dua kebutuhan tersebut.75  Seseorang bisa 
saja miskin primer tetapi mampu memenuhi kebutuhan 
sekunder dan tertier begitu juga sebaliknya. Jika kebutuhan 
primer yang sangat minim dan perlu bantuan maka para 
muzakki harus memberikan barang-barang konsumsi. 

Selanjutnya apabila mereka sangat membutuhkan 
bantuan yang bersifat kebutuhan sekunder dan thertier 

kemudharatan bagi kehidupan manusia. Dalam kondisi inilah 
seseorang tersebut dapat dikatagorikan sebagai miskin primer, yaitu 
tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Lihat Todd Lowry, The 
Archeology of  economic Ideals; The Classical Greek Tradition (Durham: Duke 
University Press, 1987), 220. Bandingkan dengan Al-ghazali, Mizan 
al-Amal (Kairo: Dar al-Ma`arif, 1964), 63 dan 249. 

75 Berbeda dengan fakir miskin primer, fakir maupun miskin 
sekunder adalah ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan 
sandangnya. Karena kebutuhan ini sesungguhnya tidak terlalu emergency 
bila dibandingkan dengan kebutuhan primer. Dimana kebutuhan ini kalau 
tidak terpenuhi secara maksimal seseorang tetap hidup di dunia namun 
kehormatan tidak terjamin. Tetapi kemiskinan dalam konsep ini tergantung 
lokalitas tertentu dimana seseorang tersebut berdomisili. Contoh yang paling 
dekat mode pakaian orang kota berbeda dengan orang kampung dan harga 
pakaian orang kota lebih mahal bila dibanding dengan pakaian orang desa. 
Jika orang kampung tersebut hijrah untuk berdomisili di kota besar dan 
tidak bisa memperoleh pakian yang layak digunakan dikota maka seseorang 
tersebut bisa dikatagorikan sebagai miskin sekunder. Selanjutnya adalah 
fakir dan miskin thertier. Status kefakiran dan kemiskinan ini muncul akibat 
dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan papan seperti 
tempat tinggal, perumahan, dan lain-lain. Miskin thertier ini juga tidak lepas dari 
kondisi dan lokalitas yang mengitarinya. Meskipun seseorang itu berdomisili 
di kota besar tetapi masih saja tidak bisa membangun rumah sesuai dengan 
standar minimal, maka hal itu dapat dianalogikan sebagai miskin tehrtier. 
Lihat Muhammad Khali Mas`ud, Filsafat Hukum Islam : Studi Tentang Hidup 
dan Pemikiran al-Syatibi, cet. I (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), 111.     
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maka seorang muzakki memberikan kebutuhan-kebutuhan 
tersebut, minimal mengurangi beban hidup. Artinya jika 
pakaian yang sangat mereka butuhakan maka pakaianlah 
yang musti diberikan. Kalau tempat tinggal yang mereka 
butuhkan maka muzakki harus memberikannya sesuai 
dengan kemampuannya semisal memberikan uang dari 
nisab harta zakat yang dikeluarkannya untuk mengurangi 
pembiayaan sewa tempat tinggalnya. Konsep inilah yang 
sangat adil untuk dipraktikkan dalam mendistribusikan 
harta zakat oleh para dermawan maupun muzakki.   

3. Analisis terhadap Pemberdayaan Zakat dalam 
Masyarakat 
Syari`at Islam telah menetapkan tujuan dari pengeluaran 

zakat bukan hanya terbatas pada kemampuan seseorang 
muslim untuk melakukan kewajibannya semata. Zakat juga 
bukan aktivitas yang disuguhkan oleh Tuhan sebagai wadah 
membagi rasa antar sesama. Namun tujuan untuk diwajibkan 
zakat pada haekaktnya untuk membasmi serta mengubur 
reallitas kemiskinan yang terjadi di internal kaum muslimin. 
Islam tidak hanya menghendaki pemeluknya untuk menjadi 
orang kaya tetapi secara ekonomi bisnis menginginkan umat 
Islam untuk berikhtiar dengan bekerja secara istiqamah 
agar status miskin tersebut berubah menjadi kaya dan pada 
akhirnya akan menjadi muzakki dimana saja berada. 76

76  Di sisnilah letak pentingnya pemberdayaan harta zakat dalam 
kehidupan masyarakat miskin. Misalnya penetapan model Masyarakat 
Mandiri (MM) oleh Domfet Dhu`afa Republika Jakarta. Lihat Isnaini, 
Zakat Produktif   Menurut Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2008), vi-vii. 
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Umat Muslim di Indonesia sebagai penduduk 
mayoritas banyak memberikan kontribusi positif  terhadap 
perkembangan zakat baik di lembaga zakat milik pemerintah 
maupun non pemerintahan. Kontribusi yang telah 
disumbangkan ke Negara itu menjadi kabur ketika media 
informasi menayangkan bahwa angka kemiskinan terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Indonesia. 
Artinya perkembangan kemiskinan itu tidak bisa di atasi oleh 
berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintahan 
daerah maupun pusat. Nampanya terobosan tersebut tidak 
lebih sebagai program coba-coba yang tidak menentu arah 
dan hasilnya. 

Salah satu terobosan yang baru-baru ini dapat 
memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi 
umat Islam di Indonesia adalah zakat, meskipun di sisi lain 
tidak juga dapat menyembuhkan angka kemiskian yang 
terus bertambah tersebut. Oleh karena itu, zakat yang dapat 
memberikan kontribusi untuk meningkatkan perkembangan 
ekonomi masyarakat adalah zakat yang dikelola dengan 
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah 
maupun pusat dengan  mengedankan syari`at Islam. 

Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif  
nampaknya di dunia Islam saat ini sudah tidak zamannya 
lagi karena persoalan sepiring nasi tidak terlalu sulit untuk 
mendapatkannya. Berbeda halnya dengan mencetak umat 
Islam yang mandiri dalam bidang ekonomi yang selama ini 
menjadi tugas berat seluruh amil zakat untuk melakukan 
monitoring serta evaluasi. Karena mental masyarakat 
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untuk termotivasi terhadap pemberdayaan harta zakat yang 
diberikan tidak sedikit di selewengkan di tengah jalan.

Baznas Kota Mataram sebagai sebuah lembaga 
yang bergerak dalam pengelolaan zakat telah melakukan 
terobosan-terobosan dalam rangka mengembangkan serta 
memberdayakan ekonomi masyarakat yang lemah. Misalnya 
dalamnya pemberian sepeda kepada anak-anak pinggiran 
yang sekolah karena miskin dan dhu`afa, pemberian modal 
bisnis kepada pedagang bakulan, pedagang kaki lima, 
pengerajin, dan para tukang bangunan. Selain itu, tidak 
kalah pentingnya adalah pensitribusian harta zakat melalui 
pemugaran rumah kumuh yang tersebar di Kota Mataram.  

Maksud tujuan dari Baznas memberikan harta zakat 
berupa sepeda kepada anak pinggiran tersebut agar dapat 
bersekolah sebagaimana anak-anak kalangan orang yang 
mampu dalam bersekolah. Aktivitas Baznas ini tidak hanya 
sekedar memberdayakan anak untuk tetap mendapatkan 
dunia pendidikan yang layak tetapi menjadi bagian dari 
pelaksanaan untuk mencerdasakan bangsa dan tanah air. 
Untuk itu, tidak salah kalau kemudian aktivitas ini dapat 
diklaim sebagai aktivitas memlihara akal anak dari kebodohan 
dan keterpurukan.77 Dalam pengertian yang lebih luas 
menjaga akal tidak hanya terbatas pada aspek pengaharaman 
narkoba atau khamar, namun lebih jauh menurut Jasser 
Awda adalah meningkatkan pendidikan yang layak sesuai 
zamannya menjadi teknis untuk mememlihara jiwa dari 

77  Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of  islamic Law: 
A Systems Approach,  (London: the International Institut of  Islamic 
Thougth, 2007), 192-232. 
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kebodohan yang lambat laun akan menyebabkan matinya 
kreatifias anak bangsa di mana saja mereka berada.78 

Aktivitas Baznas kota Mataram yang telah 
memberikan sumbangan untuk pemberdayaan pendidikan 
anak itu, setidaknya telah mampu menunjukkan pernannya 
sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 
1945, yaitu salah satu tujuan untuk membangun negara 

78 Persoalan pendidikan memang masalah yang sangat 
penting dan aktual sepanjang masa, karena hanya dengan pendidikan 
manusia akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam 
kapabelitas mengelolah alam yang dikaruniakan Allah kepada kita. 
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pendidikan sangat besar 
konstribusinya, baik dalam pembinaan moral, pensejahteraan dan 
bahkan membawa kemajuan suatu umat. Oleh karena itu, untuk 
mengukur kemajuan suatu umat atau bangsa dapat dilihat seberapa 
jauh tingkat pendidikannya. Pendidikan mempunyai arti penting 
bagi kehidupan manusia. Pendidikan diakui sebagai kekuatan yang 
juga dapat membantu manusia mencapai kemegahan dan kemajuan 
peradaban. Selain itu pendidikan memberikan bekal kepada manusia 
untuk menyongsong hari esok yang lebih cerah dan lebih manusiawi. 
Dengan demikian, aspek pendidikan adalah satau-staunya teknis untuk 
mengembangkan intlektual setiap umat agar bisa beradaptasi dengan 
perubahan kondisi yang kian kompleks. Jadi setiap orang berhak untuk 
mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas maka hal itu bertujuan 
untuk menjungjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan 
pendidikan itu. Artinya dalam konteks Indonesia, tujuan pendidikan 
nasional yang telah terekam dalam Undang Undang mengindikasikan 
adanya kewajiban bagi setiap warga Negara untuk saling bantu dalam 
peningkatan Sumber Daya Manusia. Muhaimin, dkk. Manajemen 
Pendidikan; Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/
Madrasah. (Jakarta, Kencana, 2009), 29. Lihat juga Mastuhu, Dinamika 
Sistem Pendidikan Pesantren.(Jakarta: INIS., 1994), 41. Lihat juga Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
(Bandung: Citra Umbara, 2003), Pasal 13.
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Indonseia yang berlandaskan Pancasila. Adapun redaksi 
kongkrit dari Undang Undang dasar 1945 itu adalah sebagai 
berikut; ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara 
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara 
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan 
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan 
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”79

Strategi Baznas di atas seperti terjun dalam dunia 
pendidikan, nampaknya sejalan dengan bunyi Undang Zakat 
No. 23 Tahun 2011 pada pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan 
tentang usaha-usaha produktif  yang diberikan kepada fakir 
dan miskin untuk meperbaikai kualitas umat muslim di mana 
saja berada.80 Karena itu pemberian sepeda kepada siswa 
sejumlah 350 khsusunya yang status ekonominya fakir dan 
miskin seperti yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataram 
telah sejalan dengan harapan dari semangat Undang 
Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tersebut, meskipun di 

79  Batang Tubuh Undang Undang 1945  
80  Undang Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat: 1. 
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satu sisi tidak sama dalam proses pendistribusian harta zakat  
terutama penetapan objeknya. Namun semua itu tidak 
memiliki pengaruh sedikitpun terhadap klaim tidak sesuai 
dengan harapan Undang Undang Zakat tersebut. Karena 
yang terpenting adalah Baznas melakukannya dalam rangka 
terjaganya kemaslahatan demi tegannya syari`at Islam.81          

81 Tujuan ditetapkannya sebuah hukuman dalam al-Qur`an 
tidak lain karena mengandung hikmah dan maslahat bagi manusia. 
Dengan dasar inilah Jalaludin al-Thufi mengkonstruk pemikirannya 
sehingga mendeklarasikan bahwa segala sesuatu perkara yang 
memiliki maslahat bagi kemanusiaan harus diperioritaskan menjadi 
`illat hukum meskipun al-Qur`an dengan tegas melarang terhadap 
perkara tersebut. Untk lebih jelasnya tentang maslahah ini dapat 
dilihat dari pendapat al-Thufi, yaitu dalam menguraikan batasan 
pengertian al-mashlahah, al-Thufi membaginya menjadi dua kategori, 
yaitu al-mashlahah berdasarkan `Urf dan al-mashlahah berdasarkan 
syara' (syari'at). Pengertian batasan al-ashlahah berdasarkan `Urf ialah: 
والنفع الصلح  إل  الؤدى   sarana yang menyebabkan adanya mashlahah)    السبب 
dan manfaat). Misal yang dikemukakan al-Thufi adalah, perdagangan 
merupakan sarana untuk mencapai keuntungan. Sedangkan pengertian 
al-mashlahah berdasarkan syari'at adalah  السبب الؤدى إل مقصود الشارع عبادة أو 
 sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syari', baik)   عادة
berupa ibadat maupun adat) Al-Thufi menjelaskan lebih lanjut, bahwa 
yang di maksud sesuai dengan kehendak dan tujuan Syari' (Allah 
swt) adalah memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, 
memelihara keturunan dan hargadiri, serta memelihara harta Dari 
uraian singkat ini dapat dipahami, bahwa al-mashlahah yang dimaksud 
al-Thufi adalah, kemaslahatan yang hendak diperoleh dalam rangka 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Thufi, Syarh 
Mukhtashar al-Raudhah, Jilid III. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989, 
209). Bandingkan Musthafa Zaid, Al-Mashlahah Fi al-Tasyri' al-Islami wa 
Najm al-Din al-Thufi, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964, 112. Al-Syatibi, 
Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah (Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.th.), 6.  
Lihat juga, Amir Muâllim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, 
(Yogyakarta, UIIPress, 1999), 92. Bandingkan dengan Abu Hamid al 
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Begitu juga dalam hal pendistirbusian harta zakat 
melalui pemberian bantuan kepada pedagang bakulan dan 
pedagang kaki lima merupakan aktivitas yang sesua dengan 
peraturan yang tertuang dalam Undang Undang Zakat 
No. 23 Tahun 2011. Karena maksud pemberian bantuan 
itu kepada masyarakat adalah untuk menjadikan harta 
bantuan tersebut lebih produktif  dan lebih berguna secara 
berkesinambungan kepada umat Islam Kota Mataram. 
Hal ini sesuai dengan kehendak yang ada dalam Pasal 27 
ayat 2  Undang  Zakat No. 23 Tahun 2011 yang berbunyi 
“Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif  sebagaimana   
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar 
mustahik telah terpenuhi”.82 

Selain itu, pemberian dana bantuan berupa sumbangan 
usaha kecil untuk maksud dikembangakan adalah bagian 
dari teknis memelihara harta kekayaan agar dapat berguna 
secara berkesinambungan. Dalam tradisi hukum Islam 
dapat disebut sebagai strategi memenuhi tujuan hukum 
syara`. Karena salah satu teknis menjaga hukum syara` 
adalah menjaga harta dari gangguan orang lain seperti 
perampokan, pencurian, korupsi, dan penipuan. Itulah 
sebabnya model gangguan-ganguan tersebut diharamkan 
dalam hukum bahkan tidak heran jika para fuqaha terdahulu 
selalu mengkaitkannya dengan hukum potong tangan 
bagi pencuri.83 Tujuan penetapan hukum potong tangan 

gazhali, al Mustashfa Min Ilm al Ushul, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 
1983) Juz I,  286-287.

82  Undang Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat: 2. 
83  Ada beberapa contoh yang berkaitan dengan ayat-ayat 

hukum baik mu’âmalah-jinâyah dan lainnya, misalnya, tentang hukuman 
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terhadap pencuri dan perampok seperti yang dijelaskan 
dimuka nampaknya sudah tidak relevan lagi karena konteks 
Indonesia bukan konteks dunia Arab. Karenanya penetapan 
illat terhadap hukum syari`at harus lebih humanis tanpa ada 
kekerasan agar penjagaan terhadap harta kekayaan tersebut 
betul-betul dapat diimplemntasikan oleh masyarakat 
muslim.84  

Tujuan yang lebih humanis dan pro realitas dapat 
dicermati dari teknis  menghidupkan kembali  hifzu al-
mal. Prosesnya tidak harus dengan adanya hukum potong 
tangan terhadap pelaku pencurian saja tetapi harus 

(had) terhadap pelaku pencurian. Dalam al-Qur’ân disebutkan: والسارق 
اهلل من  نكل  كسبا  بم  أيدهيمجزاء  فاقطعوا   melihat sejarah turunnya)  والسارقة 
(asbâb al-nuzûl) ayat ini, pada tataran aplikasi, mau tidak mau, bunyi 
teks ayat tersebut harus diaktualisasikan dalam konteks masyarakat 
yang berbeda pula, meskipun ayat tersebut diturunkan dalam konteks 
masyarakat Arab dulu. Di sinilah, unsur historisitas atau latar turun 
ayat tersebut memang tidak digunakan. Lihat Abî al-Hasan ‘Alî bin 
Ahmad al-Wâhidî, Asbâb al-Nuzûl, tahqîq, al-Sayid al-Jumaylî (Beirut: 
Dâr al-Kitâb al-’Arabî, 1991), 159. Lihat pula. Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, 
Asbâb al-Nuzûl al-Musammâ Lubâb al-Nuqûl fi Asbâb al-Nuzûl (Beirut: 
Muassasah al-Kitâb al-Tsaqâfiyah, 2002), 107.

84 Dengan hukum ini setidaknya dapat memberikan 
pemahaman kepada umat Islam untuk selalu berhati-hati dalam proses 
memperoleh harta kekayaan. Begitu juga dengan tradisi korupsi yang 
telah mengakar di seluruh Negara termasuk Negara Indonesia yang 
diberikan hukum penjara sesuai berat ringannya menurut Undang 
Undang Pidana. Belum lagi hukum-hukum lainnya yang dijatuhkan 
terhadap para pelaku kejahatan terhadp harta kekayaan, tergantung 
Undang Undang masing-masing yang mengaturnya. Semua itu dalam 
rangka menjaga harta kekayaan dari pelaku kejahatan yang tujuannya 
hanya   memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan kemudharatan yang 
akan dialami oleh orang lain. 
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dilakukan dengan cara lain sehingga harta masing-masing 
orang dapat terlindungi dengan nyaman. Namun fakta 
berkata lain, dimana realitas pencurian, perampokan, 
penjaharan dan aksi kejahatan lainnya tidak pernah putus-
putusnya menjadi pemberitaan inti di media masa maupun 
media cetak. Belum lagi dengan aksi-aksi yang sama di 
Negara Indonesia mulai dari Ibu Kota Besar sampai ke 
pelosok-pelosok perkampungan yang terpencil sekalipun. 
Persoalannya kemudian adalah hukum apalagi yang 
semestinya diimplementasikan di dunia ini untuk bisa 
meredam aksi pencurian tersebut? Itulah sebabnya teknis 
hifzu al-mal yang telah dideklarasikan ulama terdahulu sudah 
tidak relevan lagi jika melihat realitas umat Islam yang terus 
ditimpa oleh makhluk  kemiskinan.85  Sementara peluang 

85  Miskin berasal dari kata sakana. Dalam Mu`jam al-Maqayis fi 
al-Lughah dikatakan bahwa sakana itu menunjuk pada ketenangan dan 
diam. Sedangkan kata sukun bentuk masdar dari kata sakana dapat 
diartikan sebagai tetap atau diamnya sesuatu setelah bergerak. Sementara 
itu miskin dalam kamus al-Muhith diartikan sebagai orang yang tidak 
memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, 
atau orang yang dibentuk diam oleh kefakirannya. Bisa juga bermakna 
orang yang hina dan lemah. Dalam lisan al-Arab bahwa miskin adalah 
orang yang tidak memiliki apa-apa. Ada juga yang mengatakan, miskin 
adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi 
kebutuhannya. Kemudian disebutkan pula perbedaan pendapat para 
pakar tentang siapa yang lebih baik keadaan ekonominya antara fakir 
dan miskin. Lihat Ibnu Faris, Abu Husain Ahmad, Mu`jam al-Maqayis 
fi al-Lughah (Bairut: Dar al-Fikr li al-Thiba`ah wa al-Nasyr wa al-
Tawzi`, 1411), 486. Al-Raghib al-Isfahani, Mu`jam Mufradat al-Fazh 
al-Qur`an (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 242. Majd al-Din al-Fayruz Abadi, 
al-Qamus al-Muhith (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), 1087).  Muhammad bin 
Makram bin Munzir, Lisan al-Arab (Bairut: Dar Shadir, 1997), 214. 
Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
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untuk memperoleh pekerjaan semakin sempit seiring 
bertambahnya umat manusia yang menempati bumi ini.

Salah satu cara sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Jasser Auda adalah dengan cara memaknai maslahat yang 
terkandung dalam hifzu al-mal sebagai ”solidaritas sosial”. 
Aktivitas ini merupakan perwujudan dari kondisi manusia 
yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. 
Adanya orang miskin dan fakir sebagai  peluang bagi 
orang yang memiliki harta lebih untuk menafkahkan atau 
menyedekahkannya. Karena itu, tidak heran ketika al-
Qur`an dengan ayat-ayatnya menyerukan kaum yang mampu 
(kelebihan harta) untuk peduli terhadap kaum miskin. 
Selain itu al-Qur`an juga menegaskan bahwa mustadh`afin 
(golongan masyarakat lemah) mewarisi bumi ini dan Allah 
menjadikannya pemimipin seluruh umat manusia.86 

Al-Qur`an sebagai sumber hukum, juga telah jelas 
mengharamkan kekayaan itu beredar hanya pada kaum 
agniya saja. Dimana harta yang dimiliki sesungguhnya 
terdapat bagian bagi orang-orang yang meminta dan 
orang-orang yang tidak berkecukupan.87 Penjelasan ayat 
ini mengindikasikan bahwa perhatian serta kepedulian  
terhadap kaum lemah merupakan bagian dari kewajiban 
sosial masyarakat yang kaya. Karena jika akumulasi kekayaan 

2007), 111. 
86  Dalam al-qur`an telah dijelaskan terutama surat al-Qashash 

(28) ayat 5 yang artinya ” Dan kami hendak memberi karunia kepada 
orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan 
mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang  mewarisi”.  

87  Qs. Az-Zariyat (51) ayat 19. 
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berada di tangan segelintir orang, maka sebagian besar 
anggota masyarakat akan menderita kemiskinan. Karena 
itu, kaum miskin merupakan bagian integral dari kehidupan 
yang harus mendaptkan perhatian dari semua kalangan. 
Dukungan terhadap sikap prehatin kaum agniaya (kaya) 
dapat direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan 
berupa zakat, infaq, dan shadaqah  agar dapat meminimalisir 
kesenjangan status ekonomi yang telah berkembang dalam 
masyarakat. Terutama bagi kaum miskin yang betul-betul 
tidak mampu secara ekonomi akibat dari persaingan hidup 
yang terlalu sulit.

 Penanaman sikap solidaritas sosial yang tinggi 
dalam masyarakat setidaknya dapat melahirkan semangat 
tolong menolong antara satu dengan lainnya. Ibarat sebuah 
bangunan kokoh yang mengindikasikan bahwa satu pihak 
yang merasakan sakit dan bahagia akan dirasakan oleh yang 
lain pula. Sikap simpati dan empati sebagai implementasi 
dari kesungguhan mereka dalam menjaga nilai-nilai 
persaudaraan. Setiap pihak yang merasa kaya tidak segan-
segan mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu 
pihak yang miskin. Bigitu juga sebaliknya pihak yang miskin 
tidak merasa berat menyumbangkan tenaganya kepada 
masyarakat yang mampu jika mereka dibutuhkan. Bila hal 
ini terus direalisasikan maka setidaknya dapat mengurangi 
kesenjangan ekonomi maupun sosial. Apalagi pihak yang 
kaya memberikan modal seperti zakat, infaq, dan shadaqah 
yang bersifat produktif  sehingga pihak yang miskin dapat 
bekerja dengan mandiri dan berujung pada perampingan 
sikap iri dengki. Artinya satu dengan lainnya dapat 
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menjauhkan sikap-sikap jahat yang menggangu kenyamanan 
hidup masyarakat baik harta, jiwa, dan lain-lainnya. 

Teknis strategi pengelolaan zakat dengan 
mendistirbusikannya secara adil dan merata seperti yang 
telah digambarkan di atas mengindikasikan bahwa Bazda 
Kota Mataram telah melakukan pengelolaan sesuai dengan 
peraturan pemerintah daerah maupun pusat terkait aturan 
zakat pada Undang Undang Zakat No. 23 tahun 2011. Hal 
itu nampak ketika mencermati Pasal 27 itu. Apalagi kalau 
mencermatinya dari sisi manajemen bahwa pelaknsanaannya 
telah sesuai menurut teori manajemen pada umumnya. 

Karena teknik penetapan harta zakat yang diberikan 
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima. 
Pemberian bantuan kepada pedagang bakulan berbeda 
dengan harta zakat yang diberikan kepada pedadang 
kaki lima, pengerajin, dan tukang bangunan. Dalam hal 
ini pihak Baznas setidaknya telah mempraktekkan teori 
pengorganisasian menurut ilmu manajemen.88    

 

88 Alex guntur, Mangement Kerangka Pokok-Pokok (Jakarta: 
Bharata, 1975), 23.  
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B a b  3

IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA 
MELALUI PRAKTEK KHI DALAM 

MASYARAKAT SASAK PRAYA

A.  Pendahuluan 

Berkembangnya tujuan dan keinginan manusia 
seiring dengan perkembangan zaman yang 
mengitarinya. Itulah ungkapan yang lazim 

dijadikan alat oleh pakar-pakar hukum Islam dalam 
melegalkan pembaharuan hukum Islam.1 Karena itu, 
perubahan realitas merupakan bukti kongkrit yang dapat 
memproduk aktivitas manusia yang kian beragam. Tradisi 

1 Di antara salah satu pakar hukum Islam yang lazim 
menyampaikan persolan tersebut, yaitu Joseph Schacht dengan 
melontarkan stetmen “sedemikian pentingnya kedudukan tujuan dan 
perkembangan keinginan manusia sangat relevan dengan kondisi 
zaman yang mengitarinya. Lihat Joseph Schacht, An Inttroductian to 
Islamic Law (Oxford : University Press, 1996), 1. Bandingkan Abd. 
Salam Arief  , Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian 
Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: LESFI, 2003), 1.     



126     •     Zaenudin Mansyur

lama berubah seketika menjadi modern karena didasarkan 
pada pola kehidupan yang terus dinamis.  Perkembangan 
hukum Islam dari semula haram bergeser menjadi halal 
karena didasarkan atas pertimbangan maslahat2 dan maqashid 
al-syari`ah3 seiring dengan konteks kekinian dan kesinian. 
gagasan ini setidaknya mengharuskan cendikiawan muslim 
atau tokoh agama untuk tetap terbuka dan fair dalam 
merumuskan persoalan-persoalan baru serta menetapkan 
hukum sesuai dengan konteks dimana hukum tersebut akan 
diberlakukan. 

Pemberlakukan hukum Islam merupakan bagian 
terpenting dalam mengatur aktivitas masyarakat muslim. 
Tetapi sistem pemberlakuannya wajib disesuaikan dengan 
konteks masyarakatnya baik secara sosial, politik, dan 
budaya. Hukum Islam yang berlaku di lokalitas Arab sangat 

2  Al-Thufi menjelaskan lebih lanjut, bahwa yang di maksud 
sesuai dengan kehendak dan tujuan Syari’ (Allah swt) adalah memelihara 
agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan 
hargadiri, serta memelihara harta Dari uraian singkat ini dapat dipahami, 
bahwa al-mashlahah yang dimaksud al-Thufi adalah, kemaslahatan 
yang hendak diperoleh dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. Al-Thufi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Jilid III. 
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989, 209). Bandingkan Musthafa Zaid, 
Al-Mashlahah Fi al-Tasyri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi, Mesir: Dar 
al-Fikr al-Arabi, 1964, 112. 

3  Penjelasan al-maslahah dapat dilihat Al-Syatibi, Al-Muwafaqat 
fi Ushul al-Syari`ah (Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.th.), 6  Lihat juga Har 
Wer, A. Dictionary of  Modern Written Arabic. J. Milton Ciowan (London: 
Mac Donald, 1980),  767. Lihat pula Ibnu Mansur al-Afriqi, Lisan al-
`Arab (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), Vol: VIII, 175. Bandingkan dengan 
Fazzlurrahman, Islam, terj., Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 
1984), 140. 
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berbeda dengan hukum Islam yang diterapkan di negara-
negara lain. Karena konteks masing-masing berbeda, 
mengehendaki adanya pemberlakuan hukum yang berbeda   
pula.4 Hal ini menandaskan bahwa negara Indonesia 
meskipun bermayoritas Muslim tidak bisa mengaplikasikan 
hukum Islam ansich melainkan harus adanya pertimbangan-
pertimbangan matang untuk merumuskan hukum yang 
bersifat komunal dan bisa diterima oleh berbagai pihak. 
Apalagi dengan kondisi Indonesia yang cukup plural 

4  Betapa pentingnya dunia konteks dalam proses pembentukan 
hukum, sehingga dapat disejajarkan dengan proses turunnya al-
Qur`an. Artinya, secara historis al-Qur`an tidak turun dalam ruang 
yang hampa tanpa konteks. Dengan demikian, melepaskan teks 
wahyu dari konteks sosial budaya merupakan pengabaian terhadap 
realitas histori. Munculnya konsep makkiyah dan madaniyyah, nâsikh 
mansûkh, semua konsep tersebut sangat relevan dengan kondisi, 
zaman yang mengitarinya. Konsep makkiyah dan madaniyah tidak 
hanya mengkatagorikan ayat berdasarkan geografis tempat turunnya, 
tetapi pesannya juga terkait dengan problem kemasyarakatan di 
wilayah tersebut. Sementara asbâb an-nuzûl mengindikasikan adanya 
proses resiprokasi antara wahyu dengan realitas. Dalam kondisi ini 
wahyu seakan-akan memandu dan memberikan solusi terhadap 
problem-problem sosial yang muncul saat itu. Sedangkan nasikh 
mansukh merupakan proses penahapan pengiriman pesan ilahi 
dengan penyesuaian terhadap realitas yang berkembang. Ali Sodiqin, 
Antropologi Al-Qur`an Model Dialektika Wahyu dan Budaya (Yogyakarta, 
Ar-Ruzz Media, 2008), 12. Bandingkan dengan Abdul Mun`im Saleh, 
Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif  Menemukan 
Hakekat Hukum Model al-Qawa`id al-Fiqhiyah (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2009), 7. Bandingkan juga dengan Masdar F. Mas`udi, Islam 
Emansifatoris: Menafsir Agama untuk Praksis Pembebasan (Jakarta: P3M, 
2004), Sinopsis (halaman sampul belakang).
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dengan salah satu bukti kuat, yaitu eksisnya enam agama 
yang berbeda-beda.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai 
bukti nyata dari kesanggupan masyarakat Indonesia 
untuk menjadikannya sebagai dasar serta pedoman 
dalam menapaki kehidupan di dunia, sehingga persoalan-
persoalan yang terkait dengan kasus-kasus keagamaan dapat 
terselesaikan dengan adil dan bijak. Oleh karena masyarakat 
Indensia yang merumuskannya, tentu ia juga  harus 
mempraktikkannya, meskipun di satu sisi masih banyak 
ketentuan-ketentuan yang belum diatur di dalamnya seperti 
bidang ekonomi, budaya, politik dan lain-lain. Meskipun 
demikian, pemberlakuannya menjadi ketetapan yang tidak 
bisa ditawar lagi, terutama bidang-bidang yang menjadi 
pembahasannya seperti pasal perkawinan, perceraian, zakat, 
wakaf, washiat, dan mawaris. 

Salah satu dalil yang dapat memperkuat pemberlakuan  
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah terdapatnya 
aturan-aturan seperti yang dituangkan dalam penjelasan 
Kompilasi Hukum Islam tentang Instruksi Presiden tanggal 
10 Juni tahun 1991 yang memutuskan seluruh institusi 
Departemen Agama dan institusi pemerintah lainnya yang 
terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di 
bidang Hukum perkawinan, Kewarisan, dan perwakafan, 
sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama instruksi 
Presiden Republik Indonseia Nomor 1 tahun 1991 untuk 
digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang 
memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah 
di bidang tersebut. Selanjutnya aitem kedua menjelaskan 
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bahwa seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum 
pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang 
Hukum Perakwinan, Kewarisan, dan Perwakafan, sedapat 
mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di 
samping perundang-undangan lainnya.5 

Selain instruksi presiden di atas, ada juga dukungan-
dukungan kuat dari ulama seluruh Indonesia dalam proses 
penyusunannya. Dimana proses ini lazim disebut dalam 
Kompilasi Hukum Islam sebagai tahap penyususnan lewat 
jalur ulama. Proses ini dilakukan dengan cara mewawancarai 
para ulama di seluruh Indonesia mulai dari Banda Aceh, 
Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa 
Timur, Banjar Masin, dan Mataram. Belum lagi dukungan-
dukungan dari lembaga-lembaga yang menjadi titik sentral 
pengembangan ilmu agama Islam semisal IAIN seluruh 
Indonesia dengan menyediakan kitab-kitab hukum Islam 
yang bisa dipertanggungjawabkan.6 

Para ulama yang dijadikan sebagai responden tersebut 
adalah ulama-ulama yang sudah tidak diragukan tentang 
keulamaannya. Lombok  misalnya, ia mengirimkan ulama-
ulama yang tersohor dan rata-rata memiliki lembaga 
pendidikan Islam sebagai wahana penunjang dalam 
pengembangan ilmu-ilmu agama Islam. Dari dua puluh 
ulama yang dikirim dari Lombok hanya tujuh orang yang 
tidak memiliki pondok pesantren. Meskpiun demikian, 

5  Impres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: 
Karya Anda, 1996) , 13-14. 

6  Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: CV. Akademika 
Pressindo, 2004), 37-38.
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kepiawian serta manfaat dalam pengembangan ilmu agama 
tidak kalah tersohornya dengan Tuan guru-Tuan guru yang 
lain. Dari sekian Tuan guru yang dikirim itu, Tuan guru 
Ibrahim dan Tuan guru Zaenudin Abdul Majid adalah 
paling tertua dan sangat berpengaruh di pulau Lombok.7

Proses pengiriman ulama sebagai wakil dalam 
penyusunan Kompilasi Hukum Islam di atas menegaskan 
bahwa Kompilasi Hukum Islam yang dibentuk tersebut 
harus diindahkan oleh seluruh masyarakat Indonesia 
terutama di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Karena 
dalam penyusunan pedoman penyelesaian kasus keagamaan 
tersebut telah diwakili oleh Tuan guru berpengaruh, 
sehingga kekuatan serta legalitasnya tidak diragukan 
lagi untuk diberlakukan di Lombok terutama bagi Tuan 
guru serta tokoh agama yang tersebar di seluruh pelosok 
baik Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, 
Mataram, dan Lombok Utara. Singkatnya seluruh elemen 
masyarakat di Lombok termasuk Kecamatan Praya harus 
mempraktikkan pasal-pasal yang tertuang dalam Kompilasi 
Hukum Islam tersebut mulai dari teknis perkawinan, 
perceraian, perwakafan, dan kewarisan. 

Bidang kewarisan seperti yang tertuang dalam 
Kompilasi Hukum Islam mirip dengan bahasan tradisi fiqih 
mawaris. Dimana pembahasannya dimulai dari penjelasan 
masing-masing rukun kewarisan sampai pada konsep harta 
warisan yang menandaskan harta bawaan ditambah dengan 
harta bersama. Belum lagi dengan teknis pembagian 

7  Impres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi... 161-162. 



  Implementasi Hukum Ekonomi Syariah .....     •     131

masing-masing ahli waris. Khususnya dalam legalitas harta 
bersama, di Kecamatan Praya lazim terjadi kejanggalan-
kejanggalan sehingga pemberlakuan pasal yang berkenaan 
dengan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam 
itu kerap dikesampingkan. Termasuk sebagai pemeran 
utama dalam kejanggalan tersebut adalah para Tuan guru. 
Artinya tidak sedikit para Tuan guru di Kecamatan Praya 
tidak mengakui adanya harta bersama dalam rumah tangga. 
Meskipun hartanya bertambah dari harta bawaan sehingga 
kebanyakan Tuan guru tersebut mengklaim harta tersebut 
adalah tetap menjadi miliknya atau milik laki-laki. 

Contoh yang paling dekat adalah sebuah kasus yang 
terjadi dari salah satu Tuan guru di Lombok Tengah, 
yaitu Tuan guru H. Muksin pimpinan salah satu Pondok 
Pesantren di Lombok Tengah. Dimana harta warisan yang 
ia bawa masing-masing seluas tanah 85 are dari TgH. 
Muksin dan dari Istrinya Hj. Malihah seluas 1 hektar. 
Dalam menapaki kehidupan sebagai suami istri, tanah 
bawaan tersebut semakin mengalami pengembangan 
seiring dengan aktivitas usaha yang ia sama-sama lakukan. 
Akhirnya dalam jangka waktu puluhan tahun tanah tersebut 
bertambah sehingga berjumlah 5 hektar 200 m². Karena 
merasa usia yang semakin tua, TgH. Muksin ini dengan 
segera menghibahkan seluruh tanahnya seluas 5  hektar 200 
m² tersebut kepada atas nama salah seorang dari putranya 
yang tertua. Hal ini dilakukan untuk menjadi bekal putranya 
itu dalam menyambung profesinya sebagai Tuan guru. 
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Karena masyarakat telah mencalonkan putranya itu sebagai 
pengganti profesi bapaknya menjadi Tuan guru.8 

Di tengah perjalanan, Hj. Malihah bersama putri-
putrinya yang lain, keberatan atas tindakan dan perlakuan 
Bapaknya yang semena-mena tersebut. Akhirnya Hj. Malihah 
bersama dengan putri-putrinya yang lain memutuskan untuk 
menggugat dan melaporkan kasus tersebut ke Pengadilan 
Agama Praya Lombok Tengah. Disnilah terjadi perseteruan 
antara suami dan istri saling menggugat sehingga pihak 
hakim menelusuri sebab terjadinya gugatan tersebut sampai 
menemukan alasan-alasan kuat dari istri TgH Muksin 
ini. Dalam keputusan pihak hakim Pengadilan Agama 
Praya, memutuskan dan memenangkan pihak istri, yakni 
Hj. Malihah dan putri-putrinya sekaligus  membatalkan 
pemberlakuan surat hibbah yang telah dibuat oleh TgH. 
Muksin itu.9 

Kasus – kasus yang sama banyak dilakukan oleh para 
Tuan guru di Lombok wilayah Kecamatan Praya Lombok 
Tengah meskipun alur kasusnya berbeda-beda. Tetapi proses 
yang dilalui itu sama-sama mengkesampingkan ketentuan-
ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Padahal di satu sisi Tuan Guru merupakan pablik figur 
yang semestinya memberikan uswah kepada umatnya untuk 
mempraktikkan aturan-aturan yang telah diakui krideblitasnya 

8  Data ini peneliti peroleh ketika observasi awal di lapangan 
sekaligus wawancara dengan TgH. Muksin Lombok Tengah tanggal 
25 November 2010.

9  Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Mataram, yaitu 
Triyono Suyono tanggal 27 November 2010.
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di kalangan umat seperti Kompilasi Hukum Islam. Namun 
patut disayangkan bagi para Tuan guru di Kecamatan Praya 
yang semestinya wajib mempraktikkan apa yang menjadi 
kesepakatannya dalam proses penyusunan KHI  itu, justru 
Tuan guru sendiri merampingkan aturan-aturan yang 
tertuang di dalamnya. Asumsi ini mengindikasikan adanya 
kesenjangan berat jika mencermati antara kesepakatan para 
Tuan guru di Kecamatan Praya  tentang pemberlakuan 
Kompilasi Hukum Islam dengan tindakan-tindakan mereka 
di lapangan yang kerap mengkesampingkannya. Karena itu, 
perlu adanya penelitian mendalam tentang fenomena ini 
sehingga bisa terungkap motiv Tuan guru – Tuan guru 
yang bersangkutan dalam merampingkan pemberlakuan 
Kompilasi Hukum Islam khususnya yang terkait dengan 
legalitas harta bersama.  

B. Kondisi demografi, dan sosial keagamaan 
Masyarakat Praya      

1. Seting Geografi dan Monografi 
Kecamatan Praya merupakan salah satu Kecamatan 

yang tersebar di wilayah  Kabupaten Lombok Tengah dan 
terletak di bagian pusat perkotaan. Oleh karena itu, tidak 
heran kalau Kota Praya di samping dijadikan sebagai sebuah 
Kecamatan, juga sebagai daerah Ibu Kota Lombok Tengah. 
Adapun luas wilayah kecamatan Praya sesuai perkiraan 
Badan Perencanaan Staistik Kabupaten Lombok Tengah 
tahun 2005 seluas 6.126 ha atau diprosentasikan sekitar 5,13 
% dari Luas Wilayah yang terhampar di Kabupaten Lombok 



134     •     Zaenudin Mansyur

Tengah. Dari wilayah yang cukup luas tersebut Kecamatan 
Praya menempati urutan ke 9 dari 12 Kecamatan sehingga 
secara administratif  keadaannya dapat dibagi menjadi 5 
Desa dan 12 Kelurahan.10 

Sebagai pusat ibukota Kabupaten Lombok Tengah, 
Kecamatan Praya dijadikan sebagai pusat kegiatan 
perekonomian serta administrasi pemerintahan. Wilayah 
Kecamatan Praya mempunyai struktur tanah yang cukup 
subur sehingga di sektor pertanian masih cukup besar 
mendominasi penghasilan daerah  bila dibandingkan dengan 
aspek mata pencaharian yang lain seperti sektor perdagangan 
mapun jasa. Dilihat dari komposisi luas tanah sawah dengan 
tanah yang kering, terhampar luas tanah sawah mempunyai 
bagian yang relatif  dominan yaitu, mencapai sekitar 72,36 
% sedangkan lahan kering seluas 27, 34 %.11 

Secara geografis Kecamatan Praya berbatasan dengan 
wilayah Kecamatan yang mengitari sekelilingnya. Mulai dari 
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batukliang. 
Sementara Kecamatan Kopang dan Praya Tengah menjadi 
batasan di bagian wilayah Sebelah Timurnya. Lebih jauh 
Wilayah Kecamatan Praya dapat diamati dari wilayah 
Kecamatan yang membatasinya  di Sebelah Selatan, 
yaitu Kecamatan Praya Barat. Sedangkan Sebelah Barat 
berbatasan dengan Wilayah tentangganya, yaitu Kecamatan 
Jonggat.12  

10  Buku Profil Kecamatan Praya dalam Angka bekerja sama 
dengan BPD dan BPS Loteng tahun 2005 (Pemkab Loteng; 2005), 3.  

11  Ibid., 3. 
12  Ibid., 3. 
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Sementara iklim cuaca di wilayah Kecamatan Praya 
sangat menentukan laju perkembangan dan pertumbuhan 
flora dan fauna di sekelilingnya. Iklim cuaca sangat berperan 
aktif  terhadap aktivitas perkembangan perekonomian 
khususnya di sektor pertanian penggunaan lahan. Dengan 
demikian, iklim yang terdapat di wilayah Kecamatan Praya 
tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Kecamatan tetangga 
maupun Kecamatan yang ada di daerah lain yang tersebar 
di pulau Lombok khususnya dan Nusa Tenggara Barat 
pada umumnya. Adapun iklim yang terdapat di wilayah 
Kecamatan Praya tergolong iklim tropis yang ditandai 
dengan musim kemarau yang cukup panjang. Sementara 
musim hujan terjadi mulai bulan November sampai dengan 
April/Mei dan curah hujan yang tertinggi bulan Pebruari/
Desember dan terendah bulan Juni/Juli.13 

Dalam masyarakat petani di Kecamatan Praya, musim 
kemarau kerap disebut dengan bahsa lokal dengan sebutan 
musim kembalit atau musim gugur. Sedangkan musim hujan 
acap kali disebut kentaun. Pada musim kemarau para petani 
di Kecamatan Praya sebagian besar menanam tanaman 
palawija  yang sifatnya cukup tahan dengan panasnya trik 
matahari. Sebaliknya jika musim hujan mulai turun para 
petani di  Kecamatan Praya tidak sedikit yang menanam 
tanaman yang tetap tahan dengan curan hujan. Komitmen 
para petani dalam mengolah lahan pertanian di dua musim 
tersebut, sangat menentukan suburnya wilayah Kecamatan 
Praya. Dimana keindahan pemandangan alam terus terjadi 

13  Ibid., 4
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sepanjang kiri kanan jalan yang terhampar di seluruh areal 
pertanian.

Mengenai keadaan penduduk, Kecamatan Praya 
menempati posisi no 1 terbanyak dari 12 Kecamatan yang 
tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Informasi 
ini sangat dimungkinkan terjadi, dikarenakan Kecamatan 
Paraya adalah sebagai pusat ibukota Lombok Tengah 
sehingga penduduknya terdiri dari berbagai etnis, suku dan 
agama. Mulai dari suku Sasak, Jawa, Bali, Madura dan lain 
sebagainya. Akan tetapi suku terbanyak sebagai mukimnya  
adalah masyarakat suku Sasak yang tidak sedikit dari 
kalangan bangsawan.14

Kepadatan penduduk Kecamatan Praya bila 
dibandingkan dengan Kecamatan yang lain di Lombok 
Tengah dapat diamati dari jumlah penduduk sesuai hasil 
penelitian Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok 
Tengah tahun 2005 sebanyak 97.480 jiwa yang terdiri dari 
45.599 jiwa penduduk laki-laki dan 51.881 jiwa penduduk 
perempuan sehingga rasio jenis kelaminnya menjadi 90. 
Hal ini berarti bila penduduk perempuan berjumlah 100 
jiwa maka penduduk laki-laki jumlahnya 88 jiwa. 15 

Keadaan penduduk sesuai dengan tingkat pendidikan 
di Kecamatan Praya dapat dikalkulasikan secara prosentasi 
sekitar 75% telah mengenyam dunia pendidikan. Partisipasi 
penduduk masyarakat Kecamatan Praya terus meningkat 
dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dari 

14  Ibid., 27. 
15  Ibid., 27.
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antusiasme masyarakat dalam membangun lembaga 
pendidikan termasuk pendidikan agama seperti Madrasah 
Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah 
Aliyah (MA) belum lagi dengan pendidikan formal lainnya 
semisal takhassus, lembaga kursus dan lain sebagainya.    

2.  Sumber Kehidupan Masyarakat  
 Mata pencaharian yang banyak digeluti masyarakat 

Kecamatan Praya tidak jauh berbeda dengan kecamatan-
kecamatan yang lainnnya. Dimana sektor pertanian 
merupakan faktor utama yang menjadi sumber kehidupan 
masyarakat bahkan sangat membantu laju perkembangan 
perekonomian daerah Praya. Oleh karena itu, sektor pertanian 
adalah salah satu mata pencaharian yang tetap mendapatkan 
perhatian besar oleh pemerintahan daerah setempat. Hal 
ini dapat dibuktikan dari kebijakan pemerintah daerah 
Kota Praya yang menghendaki peningkatan-peningkatan di 
bidang usaha pertanian. Obsesi pemerintahan daerah dalam 
membentuk industri yang berbasis produk pertanian yang 
dapat di back up oleh sektor parawisata, adalah bagian dari 
kebijakan yang terus dihidupkan di Kecamatan Praya.16

Selanjutnya efek multiplier dari kemajuan tersebut 
tentunya akan mendorong perkembangan positif  sektor 
lainnya dan secara keseluruhan mengahsilkan struktur 
ekonomi yang berkembang dinamis dengan pertumbuhan 
yang relatif  tinggi  sebagaimana yang diharapkan. Karenanya 
pergeseran struktur ekonomi pada dasarnya juga merupakan 

16  Ibid., 27.
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indikator dari tingkat keberhasilan Kecamatan Praya dalam 
pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan. 

Selain mata pencaharaian bertani, masyarakat di 
Kecamatan Praya sebagian besar dapat menggantungkan 
hidupnya lewat wiraswasta yang dikemas dalam sektor 
perdagangan maupun jasa. Hal ini dapat dibuktikan dari 
perkembangan dalam pembangunan serta rehabilitasi 
pasar-pasar yang berada di wilayah Kecamatan Praya. 
Pembangunan pasar di masing-masing Kelurahan maupun 
Desa menjadi bukti fisik bahwa sektor perdagangan dan jasa 
banyak digeluti oleh masyarakat. Selain itu faktor ramainya 
para pedagang yang menjual berbagai macam kebutuhan 
masyarakat, mulai dari kebutuhan domestik dan kebutuhan 
lainnya adalah bagian dari wujud fisik masyarakat yang terus 
menggatungkan hidupnya lewat berdagang atau swasta.17 

Sedangkan bukti lain dari mata pencaharian berdagang 
dan jasa adalah memberikan kontribusi besar terhadap 
perkembangan perekonomian di Kecamatan Praya. Hal ini 
dapat dilihat dari data yang tertulis dari Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Lombok Tengah tahun 2005 khususnya di 
Kecamatan Praya bahwa kontribusi dari mata pencaharian 
lewat berdagang dan jasa lebih besar dari mata pencaharian 
yang lain. Bahkan sangat jauh berbeda dari kontribusi mata 
pencaharian yang lain, misalnya kontribusi perdagangan 
dan jasa sebesar 20,40% dan 29,50%. Sementara sektor 
pertanian dan sektor lainnya sebesar 12,06%; 12,16% dan 
8,77%.18  

17  Ibid., 134.
18  Ibid., 134. 
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Sumber kehidupan masyarakat Kecamatan Praya 
dari Pegawai Negeri Sipil, Polri, ABRI, karyawan industri, 
pelayan toko maupun mini market adalah bagian dari mata 
pencaharian yang dilakukan masyarakat. Hal ini dibuktikan 
dari lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki pegawai 
maupun karyawan yang tidak sedikit sesuai bidang dan 
kantor masing-masing.19 Begitu pula dengan karyawan yang 
tersebar di wilayah pertokoan di Kecamatan Praya. Hal 
lain yang menjadi bukti dari sumber kehidupan sebagian 
masyarakat lewat profesi sebagai karyawan adalah rekrutmen 
pegawai dan karyawan setiap tahun, bahkan tidak menentu 
masanya tergantung kebutuhan dari masing-masing industri 
maupun pertokoan, dan mini market. 

3. Realita Agama dan Kepercayaan 
Penduduk masyarakat yang bermukim di wilayah 

Kecamatan Praya dapat diklaim sebagai daerah yang 
cukup pluralis dan hiterogen. Berbagai agama yang dipeluk 
penduduk adalah bagian urgen yang menampakkan 
identitasnya sebagai Kecamatan yang mengembangkan 
aspek pluralitas walaupun agama mayoritas adalah Islam. 
Akan tetapi pemeluk agama lain yang minoritas tidak 
bisa dinafikan dalam kerangka membentuk masyarakat 
yang hiterogen kendati tidak sedikit di antara penduduk 
masyarakat yang masih tradisonal maupun peodal. 

Berdasarkan angka dan jumlah pemeluk agama yang 
diterbitkan oleh monografi Kecamatan Praya cq Kantor 
Urusan Agama adalah pemeluk Islam berjumlah 138. 746 

19  Ibid., 135.
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jiwa. Pemeluk agama Kristen Katolik sejumlah 72 orang. 
Sedangkan pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 116 
orang. Selain itu, pemeluk agama Hindu sebanyak 1.049 
jiwa. Sementara pemeluk agama Budha adalah sejumlah 94 
orang. Mencermati data tersebut tentunya agama Islam bagi 
masyarakat Kecamatan Praya menjadi agama mayoritas 
sedangkan agama-agama yang lainnya menjadi agama 
minoritas. Kemudian agama Hindu menempati urutan 
kedua setelah Islam. Berikutnya Protenstan lalu Budha 
dan yang menempati urutan terakhir adalah agama Kristen 
Katholik. Keberadaan Islam sebagai agama mayoritas 
tidak sampai mengurangi sikap toleran terhadap pemeluk 
agama lain di Kecamatan Praya. Hal ini ditandai dengan 
kondisi masyarakat dihadapan pablik terus memupuk rasa 
keamanan, kedamaian, dan saling mengharagai antara satu 
dengan yang lain sehingga keamanan dalam keberagamaan 
tetap ditampakkan.20 

Dalam menuanikan nilai-nilai keagamaan masyarakat 
di Kecamatan Praya tercatat sebagai masyarakat militan 
atau taat dan patuh terhadap doktrin maupun ajaran-
ajaran agama. Terutama masyarakat muslim secara 
keseluruhan telah mengkuti standar Islam Universal yang 
terus mengaktifkan rukun Islam yang lima dan rukun iman 
yang enam. Masyarakat dalam memecahkan persoalan-
persoalan cenderung mengaktifkan rasio daripada adat 
yang menggeser kemajuan berpikir.21 

20  KUA Kecamatan Praya, Profil KUA Kecamatan Praya 
tahun 2004, 9. 

21 Wawancara dengan Bapak H. Syawal Petugas Pencatat Nikah 
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Ketaatan dalam pelaksanaan amalan-amalan agama 
terlihat dari antusias masyarakat dalam mengikuti acara ritual 
keagamaan mulai dari kegiatan seremonial yang ditandai 
dengan sikap masyarakat yang terus berlomba dalam 
menuntut ilmu-ilmu agama dari pusat perkotaan sampai ke 
pelosok pedusunan. Selain itu, pembangunan fisik untuk 
kepentingan syi`ar Islam, bagi masyarakat Kecamatan Praya 
tidak segan mendermakan sebagian dari kelebihan harta yang 
mereka miliki. Pembangunan diniyah, madrasah, pondok 
pesantren adalah bagian urgen yang tidak bisa ditinggalkan 
sebagai bagian dari wujud masyarakat yang terus istiqamah 
dalam menerapkan ajaran-ajaran agama. Kendati demikian, 
tidak sedikit masyarakat yang masih menyisakan pola pikir 
tradisonal di wilayah pedesaan maupun pedusunan.22 

Dalam sisi kepercayaan terutama dalam hal pemecahan 
masalah bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan 
Praya sudah sejak lama meninggalkan tradisi-tradisi yang 
dapat menggerogoti tingkat kepercayaannya terhadap hal 
yang transendental sehingga amalan-amalan kesyari`ahan 
tetap mendominasi dalam kehidupan. Sikap rasionaltias 
yang ditonjolakn oleh penduduk masyarakat Kecamatan 
Praya tidak lepas dari menjamurnya organisasi-organisasi 
keagamaan yang menampilkan rasio di samping juga agama 
adalah hasil perjuangan para tokoh agama jebolan dari 
dalam negeri maupun Timur Tengah.23 

Kelurahan Prapen, tanggal 4 Juli 2011. 
22  Wawancara dengan Ustadz L. Tamim tanggal 3 Juli 2011.
23 Wawancara dengan L. Maskur tokoh adat di Kecamatan 

Praya, tanggal 4 Juli 2011. 
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Selain itu, tumbuh dan berkembangnya lembaga-
lembaga sosial kemasyarakatan menjadi bagian yang tak 
kalah pentingnya dalam mewujudkan masyarakat yang tetap 
taat dan patuh dalam melaksanakan nilai-nilai keagamaan. 
Lembaga Nahdhtul Wathan yang dipelopori oleh TgH. 
Zaenal Arifin Munir, MA yang pusatnya di Merde Praya. 
Nahdhatul Ulama pusat lokasi di wilayah Perbawe Tiwu 
galih Praya yang dipimpin oleh TgH. L. Khairi Adnan. 
Lembaga Darul Muhajirin di bawah pimpinan TgH. M. 
Najamuddin Ma`mun yang berlokasi di wilayah Muhajairin 
Praya. Organisasi Muhammadiyah yang menjadi pusat 
lokasi adalah Tengari Praya dipimpin oleh Drs. Maman 
Suratman. Sedangkan terakhir adalah lembaga Rabithah 
yang dipelopori oleh TgH. Fadhli Thahir dan pusat 
lokasinya adalah Bodak Montong Terep Praya.24 

Semua organisasi dan lembaga yang telah disebut 
di atas sangat mempengaruhi terhadap kemajuan dan 
perkembangan pemikiran umat di lingkungan Kecamatan 
Praya, sehingga dalam tataran aplikasi nilai agama harus 
lebih mendominasi dari pada adat. Sementara praktek adat 
dalam masyarakat juga tidak sedikit masyarakat komitmen 
melestariakn dan mempertahankannya. Tetapi adat yang 
dimaksud adalah upacara-upacara adat yang mereka anggap 
sebagai aktivitas yang tidak sampai menanggalkan aspek 
nilai keagamaan. 

24  KUA Kecamatan Praya, Profil   12.
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C. Pemberlakuan KHI sebagai Rujukan Hukum 
Perspektif  Tuan Guru 
Pemberlakuan Kompelasi Hukum Islam dalam 

masyarakat terutama masayarakat Sasak di Praya Lombok 
Tengah tidak semudah membalik telapak tangan. Karena 
mayoritas masyarakatnya cenderung menampakkan sikap 
fanatisme yang berlebihan terhadap Tuan guru sehingga 
seluruh persoalan hidup harus diukur dengan konsep benar 
dan salah yang dideklarasikan oleh Tuan guru sendiri. 
Apalagi persoalan yang sedang dihadapinya terkait dengan 
aspek keagamaan, maka Tuan guru lazim menjadi idola 
dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu,  tidak heran  
kalau terjadi pengebirian pemberlakuan Kompilasi Hukum 
Islam dalam proses penyelesaian aspek keagamaan dalam 
relaitas masyarakat Islam Sasak di Kecamatan Praya. Hal 
ini  dapat dicermati dari pandangan masing-masing Tuan 
guru tersebut. 

Salah seorang Tuan guru yang mengasuh Yayasan 
Pondok Pesantren At-Tamimi di Desa Tiwu galih, yaitu 
TgH L. Adnan Khairi berpendapat bahwa Konpilasi 
Hukum Islam tidak bisa diberlakukan karena tidak memiliki 
dasar yang kuat. Lebih jauh ia sampai pada kesimpulan 
bahwa Kompelasi Hukum Islam itu tidak sesuai dengan 
fiqh. Terutama yang terkait dengan nikah, thalaq, dan 
lain-lain bahkan semuanya tidak benar. Meskipun pada 
waktu itu beberapa ulama utusan dari Lombok turut serta 
mengesahkannnya. 25 Bahkan lebih jauh menurut beliu itu 

25 Keikutsertaan para Tuan guru sesepuh dari Lombok ke 
Jakarta dalam penyusunan draf  Kompilasi Hukum Islam itu, menurut 
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hanya sebatas buatan-buatan saja karena persoalan tersebut 
sesuatu yang sangat gampang untuk dibuat. Kecuali kalau 
KHI itu ada kemiripa atau kesesuaian dengan pendapat 
salah seorang ulama mazhab, maka persoalan tersebut 
bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah. 
Karenanya harta bersama bisa legal untuk diberlakukan 
harus diambil dari nash al-Qur`an dan Sunnah melalui nash 
fuqaha. Sebaliknya kalau tidak ada nash yang mengaturnya 
maka Kompilasi Hukum Islam itu bisa saja tertolak.26

Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan TgH L. 
Adnan Khairi di atas, adalah TgH. Syamsul Rijal Muhajirin 
Praya. Ia menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam 
itu tidak diberlakukan dalam masyarakat suku Sasak  di 
Praya. Khususnya bagi mereka yang fanatisme terhadap 
Tuan guru. Mereka ini lebih banyak mendengarkan Tuan 
guru dari pada harus menyelesaikan persoalan keluarganya 
melalui Pengadilan Agama.27    

pengakuan TgH L. Adnan Khairi sebetulnya penculikan yang nyata 
oleh pihak pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka justifikasi 
pemerintah untuk melegalkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan khususnya 
pemeluk agama Islam tentang perkawinan, perwakafan, perceraian, 
dan harta warisan. Wawancara dengan TgH. L. Adanan Khairi tangga 
17 Agustus 2011.    

26 Wawancara dengan TgH. L. Adanan Khairi tangga 17 
Agustus 2011

27 Pendapat TgH Syamsul Rijal tersebut didasari oleh 
pengamatannya terhadap masyarakat Kecamatan Praya yang latar 
pendidikan serta sumber daya manusia rata-rata masih kurang. Di 
samping itu kesibukan mereka untuk mencari kebutuhan hidup mereka 
melalui bertani mengakibatkan kesempatan mereka untuk menkaji 
kesilaman yang mendalam dan konprehensip tersebut menjadi minim. 
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Sedangkan pengakuan yang sama dilontarkan juga 
oleh TgH Fahrurrozi – Pimpinan Yayasan Pondok 
Pesantren Nurul Yakin bahwa pemberlakuan KHI dalam 
masyarakat Praya sangat jarang. Tetapi persoalan fiqh 
menjadi persoalan utama dalam menyelesaiakan persoalan 
yang dihadapi mereka seperti pernikahan, perceraian, 
perwakafan, pembagian harta warisan. Dalam proses 
menyelesaikan masalahnya dilalui dengan cara melakukan 
konsultasi terlebih dahulu kepada Tokoh Agama tentang 
legalitas formal dari persoalan yang sedang dihadapi. Hal ini 
biasa terjadi di internal masyarakat Praya karena didasarkan 
oleh banyak penduduk masyarakat yang fanatisme terhadap 
Tuan guru. 28 Bahkan Tuan guru menjadi tumpuan 
segala-galanya untuk menyelseaikan perkara keagamaan. 
Sementara Tuan guru sendiri lebih banyak pemahamannya 
dipengaruhi oleh nuansa Timur Tengah bahkan lebih 
banyak jebolan dari sana.  

Penolakan terhadap pemberlakuan Kompilasi 
Hukum Islam yang telah diatur oleh Kementerian Agama 
itu,  di Kecamatan Praya terus diperkuat oleh tokoh agama. 

Keberadaan mereka hanya mengikuti acara pengajian-pengajian umum 
yang di sampaikan oleh para Tuan guru. Wawancara dengan TgH. 
Syamsu Rijal tangga 20 Agustus 2011.

28  Fanatisme ini nampak seperti yang diungkapkan oleh TgH 
Fahrurrozi dapat dicermati dari jumlah jam`ah secara kuantitatif  dari 
masing-amsing Tuan guru. Kadang-kadang Tuan guru si pulan 
jarang jamaahnya dari Kampungnya sendiri tetapi lebih banyak di luar 
Kampungnya. Begitu juga antusiasmenya terhadap salah seorang Tuan 
guru yang ia yakini bisa diajak kompromi dalam proses penyelesaian 
maslah yang mereka hadapi. Wawancara dengan TgH. Fahrurrozi  
tangga 21 Agustus 2011.   
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Termasuk TGH Zainal Arifin – Pipmipinan Yayasan Pondok 
Pesantren Munirul Arifin – berpendapat bahwa Kompilasi 
Hukum Islam itu adalah buatan manusia yang satu saat bisa 
tidak diberlakukan. Dengan raut wajah yang serius beliu 
juga mengemukakan bahwa orang yang beragama Islam 
harus menggunakan aturan-aturan dalam menapaki seluruh 
aspek kehidupannya apalagi kalau menyentuh ranah agama 
seperti perceraian, pembagian waris (harta bersama), wakaf, 
dan lain-lain.29 

Penolakan TGH Zaenal Arifin tersebut tidak sampai 
menafikan keberadaan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi tidak 
boleh diabaikan begitu saja melainkan bisa saja diberlakukan 
karena setiap orang yang mengaku sebagai rakyat Indonesia 
harus patuh terhadap aturan pemerintah meskipun di satu 
sisi murni buatan manusia. Sama seperti Undang Undang 
1945 yang mengatur semua bidang kehidupan yang 
mengharuskan masyarakat Indonesia untuk mematuhinya. 
Di samping itu juga di satu sisi masing-masing umat Islam 
tidak harus mematuhinya. Karena itu, pembagian harta 
bersama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di 
internal masyarakat Sasak khususnya masyarakat Kecamatan 
Praya tidak dikenal sama sekali.  Jika ada  di antara para istri 
yang melakukan gugatan untuk menghendaki harta bersama 
dari suaminya setelah terjadinya perceraian itupun banyak 
diprofokasi dan dipengaruhi oleh orang lain.30  

29  Wawancara dengan TGH Zaenal Arifin Munir tanggal 24 
Agustus 2011.

30 Menurut pengalaman TGH Zaenal Arifin bahwa 
fanatisme masyarakat suku Sasak yang berdomisili di Kecamatan 
Praya sangat mempengaruhi terhadap sikapnya untuk melakukan 
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Berdasarkan pengalaman yang telah ditemukan di 
lapangan, TGH Zaenal Arifin menilai bahwa seluruh 
persoalan yang terkait dengan agama dalam masyarakat 
Sasak di Kecamatan Praya lebih banyak menggunakan fiqh 
melalui saran-saran yang telah disampaikan oleh para Tuan 
guru. Jadi Kompilasi Hukum Islam menurut TgH Zaenal 
Arifin  sangat minim diberlakukan oleh masyarakat. Artinya 
masyarakat lebih banyak mendengar serta melakukan fatwa 
Tuan guru daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah.31 

Tuan guru  yang diangap linsir di internal masyarakat 
Sasak Kecamatan Praya juga menampakkan sikap 
penolaknya terhadap pemberlakuan Kompilasi Hukum 
Islam seperti TgH. Sam`an Lendang Ape. Pasalnya masih 
banyak ibarat-ibarat fiqh yang mengatur berbagai pola 
kehidupan rumah tangga tidak terkecuali tentang proses 
penentuan hak dalam warisan. Salah satu ibarat dari fiqh 
menyebutkan bahwa pembagian harta bersama bisa terjadi 
kalau melihat andil kedua belah pihak dalam mengarungi 
bahtera rumah tangga. Dengan rada tegas ia menjelaskan 
bahwa sesunggunya kewajiban seorang suami kepada istrinya 
hanya terkait dengan nafkah zahir sebenarnya tidak terlalu 

aktivitas kesehariannya termasuk dalam proses penyelesaian 
persoalan keagamaan yang ia hadapi. Samapai-sampai hal terkecil 
seperti pemberian nama terhadap seorang bayi yang lahirpun harus 
dikonsultasikan ke TgH. Apalagi persoalannya menyentuh ranah 
pembagian harta Warisan.   Wawancara dengan TGH Zaenal Arifin 
Munir tanggal 24 Agustus 2011.

31 Wawancara dengan TGH Zaenal Arifin Munir tanggal 24 
Agustus 2011.
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banyak. Semisal perhitungan nya mengenai kebutuhan 
sehari baik sandang, pangan, dan papan. Bahkan fiqh 
menyebutkan kewajiban suami untuk memberikan makan 
kepada istrinya harus menyediakan 1 mud bagi suami yang 
miskin dan 1,5 mud perhari bagi para suami yang status 
ekonominya menengah ke atas.32         

Dalam realitasnya bahwa suami menurut TgH 
Sam`an pada umumnya telah memberikan nafkah kepada 
istrinya jauh lebih banyak dari apa yang telah di atur oleh 
literatur-literatur fiqh.  Karena itu, tidak ada jalan bagi 
seorang istri untuk melakukan gugatan kepada suaminya 
untuk memperoleh harta bersama kecuali kalau  ada modal 
khusus sebelum terjadinya akad pernikahan. Artinya kalau 
suami istri sama-sama membawa harta pada saat terjadinya 
pernikahan. Kemudian dikembangkan secara bersama 
maka proses penyelesainnya harus dengan cara fiqh syirkah 
dan labanya harus dibagi sama. Tetapi hal itu harus ada 
dasarnya yang jelas tentang modal bawaannya.33

D. Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan 
Tuan Guru
Menurut TgH L. Adnan Khairi bahwa harta 

bersama dalam bahasa Jawa disebut dengan harta gono 
gini. Sementara dapat diistilahkan di internal Sasak dengan 
sebutan serampan serampun. Dimana pengertian serampan 
serampun ini adalah harta bersama atas dasar usaha bersama 
karena sebelumnya tidak memiliki harta tersebut. Dalam 

32  Wawancara dengan TgH Sam`an tanggal 25 Agustus 2011.
33  Wawancara dengan TgH Sam`an tanggal 25 Agustus 2011.
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istilah lain disebut sebagai harta bareng lelah. Sebuah kasus 
yang tidak bisa dihindari di internal masyarakat Sasak Praya 
adalah kasus di Kecamatan  Praya bahwa terdapat seorang 
laki-laki tidak memiliki pekerjaan sementara istrinya lebih 
banyak berperan, lebih agresip, lebih lincah dalam mencarai 
kebutuhan rumah tangga.34 Meskipun kondisinya seperti ini 
menurut TgH. L. Adnan Khairi tidak bisa dibagi secara 
paraid dan begitu juga kalau dibagi secara  sama-sama tidak 
bisa. Meskipun Pengadilan Agama telah memutuskan 
bahwa pembagiannya itu dilakukan secara bagi dua. Hal 
ini dapat dicermati dari andil masing-masing suami istri itu 
dalam keluarga. Artinya proses serta model pembagiannya 
itu sangat berpengaruh dari andil masing-masing. Jika usaha 
masing-masing seimbang maka harta yang telah diusahakan 
bisa saja menjadi bagi dua.35 

Ada keputusan muktamar NU terkait dengan masalah 
pembagian harta gono gini ini  harus diselesesaikan secara 
shuluh (damai). Dapat diilustrasikan dengan sebuah kasus 
tentang seorang perempuan menikah dengan seorang laki-
laki yang status dasar ekonominya kaya. Ketika rumah tangga 
tersebut telah berakhir dengan perceraian atau suaminya 
meninggal maka harta yang dimilikinya itu tidak bisa dibagi 
sama. Karena harus diselesaikan dengan proses shuluh dan 
ditentukan dengan prosentasi tergantung kesepakatan waris. 

34  Wawancara dengan TgH. L. Adanan Khairi tanggal 17 
Agustus 2011

35 Wawancara dengan TgH. L. Adanan Khairi tanggal 17 
Agustus 2011.
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Setelah selesai dengan cara gono gini  baru bisa diselesaikan 
secara pembagian warisan. 

Kalaupun sang istri itu melakukan aktivitas domestik, 
menurut TgH L. Adnan Khairi bahwa aktivitasnya dapat 
diklaim sebagai sebuah andil dalam berkeluarga. Karena 
kalau hal itu tidak dilakukannya maka pihak suami tidak 
akan bisa melakukan aktivitas termasuk dalam mencarai 
nafkah. Salah satu contoh diinternal Sasak adalah aktiviats 
istri yang melakukan tradisi manoan, meriap, ke sawah semua 
ini sesungguhnya andil.36

Ketika dikonfirmasi tentang andil istri dalam 
menghidupkan rumah tangga sebanding dengan suaminya, 
maka proses pembagian harta bersama harus diselesaikan 
dengan tradisi shuluh. Kecuali kalau sama-sama melakukan 
kongsi maka hal itu harus dilakukan dengan prosentasi 
sesuai kualitas serta kuantitas  dari hasil usaha yang 
diperoleh. Bahkan dalam al-Qu`an maupun hadis itu 
tidak ada disebutkan kecuali pengadilan Agama yang 
melegalkannya.37  

Harta gono gini itu tidak bisa disamakan dengan 
syarikah kecuali syarikah itu tidak jelas maka ia harus 

36  Tradisi meriap dan manoan merupakan aktivitas para kaum 
wanita yang telah diterimanya secara turun temurun dari nenenk 
moyang mereka. Aktivitas ini ibarat sebagai sebuah kewajiban yang 
tidak boleh ditinggalkan oleh kaum wanita. Artinya setiap kaum 
perempuan yang meninggalkan  aktivitas ini dapat dikalim di internal 
masyarakat Sasak sebagai sosok yang menjajah suaminya. Wawancara 
dengan TgH. L. Adanan Khairi tanggal 17 Agustus 2011

37 Wawancara dengan TgH. L. Adanan Khairi tanggal 17 
Agustus 2011
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diselesaikan dengan sholoh. Kalau ada seorang istri membawa 
sawah kemudian suami juga membawa sawah maka model 
pembagiannya itu bukan harta gono gini melainkan harus 
disisihkan dulu harta bawaan masing-masing baru bisa 
membagi hasilnya secara bersama. Itupun tergantung dari 
hasil kesepakatan bersama. Sekiranya hasil dari harta yang 
telah diusahakan bersama itu dihibahkan kepada salah 
seorang anaknya maka persoalan tersebut menurut TgH. 
L. Adnan Khairi setuju diadaknya gugatan oleh pihak istri. 
Apalagi pemberian hibah itu tanpa sepengetahuan dari 
istrinya.38 

Banyak kasus-kasus yang terjadi di Praya bahwa 
masyarakat tidak menunjukkan keberatan terhadap harta 
warisan yang lazim diselewengkan oleh kaum lelaki. Karena 
kebanyakan dari pihak perempuan itu tidak tahu hukum 
sehingga hak-haknya terabaikan. Bahkan tidak sedikit dari 
kaum laki-laki itu menutup-nutupi harta yang di tinggalkan 
oleh orang tuanya agar semuannya bisa dipermilikkannya. 
Kejadian yang sangat menyesalkan adalah ketika kaum 
perempuan banyak yang tidak tahu bagaimana sesungguhnya 
untuk memperoleh harta warisan dari orang tuannya. Dalam 
kondisi inilah kemudian kaum lelaki sebagai  dektator yang 
menguasai  segala-segalanya dalam keluarga.39 

Memang di internal suku Sasak khususnya masyarakat 
Praya sering terjadi bagi kaum perempuan yang diserahkan 

38 Wawancara dengan TgH. L. Adanan Khairi tanggal 17 
Agustus 2011.

39 Wawancara dengan TgH. L. Adanan Khairi tanggal 17 
Agustus 2011.
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oleh orang tuanya dengan sebuah ucapan ”ini harta boleh 
kamu gunakan”. Kasus seperti ini menurut TgH L. Adanan 
Khairi tidak bisa diklaim sebagai transaksi hibbah. Masalahnya 
hibah harus membutuhkan saksi-saksi agar di kemudian 
hari betul-betul aman untuk dipermilikkan oleh penerima 
hibah. Sejalan dengan kasus di atas, jika ada pihak orang tua 
menyerahkan sebidang tanah untuk dikelola oleh saudara 
lak-laki yang paling tua misalnya, maka tanah tersebut tidak 
bisa diklaim sebagai harta hibah. Bahkan dengan berbagai 
cara apapun untuk menjustifikasi agar memperolehnya 
secara hibbah juga tetap tidak boleh. Pasalnya harta tersebut 
masih umum dan belum sampai ranah transaksi hibah dan 
eksistensinya masih dalam kondisi harta milik bersama 
keluarga.40     

Pendapat yang sedikit berbeda dilontarkan oleh TgH 
Syamsul Rijal Muhajiirin Praya Lombok Tengah. Beliau 
mengatakan bahwa harta yang dibawa oleh kaum perempuan 
tergantung dari bawaan ketika akan melaksanakan akad 
pernikahan. Jika yang bersangkutan membawa harta maka 
barulah terjadi kesetaraan dalam pembagian harta bersama 
yang lazim dalam masyarakat Sasak disebut dengan segulung 
segeleng.41  Persoalan tersebut terjadi secara merata dalam 
maysarakat suku Sasak di Praya, karena Sumber Daya para 
kaum wanita masih banyak yang kurang baik pendidikan 
ataupun pengetahuan tentang prosedur pembagian harta 

40  Wawancara dengan TgH. L. Adanan Khairi tanggal 17 
Agustus 2011.

41  Wawancara dengan TgH. Syamsu Rijal tanggal 20 Agustus 
2011.
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bersama persepktif  pemerintah. Dengan demikian, tidak 
heran di kalangan kaum wanita di internal masyarakat Sasak 
Praya tidak dikenal tentang model pembagian harta bersana 
tersebut.42

Segulung segeleng ini bisa terjadi kalau terdapat harta 
yang telah diusahakan bersama oleh masing-masing suami 
istri selama dia menjalin kekeluargaan. Sebaliknya jika istri 
tersebut tidak membawa apa-apa pada saat melakukan 
pernikahan dengan suaminya maka tidak diperbolehkan 
adanya harta bersama. Menurut Pengalaman Tuan guru 
Syamsul Rijal ini terlihat dari tidak sedikit kaum wanita yang 
telah diceraikan oleh suaminya hanya membawa peralatan-
peralatan yang telah dibawanya pada saat melakukan akad 
pernikahan  semisal peralatan dapur, peralatan tidur, dan 
pakaian.43

Diskriminasi terhadap kaum perempuan seperti itu 
telah banyak terjadi di bagian pelosok-pelosok Kecamatan 
Praya. Tetapi menurut Syamsul Rijal bahwa persoalan ini 
telah berkurang mengingat masyarakat Kota Praya telah 
banyak yang mengenyam pendidikan. Meskipun demikian 
tradisi segulung segeleng pada dasarnya diakui keberadaanya 
dalam masyarakat Praya. Apalagi kalau melihat tradisi yang 
terjadi bahwa suami istri bersama-sama pergi ke sawah 
untuk berusaha dalam mencari rizki untuk meningkatkan 
tarap ekonomi keluarga. Kebiasaan yang terjadi secara 

42  Wawancara dengan TgH. Syamsu Rijal tanggal 25 Agustus 
2011.

43  Wawancara dengan TgH. Syamsu Rijal tanggal 25 Agustus 
2011.
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adat di masyarakat Praya lebih banyak yang memegang 
keuangan itu laki-laki. Tetapi masyarakat saat ini berbeda, 
karena yang lebih banyak yang berkuasa terhadap keuangan 
itu adalah kaum perempuan sehingga kadang-kadang 
kaum lelaki nyaris dalam posisi yang diskriminasi.44 Bahkan 
dalam proses pembagian hartapun banyak didominasi oleh 
kebanyakan kaum perempuan. 

Sebuah kasus yang tidak pernah hilang dari ingatan 
TgH Saymsul Rijal ketika mengamati seorang suami 
menjadi Kepala Sekolah di salah satu SMP Negeri di Praya. 
Sementara status istrinya sebagai seorang guru SD Negeri 
di Kota Praya juga. Dimana keseharian sepasang suami istri 
ini yang lebih banyak berperan aktif  dalam ranah domestik 
adalah suaminya. Bahkan pembuatan sertifikat tanahpun 
atas nama istrinya, sehingga ketika terjadi perceraian maka 
posisi suami termajinalkan, artinya tidak mendapatkan harta 
gono gini.45   

Dengan melihat kondisi seperti ini TgH Syamsul 
Rijal lebih jauh menyatakan bahwa persoalan harta segulung 
segeleng telah mengalami sedikit keadilan. Artinya pihak 
suami maupun istri memiliki peran dan hak yang sama 
terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama menjalin 
kekeluargaan itu. Ketika terjadinya perceraian, kedua belah 

44  Wawancara dengan TgH. Syamsu Rijal tanggal 27 Agustus 
2011.

45  Wawancara dengan TgH. Syamsu Rijal tanggal 27 Agustus 
2011.
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pihak tetap memperoleh harta bersama melalui keputusan 
bersama atau Pengadilan Agama.46 

Sedangkan menurut TgH. Fahrurrozi pimpinan 
Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yakin Karang Lebah 
Kecamatan Praya bahwa persoalan yang berhubungan 
dengan harta bersama harus di mulai dari kedudukan dan 
fungsi suami istri dalam keluarga. Dimana ia mendudukkan 
kaum lelaki sebagai pihak yang dominan dan mendasarinya 
dengan ayat yang tidak asing bagi kaum muslimin (الرجال 
 Dimana seorang suami sebenarnya sebagai  . (قوامون عىل النساء
seorang yang membimbing, mengayomi, menasehati, dan 
menididik bawahannya semisal istri dan anak-anaknya. Posisi 
ini bukan berarti suami harus otoriter, diktaor, dan  raja yang 
segala kebutuhannya wajib dilayani tanpa melihat kondisi 
istri dan anak-anaknya. Namun lebih dari itu seorang suami 
mampu memahami situasi dan kondisi serta kebijakan-
kebijakan Islam yang memposisikan kaum wanita sama di 
hadapan Allah SWT. Karena tidak ada satupun doktrin al-
Qur`an maupun Sunnah yang mengarahkan kaum wanita 
harus pada ranah domestik semisal nyuci, masak, pergi ke 
pasar, mengurus anak-anaknya.47 

Tetapi melihat tradisi dalam masyarakat Kecamatan 
Praya bahwa kaum perempuan tetap melakukan tufoksi 
tersebut. Karena menurut TgH Fahrorrozi semenjak awal 
dibentuk oleh para sesepuh baik tokoh adat maupun tokoh 

46  Wawancara dengan TgH. Syamsu Rijal tanggal 29 Agustus 
2011.

47  Wawancara dengan TgH Fahrurrozi tanggal 29 Agustus 
2011.
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agama nenek moyang agar persoalan domestik menjadi 
tufoksi kaum perempuan. Dengan demikian penghargaan 
bagi kaum wanita yang telah melaksanakan tugas seperti 
menyuci, memasak, mendidik anak sebetulnya tidak bisa 
dijadikan sebagai dasar unutk memperoleh harta bersama. 
Karena aktivitas tersebut merupakan tugas pokok kaum 
wanita.48 

Salah satu dasar yang menjadi pijakan adalah ketika 
Umar bin Khattab marah-marah melihat para kaum wanita 
yang mengeliilingi Rasulullah dengan suara keras. Tapi 
dengan nada yang bijak Rasulullah memberikan informasi 
kepada Umar bin Khattab dengan ucapan biarkanlah 
mereka seperti itu karena mereka telah capai mengurus dan 
menyediakan sarapan pada pagi harinya.49    

 Mengenai pembagian harta bersama menurut TgH 
Fahrorrozi harus dikaji lebih mendalam karena di satu sisi 
ditarik oleh keinginan adat sementara di sisi lain harus 
mengikuti cara yang telah ditentukan oleh pemerintah. 
Oleh karena itu, pengkajian yang lebih mendalam terhadap 
persoalan ini menjadi bagian dari   tugas masing-masing 
personal  khususnya masyarakat yang berdomisili di 
Kecamatan Praya.50 

48  Wawancara dengan TgH Fahrurrozi tanggal 29 Agustus 
2011.

49  Wawancara dengan TgH Fahrurrozi tanggal 29 Agustus 
2011.

50  Wawancara dengan TgH Fahrurrozi tanggal 27 Agustus 
2011.
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Kegelisahan TgH ini nampak ketika mecermati 
maysarakatnya lebih banyak dari kaum wanita yang 
mendidik, memasak, mencuci pakaian sehingga pada saat 
terjadinya perceraian ia menggugat untuk memperoleh 
harta bersama dari suaminya.  Dalam kondisi ini proses 
penyelesaian harta bersama itu disesuaikan dengan 
kesepakatan bersama. Hal ini bisa terjadi kalau suami dan 
istri melakukan kegiatan syirkah dengan cara suami lebih 
aktif  dalam mengembangkan harta. Sementara itu, istrinya 
lebih banyak di rumah untuk mengurusi rumah tangga maka 
persoalan ini tetap ada pembagian harta bersama kalau istri 
menggugat suaminya. Tetapi pembagiannya harus secara 
prosentasi sesuai dengan kesepakatan awal. 51        

Sementara menurut TGH Zainal Arifin Munir – 
pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin -  
menyatakan bahwa persoalan harta bersama lebih banyak 
diibaratkan sebagai washiyat wajibah. Hal ini dapat dijelaskan 
melalui contoh kasus bahwa Ahmad bersaudara dengan 
Arman dan ditinggal mati oleh Bapaknya. Kedua bersaudara 
ini sama-sama mendapatkan warisan dari Bapaknya. Jika 
Ahmad meninggal maka harta warisan yang telah diperoleh 
dari bapaknya itu diwariskan kepada saudaranya Arman dan 
anaknya Ahmad tidak boleh mendapatkan sedikitpun dari 
harta peninggalannya. Hal ini didasarkan pada pendapat 
Imam Syafi`i. Tetapi kalau berkaitan dengan harta bersama 
persoalan ini harus disejajarkan dengan harta bersama  agar 
keadilan dalam rumah tangga tersebut bisa terwujud dengan 

51  Wawancara dengan TgH Fahrurrozi tanggal 27 Agustus 
2011.



158     •     Zaenudin Mansyur

sempurna. Artinya anak Ahmad harus diberikan meskipun 
dalam legalitas hukum fiqh tidak boleh dapat. Apalagi 
Ahmad, Arman, dan Ayahnya sama-sama berjuang untuk 
mendapatkan harta tersebut. Dengan demikian keadilan 
harus ditanpakkan dengan cara menyepakati bahwa harta 
tersebut sebagai harta bersama.52 

Lebih jauh TGH Zainal Arifin menyatakan bahwa 
persoalan ini akan tetap menjadi harta bersama kalau 
kedua belah pihak bekerjasama atau melakukan serikat. 
Apalagi kalau sebelum melakukan akad pernikahan itu telah 
melakukan perjanjian kerja sama maka persoalan pembagian 
harta bersama adalah menjadi wajib. Sebaliknya jika tidak 
ada perjanjian kerja sama seperti serikat sebelum melakukan 
akad pernikahan, maka tidak boleh adanya pembagian harta 
bersama meskipun harta yang dimilikinya selama masih 
menjalin kekeluargaan telah mengalami penambahan.53 

Dalam kondisi ini alasan seorang istri sebagai pihak 
yang melakukan tufoksi domestik tidak bisa diterima 
secara logis. Karena di samping sebagai alasan-alasan 
yang dibuat-buat untuk membenarkan apa yang telah 
dilakukannya juga persoalan ini sesungguhnya andil 
seorang istri untuk memudahkan suami dalam mencari 
nafkah rumah tangganya. Dengan demikian para istri yang 
menggugat suami untuk memperoleh harta bersama setelah 
terjadinya perceraian itu tidak diperkenankan. Masalahnya 

52  Wawancara dengan TGH Zaenal Arifin Munir tanggal 28 
Agustus 2011.

53  Wawancara dengan TGH Zaenal Arifin Munir tanggal 28 
Agustus 2011.
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ia memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari suaminya 
sesuai kemampuannya sebagai upah untuk mendidik dan 
mengurus rumah tangga.54 

Menurut TGH Zaenal Arifin bahwa Pemberian 
nafkah kepada seorang istri sbenarnya sebagai perwujudan 
dari agama Islam yang tidak membiarkan manusia terlantar, 
meskipun hanya sebatas alasan untuk mengakomodir 
gugatan istri dalam meggugat suaminya untuk memperoleh 
harta bersama. Apalagi kalau seorang suami dari kalangan 
orang kaya sementara istrinya tidak memiliki harta sedikitpun 
maka persoalan itu menjadi ironis jika terjadi perceraian istri 
menggugat untuk mendapatkan harta bersama. Bahkan hal 
ini sangat tidak masuk akal dan tidak terdapat sedikitpun 
ayat al-Qur`an maupun hadis Rasulullah menjelaskannya.55    

TgH Sam`an di wilayah Lendang Ape kecamatan 
Praya memberikan informasi bahwa harta bawaan atau 
modal suami istri untuk di kembangkan secara bersama 
dapat disebut sebagai harta bersama. Dalam kondisi ini 
masing-masing pihak memiliki hak yang sama. Sebaliknya 
kalau harta tersebut tidak jelas apakah lebih banyak dari 
pihak istri maupun suami maka proses penyelesainnya 
harus dilakukan dengan cara saling meridhai.56

54  Wawancara dengan TGH Zaenal Arifin Munir tanggal 28 
Agustus 2011.

55  Wawancara dengan TGH Zaenal Arifin Munir tanggal 28 
Agustus 2011.

56 Wawancara dengan TgH Sam`an  tanggal 25 Agustus 
2011.



160     •     Zaenudin Mansyur

Persoalan pembagian harta bersama sebenarnya 
persoalan yang lumayan sulit untuk dicarikan penyelesaiannya. 
Apalagi kalau terjadi perceraian maka harta bawaan tersebut 
harus dibagi ulang sesuai dengan qadar awal milik masing-
masing. Banyak persoalan ini terjadi di internal masyarakat 
tetapi penyelesaian yang pas itu sangat susah dicari kecuali 
harus saling meridhai. Karena diawali dari ketidakjelasan 
harta bawaan masing-masing. Tetapi tidak sedikit juga di 
kalangan  internal Sasak  bahwa harta bawaan itu kebanyakan 
dari suami. Dalam penyelsainnya harus di lihat dulu siapa 
di antara anggota keluarga tersebut yang memiliki andil 
lebih maka bagiannya juga lebih banyak. Karena perlu 
diperhitungkan berapa yang harus diberikan ketika terjadi 
perceraian. 57

 Selanjutnya TgH Sam`an menyatakan bahwa tidak 
boleh terjadi pembagian harta bersama jika terdapat pihak 
istri yang lebih aktif  untuk mengembangkan harta. Karena 
mengingat bahwa modal yang dikembangkan itu adalah 
modal suami. Maka proses penyelesainnya diperlakuan 
sebagaimana terdapat dalam hukum waris kalau suaminya 
meninggal dunia. Jadi istri tidak bisa sama sekali menuntut 
harta bersama dan yang menentukan pembagiannya 
adalah hak dari suaminya. Tetapi jika istri terus ngotot 
untuk mendapatkan harta bersama dari harta yang dimiliki 
suaminya maka harus diselesaikan dengan satu jalan, yaitu 
damai (shuluh). TgH Sam`an mendasari pendaptnya ini 
dengan sebuah fatwa Ulama yang menyatakan bahwa ( سيد 

57 Wawancara dengan TgH Sam`an  tanggal 25 Agustus 
2011.
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 damai itu dalam kajian mu`amalah adalah)  )األحكامالصلح
rajanya hukum).58 

Lebih lanjut TgH Sam`an menjelaskan tentang kasus 
seorang istri yang menghendel aktivitas yang semestinya 
menjadi kewajiban suami, seperti memasak, mencuci, 
mengurusi rumah tangga dan lain sebagainya. Kemudian 
pada saat terjadinya perceraian istri tersebut menggugat 
suami dalam hal pembagian harta bersama dengan alasan 
kuat bahwa dia telah mengehendel sebagian kewajiban 
dari suaminya.  Menurutnya bahwa persoalan tersebut 
merupakan persoalan biasa, apalagi kalau didukung dengan 
semangat kerelaan terhadap suaminya sehingga bisa 
diibaratkan sebagai sebuah sumbangan untuk membantu 
suaminya dalam menghidupkan rumah tangga. Karena 
semuanya pada dasarnya tidak ada unsur paksaan kecuali 
kalau sebelumnya terjadi perjanjian antara kedua belah 
pihak maka bisa saja dijadikan sebagai sebuah alasan untuk 
memperoleh harta bersama.59  

58 Wawancara dengan TgH Sam`an  tanggal 25 Agustus 
2011.

59 Wawancara dengan TgH Sam`an  tanggal 25 Agustus 
2011.
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E. Analisis Respon Tuan Guru terhadap 
Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam tentang 
Pembagian Harta Bersama

1. Analisis terhadap Pemberlakuan Kompilasi 
Hukum Islam
Penetapan hukum terhadap problem kehidupan 

manusia harus didasarkan pada  illat yang terkandung di 
dalamnya. Jika illat tersebut lebih banyak mengandung 
kemudharatan bagi manusia maka problem kehidupan 
manusia itu menjadi terlarang. Sebaliknya jika problem 
kehidupan manusia tersebut akan membawa kemanfaatan 
dan kemaslahatan maka penetapan hukumnya menjadi 
kewajiban maupun anjuran. Karenanya dapat ditarik 
sebuah gambaran bahwa tujuan untuk menetapkan hukum 
bagi manusia adalah untuk mendatangkan kemaslahatan 
dan menjauhi kemudharatan bagi manusia.60 Hukum yang 

60 Penjelasan mengenai maslahah yang diinginkan dalam proses 
memproduk hukum adalah maslahah yang dideklarasikan oleh al-Thufi. 
Dimana ia membagi al-mashlahah, al-Thufi menjadi dua katagori, 
yaitu al-mashlahah berdasarkan ‘Urf dan al-mashlahah berdasarkan 
syara’ (syari’at). Pengertian batasan al-ashlahah berdasarkan ‘Urf ialah: 
 sarana yang menyebabkan adanya mashlahah)    السبب املؤدى إلى الصالح والنفع
dan manfaat). Misal yang dikemukakan al-Thufi adalah, perdagangan 
merupakan sarana untuk mencapai keuntungan. Sedangkan pengertian 
al-mashlahah berdasarkan syari'at adalah  السبب املؤدى إلى مقصود الشارع عبادة أو 
 sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syari', baik)   عادة
berupa ibadat maupun adat) Al-Thufi menjelaskan lebih lanjut, bahwa 
yang di maksud sesuai dengan kehendak dan tujuan Syari' (Allah 
swt) adalah memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, 
memelihara keturunan dan hargadiri, serta memelihara harta Dari 
uraian singkat ini dapat dipahami, bahwa al-mashlahah yang dimaksud 
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dimaksud adalah hasil produk ijtihad manusia maupun 
ketetapan absolut dari Allah yang termuat dalam al-Qur`an 
maupun Sunnah Rasulullah saw.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam di internal 
masyarakat Indonesia merupakan salah satu produk 
ijtihad manusia dari kalangan Ulama untuk mengakomodir 
problem keagamaan yang dihadapi umat, mengingat 
bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara yang pluralis. 61 
Menjadi sangat ironi jika semua persoalan masyarakat yang 
beragama non muslim diwajibkan menggunakan hukum 
Islam sebagai dasar penyelesaian pernikahan dan perceraian 
mereka.  Keberadaan dari Kompilasi Hukum Islam sebagai 

al-Thufi adalah, kemaslahatan yang hendak diperoleh dalam rangka 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Thufi, Syarh 
Mukhtashar al-Raudhah, Jilid III. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989, 
209). Bandingkan Musthafa Zaid, Al-Mashlahah Fi al-Tasyri' al-Islami wa 
Najm al-Din al-Thufi, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964, 112.

61 Fenomena ini setidaknya memaksa ulama rasional 
melontarkan kritikan-kritikan terhadap ulama yang lebih memilih 
status quo (suatu pemahaman mutlak pintu ijtihad tertutup) seperti 
kemandekan ijtihad pada abad keempat Hijriyah, dimana Fuqaha 
dari berbagai mazhab Sunni memandang bahwa seluruh persoalan 
yang paling esensial sekalipun telah dibahasa, dan tidak seorangpun 
dianggap memiliki kualifikasi yang disyaratkan dalam berijtihad. Lihat 
Nj. Colson, A History of  Islamic Law (Elinburgh : University Press, 
1964), 81. Di antara ulama yang memberikan kritikan tajam kepada 
mereka yang mengabadikan taqlid adalah Jalaluddin As-Suyuthi (W. 
911 H/1505 M) lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Radd `ala Man Akhlada 
ila al-Ard wa Jahila `An Ijtihad fi Kull `Asr Fard (Bairut: Dar al-Fikr, 
1983), 117-119. Selain itu Ibnu Taimiyah (661 H/1263 M-728 H/1328 
M) Beliau tidak membenarkan adanya pendapat bahwa pintu ijtihad 
telah tertutup. Lihat Al-Asimi al-Rahman ibn Muhamad ibn Qasim, 
Majmu` al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, juz XX (ttp), 2.
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alat dalam menyelesaikan problem keagamaan umat Islam 
tidak semulus prinsip dan tujuan dibentuknya.62 Karena 
masyarakat Muslim sendiri memiliki prinsip serta tingkat 
kesadaran nasionalisasi yang sangat berberbeda-beda. 
Hal itu banyak disebabkan oleh tingkat pendidikan serta 
lokalitas domisilinya yang berbeda. Masyarakat wilayah 
perkotaan dapat diklaim bahwa tingkat kesadaran terhadap 
nasionalisai jauh lebih tinggi dibanding dengan masyarakat 
pedesaan. Karena masyarakat kota di samping tingkat 
pendidikannya yang rata-rata tingggi juga pengalaman 
menghadapi persoalan lebih mapan dari pada masyarakat 
pedesaan. 

Berangkat dari kondisi masyarakat yang Sumber 
Daya Manusianya kurang mapan, masyarakat Sasak yang 
berdomisili di wilayah Kecamatan Peraya dapat dijadikan 
sebagai salah satu sampel yang sangat unik untuk dilakukannya 
sebuah  penelitian. Dimana masyarakatnya lebih banyak 
mempercayai Tuan guru dari pada aturan-aturan mapan 
yang telah disusun dan diproduk oleh pemerintah.63 Karena 

62  Karena tujuan dari  adanya Kompilasi Hukum Islam ini 
seperti yang dijelaskan dalam  instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 1 tahun 1991. untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan 
masyarakat, yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-
masalah di bidang tersebut. Selanjutnya aitem kedua menjelaskan 
bahwa seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama, 
dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perakwinan, 
Kewarisan, dan Perwakafan, sedapat mungkin menerapkan Kompilasi 
Hukum Islam tersebut di samping perundang-undangan lainnya. Lihat 
Impres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Karya 
Anda, 1996), 13-14.

63 Mencermati peran Tuan guru yang sangat dominan 
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itu sangat menarik untuk melakukan pengkajian mendalam 
terhadap hasil wawancara peneliti dengan Tuan guru  yang 
berdomisili di wilayah Kecamatan Praya yang dianggap 
sebagai pusat penyelesai persoalan-persoalan keagamaan 
masyarakat. Bahkan dengan kepiawiannya telah banyak 
berperan mengalihkan pemahaman masyarakat untuk 
menggunakan fatwanya dari pada Kompilasi Hukum Islam 
mengenai pembagian harta bersama.

Respon Tuan guru terhadap pemberlakuan Kompilasi 
Hukum Islam terkait dengan pembagian harta bersama pada 
prinsipnya dapat dikatagorikan menjadi tiga pendapat, yaitu 
ekstrim, moderat, dan pesimistis. Katagori pertama 
adalah penolakan keras terhadap pemberlakuan Kompilasi 
Hukum Islam sebagai dasar untuk menyelesaiakan kasus 
pembagian harta bersama. Dalam kondisi ini para Tuan 
guru sangat fanatik terhadap pendapat-pendapat fuqaha 
dalam proses penyelesaian kasus keagamaan. Dengan 
demikian sangat benar kalau mengutip pendapatnya 
Yusuf  Qardawi yang menyatakan bahwa respon tentang 
penolakan  Tuan guru terhadap pemberlakuan Kompilasi 
Hukum Islam itu adalah perwujudan dari fanatik masyarakat 

di Kecamatan Praya dalam sosial keagamaan setidaknya dapat 
mengkonstruk fanatisme masyarakat Sasak untuk mengakui mereka 
sebagai sosok yang kharismatik dan memiliki peran strategis dalam 
membangun maunsia seutuhnya seperti yang tertuang dalam Undang 
Undang 1945. Karena tak berlebihan kalau Mutawalli menyatakan 
bahwa Tuan Guru adalah pemimpin karismatik, dan bahkan figur 
ideal yang mengindikasikan adanya keudukan kultural serta struktural 
yang tinggi dalam masyarakat. Lihat Pergeseran Pemikiran Hukum Islam 
(fiqh) Tuan Guru di Lombok dalam Jurnal Penelitian Keislaman Vol 3 
(Mataram : Lemlit IAIN, 2005), 201-220. 
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pada suatu pendapat dengan fanatisme yang keterlaluan, 
sehingga tidak mau mengakui keberadaan pendapat lain.64 
Sebagai bukti kongkrit dapat diamati dari respon TgH. L. 
Adnan Khairi yang mencoba mengklaim bahwa Komplasi 
Hukum Islam itu tidak memiliki dasar yang kuat untuk 
diberlakukan dalam aspek keagamaan masyarakat. Apalagi 
kalau tidak ada nash al-Qur`an maupun Sunnah yang 
dituangkan dalam pendapat Imam Mazhab.  Tentu ajakan-
ajakan untuk melakukan penolakan adalah kewajiban setiap 
muslim. Pendapat ini sangatlah esktrim karena ia mengukur 
konsep kebenaran terhadap metode, pendekatan, serta hasil 
penyelesaian masalah keagamaan itu -termasuk mengenai 
harta bersama - harus diselesaikan dengan pendapat Imam 
Mazhab.  

Begitu juga konsep ektrimitas ditonjolkan oleh 
semangat Tuan guru untuk mengkonstruk pemahaman 
masyarakat agar berkiblat terhadap fatwa ulama dalam 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan. 
Termasuk mengikuti pendapat para Tuan guru yang selama 
ini diposisikan masyarakat sebagai pewaris Nabi atau ulama 
lokalitas yang dianggap mampu untuk menyelesaikan 
seluruh persoalan meskipun hasil ijtihad yang dilakukannya 
masih meragukan tingkat kebenarannya. Karenanya tidak 
berlebihan ketika Ahamd Fuad Fanani menuangkan 
pendapatnya tentang sikap Tuan guru tersebut sebagai 
sebuah sikap ekstrim  yang  dapat dibuktikan dari masing-
masing usaha mereka dalam menghadirkan wacana Imam 

64 http://muhshodiq.wordpress.com/2007/04/27/ciri-ciri-
islam-ekstrim-1-fanatik
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Mazhab masa lalu serta menutup diri terhadap ide-ide 
baru yang berasal dari luar kelompoknya terutama dalam 
menyelesaikan persoalan keumatan termasuk dalam 
pembagian harta bersama.65

Status Tuan guru dalam posisi ini memperkuat 
cirinya sebagai masyarakat muslim ekstrim seperti yang 
deklarasikan oleh Yusuf  Qardawi, yaitu” sikap seorang 
yang tidak mau menyimak tetapi mereka saja yang mau 
disimak. Bahkan lebih ironis lagi kalau pendapatnya tidak 
mau dipraktikkan oleh masyarakatnya atau jamaahnya itu 
jika menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam proses 
pembagian harta bersama. Mereka klaim sebagai jamaah 
yang telah mendurhakai, melukai, serta menodai hasil ijtihad 
para  ulama.66        

65 Sikap Ekstrim lebih banyak meneguhkan keyakinannya, 
mereka bertindak dengan mengklaim diri sebagai pemilik otoritas 
kebenaran untuk bertindak secara otoriter terhadap paham dan agama 
lain. Lihat Ahmad Fuad Fanani, ” Menimbang Gagasan Islam Progresif, 
Republika, Kamis, 28 Oktober 2004.

66  Untuk mengetahui ciri-ciri dari Islam yang ekstrim dapat dilihat 
dalam buku Islam Ekstrim yang dikutip dari pendapat-pendapatnya Yusuf  
Qardawi. dapat dijelaskan bahwa ciri khusus dari Islam ekstrim itu terbagi 
menjadi tujuh, yaitu 1) Mereka mengulang-ulang dalil tertentu saja, 
yaitu yang menopang pendapat mereka, seraya mengabaikan dalil lain yang 
menentang pendapat mereka. 2) Mereka menyalahgunakan dalil ‘pemisah 
antara yang haq dan yang batil’, di antaranya: hadits “Yang halal itu jelas 
[halal] dan yang haram itu jelas [haram].” (HR Bukhari & Muslim). 3) Mereka 
mengira bahwa mereka tahu pasti mana yang haram dan mana yang halal 
(dan bahwa orang lain yang tidak sependapat dengan mereka tidak tahu sama 
sekali mana yang haram dan mana yang halal). 4) Mereka sering menyampaikan 
fatwa dan hasil ijtihad (dengan menggunakan istilah lain, misalnya: konsultasi, 
tausiyah, materi tarbiyah, oase iman, dll.) 5) Mereka maunya disimak, 
tetapi tidak mau menyimak. 6) Mereka bersikap keras (dan kasar) bila 
pendapat mereka tidak kita ikuti. 7) Mereka menolak jalan tengah. 
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Menurut penulis bahwa respon penolakan yang 
diwujudkan oleh para Tuan guru di Kecamatan Praya 
dalam pembahasan pembagian harta bersama tidak sampai 
pada tataran ekstrim yang mengarah pada sosok seorang 
yang mampu merusak harmoni dan kedamaian intra 
agama tertentu dan juga antaragama. Begitu juga akibat 
yang ditimbulkannya tidak sampai pada ranah berbagai 
ekses negatif  dalam kehidupan individu, kelompok, dan 
masyarakat secara keseluruhan.  Akan tetapi, penolakan 
tersebut ibarat ekstrim yang dilontarkan oleh Mike O`Brien 
yang disampaikan dalam sebuah seminar di Inggris bahwa 
ciri orang ekstrim adalah memilikii agenda-agenda yang 
eksklusif  dan sempit. Artinya para Tuan guru dalam 
memberikan fatwa tentang pembagian harta bersama 
tersebut secara sempit dan distorted untuk menjustifikasi 
tujuan  mereka yang tidak berkeinginan adanya harta bersama 
dalam keluarga.67 Meskipun seorang istri telah menghendel 
kewajiban-kewajiban suaminya seperti melaksanakan hal-
hal yang bersifat domestik. Karena tidak ada satu ayat 
maupun hadis yang menjelaskan tentang kewajiban seorang 
istri yang menidik anak, menyuci, memasak dan lain-lain. 

Kedua, respon yang bersifat moderat.68 Para Tuan 
guru mencoba merespon pemberlakuan Kompilasi Hukum 

Lihat Yusuf  Qardhawi, Islam Ekstrem: Analisis dan Pemecahannya (Bandung: 
Mizan, 1992), 42-46.

67  Azyumardi Azra, Ektrimisme Wahabi dan Islam Washatiyah 
dalam “Syaikh Idahram Mereka Memalsukan Kitab Kitab Karya Ulama 
Klasik (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2011), 17-18.

68 Istilah “moderat” (moderate) berasal dari bahasa Latin ‘moderare’ 
yang artinya“mengurangi ataumengontrol”. Kamus The American Heritage 
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Islam itu bisa diterima dan bisa juga ditolak tergantung 
situasi dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami 
persoalan. Artinya kalau masyarakat mengehendaki 
Kompilasi Hukum Islam tersebut dijadikan sebagai dasar 
dalam menyelesaikan persoalan secara adil dan bijaksana 
maka harus diberlakukan. 

Menurut pengalaman para Tuan guru di Kecamatan 
Praya bahwa pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam 
tersebut khususnya yang terkait dengan aturan pembagian 
harta bersama didasarkan pada pola pendidikan masyarakat. 
Jika individu masyarakat memiliki pengalaman dan Sumber 
Daya mapan yang dihasilkan lewat pendidikan dan pelatihan 
maka otomatis masyarakat tersebut tambah melek dengan 
persoalan hukum sehingga tidak sedikit di kalangan mereka 
menyelesaikan persoalannya seperti nikah, cerai, wakaf, 
waris, dan ekonomi syari`ah melalui lembaga-lembaga 
terkait tak terkecuali pembagaian harta bersama. Tetapi di 
internal masyarakat Sasak khususnya di Kecamatan Praya  
masih banyak yang tingkat pendidikannya rendah terutama 
yang berdomisili di wilayah pelosok pedusunan sehingga 
tidak heran kalau terdapat di kalangan mereka tidak tahu 
sama sekali tentang Kompilasi Hukum Islam. 

Berangkat dari pengalaman inilah para Tuan guru 
di Lombok khususnya di Kecamatan Praya menyikapi 
persoalan keumatannya disesuaikan dengan kebutuhan 
mereka. Karena itu, respon moderat merupakan salah satu 

Dictionary of  the English Language mendefinisikan moderate sebagai: (1) 
not excessive or extreme (2) temperate (3)average; mediocre (4) opposed to radical views or 
measures. Lihat http://www.scribd.com/doc/7094084/Islam-Moderat
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alternatif  bagi Tuan guru untuk mengakomodir persoalan 
yang dihadapi oleh jama`ahnya. TGH. Zaenal Arifin Munir 
mersepon bahwa Kompilasi Hukum Islam sebenarnya 
tidak layak diberlakukan di internal masyarakat suku Sasak 
khususnya di Kecamatan Praya. Karena sebagian besar 
masyarakat tidak mengenal sama sekali tentang  KHI itu. 
Meskipun demikian respon penolakan yang diajukannya 
tidak sampai pada tataran untuk tidak patuh terhadap 
program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi lebih 
dari itu ia merasakan diri sebagai penduduk Negara harus 
tunduk juga terhadap aturan Negara.

Sikap yang ditonjolkan Tuan guru di Kecamatan 
Praya itu sangat tepat dengan teori yang menjelaskan tentang 
Islam moderat. Karena dalam praktiknya, Islam moderat 
selalu mencari jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan 
serta  menjunjung tinggi toleransi dan keadilan sehingga 
dapat diterima oleh kedua belah pihak. Melalui cara itu 
pula, masalah yang dihadapi dapat dipecahkan tanpa jalan 
kekerasan.69 Artinya para Tuan guru dalam menggambarkan 
teori tersebut  mencoba melihat sasarannya – dalam hal 
ini jamaahnya- untuk memberikannya kebebasan dalam 
memilih aturan pemerintah atau aturan yang telah ditetapkan 
ulama dalam proses pembagian harta bersama. 

Model respon Tuan guru ini tidak terlalu mengklaim 
fiqh sebagai dasar penyelesaian dalam pembagian 
harta bersama. Meskipun dalam realitasnya, di internal 
masyarakat Praya lebih banyak menggunakan hukum 

69 http://muslimmoderat.wordpress.com/2007/11/25/islam-
moderat-sebagai-alternatif
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yang telah ditetapkan oleh Imam Mazhab.  Indikatornya 
bertumpu pada kemampuan Tuan guru untuk merespon 
persoalan yang sedang ia hadapi. Jika persoalan mengenai 
pembagian harta bersama itu butuh penyelesaiannya dengan 
menggunakan KHI maka harus dihormati begitu juga bagi 
umat yang menyelesaikannya dengan menggunakan fiqh 
wajib ditoleransi. Karena pemahaman yang terpenting 
dalam pembagian harta bersama itu adalah illat yang 
terkandung di dalamnya dapat mendatangkan kemaslahatan 
dan menghindarkan kemudaharatan bagi manusia.70 

Ketiga, yaitu respon Tuan guru yang bersikap ragu-
ragu dalam menentukan pilihan terhadap fiqh atau KHI 

70 Pemahaman Tuan guru yang diaktualisasikan dalam sebuah 
respon moderat bukan berarti sikap yang tidak berpihak kepada kebenaran 
serta tidak memiliki pendirian untuk menentukan mana yang haq dan bathil. 
Sebab muslim moderat juga bukan orang munafik yang selalu cari aman, 
“plin-plan” dan memilih-milih ajaran Islam sesuai dengan kepentingannya. 
Muslim moderat berkeyakinan bahwa totalitas Islam merupakan agama yang 
selalu modern, tidak bermusuhan dengan dinamika dunia dan umat beragama 
lainnya.  Karena ciri khusus Islam moderat itu dapat digolongkan menjadi: 
Pertama, Islam moderat harus berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah 
agama moderat. Islam merupakan moderasi atau antitesis dari ekstrimitas 
agama sebelumnya, di mana ada Yahudi yang sangat “membumi” dan 
Nasrani yang terlalu “melangit”. Islam merupakan jalan tengah dari dua versi 
ekstrim di atas dan memadukan “kehidupan bumi” dan “kehidupan langit”. 
Itulah makna dari ummatan wasathan (umat pertengahan, pilihan dan adil). 
Kedua, moderasi Islam di atas harus ditindaklanjuti dalam memahami dan 
menjalankan Islam dengan menjauhi sikap ‘tatharruf ’ (ekstrim). Moderasi 
dalam Islam bermain di antara dua kutub ekstrim, yaitu overtekstualis dan 
overrasionalis. Overtekstualis akan mengerdilkan ruang ijtihad dan rasio 
sehingga menghasilkan kejumudan dan pengebirian akal, yang notabene 
merupakan karunia terbesar Allah. Sikap ini akan menyulitkan dinamisme-
interaktif  Islam dengan dunia yang terus berkembang dan modern. Lihat 
http://muslimmoderat.wordpress.com/2007/11/25/islam-moderat-
sebagai-alternatif.
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yang dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus 
pembagian harta bersama dalam masyarakat Kecamatan 
Praya. Keraguan yang diwujudkan dalam sebuah respon tidak 
berawal dari ketidakmampuan Tuan guru di Kecamatan 
Praya dalam istinbath hukum.  Namun kehawatirannya 
terhadap masyarakat terutama yang fanatisme Tuan guru 
tetap menggunakan hasil istinbathnya tentang hukum  
untuk dijadikan sebagai dasar secara terus menerus. Respon 
semacam ini pada prisnispnya memasuki ranah waspada 
dan kehati-hatian Tuan guru dalam menentukan teknis 
penyelesaian kasus pembagian harta bersama. 

Pengkajian serta analisis mendalam dalam persoalan 
pembagian harta bersama wajib diterapkan agar hasilnya 
dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Keraguan Tuan 
guru macam ini tidak sampai pada tarap pesimis yang sama 
sekali khawatir terhadap hukum yang ditetapkannya tidak 
bisa berlaku sama sekali. Begitu juga sikap ragu-ragunya 
bukan berarti sikap pesimis yang lawannya  optimis seperti 
yang dideklarasikan oleh Winston Chuchill, yaitu  A pessimist 
sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity 
in every difficulty.71 Karena pesimis macam ini tidak memiliki usaha 
ibaratnya seseorang menyerah duluan sebelum melakukan sesuatu.

Pada dasarnya respon tuan guru dengan menampakkan 
keraguan-raguan itu adalah tidak mau tahu dengan persoalan umatnya 

71 Artinya: Setiap orang secara manusiawi tentu tidak terlepas dari 
sikap pesimis yang membuatnya cemas, tidak percaya diri, dan bahkan 
takut dalam menghadapi kesulitan. Sebaliknya, optimis membuat seseorang 
menjadi penuh percaya diri, mampu mengatasi kekhawatiran dan kesulitan. 
Lihat http://www.cathnewsindonesia.com/2011/11/15/antara-pesimis-
dan-optimis/
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terutama pada aspek pembagian harta bersama. Di samping karena 
tidak ingin menanggung resiko juga memberikan kepada umatnya 
untuk memilih mana di antara kedua sumber hukum tersebut – fiqh 
imam mazhab maupun Kompelasi Hukum Islam -  yang lebih baik 
untuk dijadikan dasar dalam menyelesaikan persoalan agamanya 
termasuk pembagian harta bersama. 

Respon Tuan Guru ini menurut penulis lebih banyak 
dikonstruk oleh kesatuan metode yang digunakan dalam proses 
istinbath hukum. Karena banyak di internal Tuan Guru di 
Kecamatan Praya masih kental dengan paham yang dikembangkan 
oleh keputusan-keputusan ulama yang tergabung dalam organisasi 
Nahdhatul Ulama. Salah satu metode yang digunakan dalam proses 
istinbath hukum adalah dengan metode qauli.72 Metode ini dapat 
menggeret pemahaman Tuan Guru untuk cenderung berkiblat pada 
pandangan Imam mazhab yang empat. Artinya seluruh persoalan 
umat tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau didasari pada 
kitab-kitab para Imam Mazhab yang empat. Mencermati stetmen 
ini mengindikasikan bahwa penampakan sebuah keragu-raguan 
oleh Tuan Guru di Kecamatan Praya pada dasarnya sebagi ijtihad 
mereka untuk mengajak umatnya dalam menyelesaikan persoalan 
kewarisan  melalui pandangan-pandangan Imam Mazhab yang 
empat. Istilahnya mereka tidak mau memeberatkan diri untuk 

72 Metode qauli adalah suatu cara istinbath hukum yang 
dipergunakan oleh ulama/intlektual Nahdhatul Ulama dalam lajnah 
Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian 
mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazahab yang empat, 
dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teks. Atau dengan 
kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup 
mazhab tertentu. Lihat Ahmad Zahro, Tradisi Intlektual NU: Lajnah 
Bahsul Masa`il 1926-1999 (Yogyakarta: LKiS, 20040), 118. 
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melakukan ijtihad secara mandiri selama persoalan tersebut masih 
bisa diselesaikan dengan pendapat para ulama klasik.             

2. Analisis tentang Sistem Pembagian Harta 
Bersama 
Tuan guru dalam masyarakat Lombok dapat diklaim 

memiliki jabatan ganda, yaitu di samping sebagai seorang 
tokoh agama juga sebagai liader yang dapat menyelesaikan 
seluruh persoalan kehidupan manusia. Pernyataan ini tidak 
berlebihan ketika mencermati hasil penelitian dari James 
Fox yang dikutip oleh M. Saleh Ending. Ia berkesimpulan 
bahwa Tuan guru adalah tokoh yang memiliki posisi sentral 
dalam masyarakat karena terkait dengan kedudukannya 
sebagai pendidik di pondok pesantren juga menjadi patron 
penduduk desa.73 Karena itu Tuan guru diyakini mempunyai 
otoritas yang sangat besar dan kharismatik, apalgi ada 
anggapan Tuan guru adalah orang yang suci “ berada di 
luar dunia kehidupan rutin dan profan sehari-hari.74 

Otoritas dan kharismatik dapat memberikan 
kesempatan yang besar  kepada para Tuan guru untuk 
menentukan serta memutuskan persoalan-persoalan yang 
berkembang dalam masyarakat. Apalagi persoalan tersebut 
dalam ranah keagamaan maka Tuan guru merupakan sosok 
yang mampu memberikan arahan kepada jamaahnya. Dalam 

73 Endang Turmuzi, Perselingkuhan Kiyai dan Kekuasaan 
(Yogyakarta: LKiS, 2004),  Cet 1, 1. Lihat Juga dalam Saleh Ending, 
Arah Pergeseran Peran dan Fungsi Tuan guru di Lombok Tengah 
dalam Jurnal Penelitian Keislaman IAIN Mataram Volume 5, No. 2 
Juni 2009. 302.

74  Ibid., 302.
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pelaksanaan pembagian harta bersama, Tuan guru turut 
andil memutuskan teknik serta sistem yang dipergunakan 
sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan sesuai 
dengan besaran harta yang telah diusahakan oleh masing-
maising suami istri dalam berkeluarga. 

Keputusan Tuan guru dalam menentukan pembagian 
harta bersama di Kecamatan Praya sangat ektra hati-hati. 
Karena sebagian dari kalangan mereka masih melihat secara 
bijak peran serta perempuan dalam berkeluarga. Karena 
tidak sedikit di internal masyarakat Praya bahwa istri kadang 
lebih banyak peran sertanya dalam mensejahterakan serta 
berusaha mengembangkan ekonomi keluarganya meskipun 
pada saat melakukan akad pernikahan itu tidak membawa 
harta kekayaan seperti suaminya. Melihat kondisi ini tidak 
salah kalau Tuan guru tersebut memutuskan bahwa 
pembagian harta bareng lelah atau serampan serampun itu 
harus dilakukan dengan cara shuluh. Hal ini dilakukan 
dalam rangka mengakomodir para istri yang diceraikan 
suaminya jika menggugat suaminya untuk mendapatkan 
harta bersama.

Penetapan shuluh sebagai metode pembagian harta 
bersama75 dalam kasus ini mengindikasikan bahwa sebagian 

75  Dalam situs Asiamaya gono gini didefinisikan sebagai harta 
yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi 
hak berdua suami istri. (Inggris : gono-gini is property acquired jointly, especially 
during marriage, and which is divided equally in event of  divorce. Dalam Kamus 
Umum Bahasa Indonesia, gono gini diartikan sebagai harta perolehan 
bersama selama bersuami isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam  yang 
berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama, harta gono gini disebut 
dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Definisinya (dalam 
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Tuan guru yang ada di Kecamatan Praya bersikap moderat 
dengan cara melakukan ijtihad sendiri meskipun dalam 
banyak literatur bahwa harta bersama itu boleh ada jika 
suami istri membawa harta bawaan saat melakukan akad 
pernikahan. Karena pembagian harta bersama menurut 
teknik yang dilakukan Tuan guru ini masuk katagori 
kreteria pertama dari tiga kreteria yang ada sehingga bisa 
dikatakan sebagai harta bersama.76 Jika salah satu dari 
ketiga tiga kreteria ini ada maka bisa dikatakan sebagai 
harta bersama dan konsekuensinya harus sama-sama dibagi 
meskipun nominal pembagiannya tidak sama.  Artinya istri 

pasal 1 ayat f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau 
bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung...
tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Dari beberapa definisi 
tersebut, dapat disimpulkan harta gono gini adalah harta benda yang 
diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan 
berdua di antara suami isteri. Lihat Lihat http://www.asiamaya.com/
dictionary/gana-gini.htm; diakses 12 Pebruari 2004. Lihat juga JS 
Badudu dan SM Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cetakan II. Jakarta 
: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 421. Bandingkan dengan Abdul 
gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum 
Indonesia, Jakarta : gema Insani Press, 1994, hlm.77-78.

76 Adapun kreteria di maksud, yaitu Pertama, harta milik suami saja, yaitu 
harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan isteri pada harta itu. Misalnya 
harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah 
kepada isterinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami 
secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya. 
Kedua, harta milik isteri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh isteri saja tanpa 
kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta hasil kerja yang diperoleh 
dari hasil kerja isteri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk 
isteri, atau harta yang diwariskan kepada isteri, dan lain-lain. Ketiga, harta milik 
bersama suami isteri. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami 
isteri, atau harta benda (misalnya mobil, rumah, TV) yang dibeli oleh suami 
isteri dari uang mereka berdua (patungan), dan sebagainya. Lihat Taqiyuddin 
An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam (t.t.p:tp, tt), hal. 150
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harus mendapatkan bagian dari harta suaminya meskipun 
model pembagiannya tidak dilakukan dengan cara 50:50 
tergantung dari kesepakatan bersama. 

Model pembagian dengan cara shuluh yang ditetapkan 
oleh sebagain Tuan guru menurut penulis merupakan 
hasil ijtihad yang sangat adil di internal masyarakat 
Kecamatan Praya. Selain untuk menjaga kemaslahatan 
juga secara teologis bahwa metode shuluh merupakan 
teknik peneyelesaian sengketa yang telah dijelaskan dalam 
al-Qur`an maupun sunnah Rasulullah saw. Dalam hadis 
ditegaskan bahwa dalam pembagian harta bersama harus 
dilakukan dengan perdamaian, yaitu sebagai berikut;

َعْنُه َتَعاَل  اهلُل  َرِضَ  اْلَُزِنِّ  َعْوٍف  ْبِن  َعْمِرو   َعْن 
ْلُح : الصُّ َقاَل  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َصىلَّ  اهللِ  َرُسوَل   َأنَّ 
َأْو َأَحلَّ َم َحَلًل   َجائٌِز َبنْيَ اْلُْسِلِمنَي إلَّ ُصْلًحا َحرَّ

َم َحرَّ ًطا  َشْ إلَّ  وِطِهْم،  ُشُ َعىَل  َواْلُْسِلُموَن   َحَراًما 
َحَراًما َأَحلَّ  َأْو   َحَلًل، 

Artinya: Dari ‘Amr bin ‘Auf  Al-Muzni RA, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda,”Perdamaian adalah boleh 
di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang 
mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan 
yang haram, dan kaum muslimin [bertindak] sesuai syarat-
syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan 
yang halal dan syarat yang menghalalkan yang haram.77   

77  (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan disahihkan 
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Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan 
bahwa model pembagian harta bersama itu wajib dibagi 
sama, yaitu masing-masing suami atau istri masing-masing 
mendapatkan 50 %. Di dalam pasal 97 dijelaskan  bahwa 
“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari 
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan.78 Pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum 
Islam wajar saja diberlakukan oleh para Tuan Guru di Kecamatan 
Praya. Masalahnya pembagian harta bersama dengan masing-masing 
mendapatkan 50 % itu tidak ada nash syara’ yang mewajibkan 
pembagian seperti itu. Pembagian fifty-fifty ini hanyalah salah 
satu alternatif  pembagian yang sifatnya mubah, bukan satu-
satunya pembagian yang dibolehkan. Ketentuan mubah ini 

oleh Tirmidzi) (Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam, 4/246, hadits no. 821; 
Imam Syaukani, Nailul Authar, 8/463, hadits no.2325). Hadis diperjelas 
oleh Imam Shan`ani dengan fatwanya sebagai berikut:

ْوَجنْيِ الزَّ َبنْيَ  ْلُح  َوالصُّ اْلَكاِفِر،  َمَع  اْلُْسِلِم  ُصْلُح  َأْقَساًما،  ْلَح  الصُّ اْلُعَلَمُء  َم  َقسَّ  َقْد 

اْلَِراِح ِف  ْلُح  َوالصُّ اْلَُتَقاِضَينْيِ  َبنْيَ  ْلُح  َوالصُّ َواْلَعاِدَلِة  اْلَباِغَيِة  اْلِفَئِة  َبنْيَ  ْلُح   َوالصُّ

َوَهَذا ُقوِق  َواْلُ ْمَلِك  اأْلَ ِف  َوَقَعْت  إَذا  ُصوَمِة  اْلُ لَِقْطِع  ْلُح  َوالصُّ َماٍل  َعىَل   َكاْلَعْفِو 

ْلِح الصُّ َباِب  ِف  اْلُفَقَهاُء  َيْذُكُرُه  الَِّذي  َوُهَو  ُهَنا  اْلَُراُد  ُهَو  اْلِقْسُم 
 Para ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam;”
perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdama-
 ian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua
 orang yang bertahkim kepada qadhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak
 pelukaan seperti pemberian maaf  untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan
 perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi
 pada harta milik bersama (amlaak) dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud
di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para fuqoha pada bab ash-shulhu (perda-
.maian).” Lihat Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam, 4/247

78 Abdul gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam 
Tata Hukum Indonesia  (Jakarta : gema Insani Press, 1994), 106
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kemudian diadopsi oleh KHI menjadi satu ketentuan yang 
mengikat dalam pembagian harta gono gini. 

Penolakannya ini mengindikasikan bahwa Tuan 
guru dalam proses pembagian harta bersama lebih banyak 
menggunakan tradisi fiqhiyah. Karena metode seperti shuluh 
merupakan produk fiqhiyah bagi Tuan guru sebagai dasar 
yang kuat dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta 
gono gini tersebut. Karena pembagian secara Kompelasi 
Hukum Islam menurut penulis sendiri tidak masuk akal. 
Apalagi kedua belah pihak tidak saling meridhai sekalipun 
dengan cara   fifty-fifty, maka pelaksanaan pembagian 
yang paling akurat adalah seperti apa yang dilakukan 
oleh sebagian Tuan guru di Kecanatan Praya. Karena 
menurut kesimpulannya bahwa pembagian harta gono gini 
sepenuhnya bergantung pada hasil perdamaian antara suami 
isteri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. 

Cara ini tidak sampai pada pengebirian terhadap 
ketaatan Tuan guru terhadap Negara. Tetapi selebihnya 
murni menjunjung maqashid syari`ah yang tertuang dalam 
penjagaan ushulul khamsah, yaitu jiwa, akal, harta, keturunan, 
dan agama.79  Artinya terjaganya saling mempererat jalinan 

79  Secara etimologi, maqashid al-syari`ah terdiri dari dua kata, yakni 
maqashid dan al-syari`ah. Maqashid adalah bentuk jama` dari maqashid yang 
berarti kesengajaan atu tujuan. Sementara syari`ah secara bahasa berarti  الواضع 
 yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini   حتدث من الاء
dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut 
al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya:

 هذه الشيعة وضعت لتحقيق مقاصيد الشارع  ىف  قيام  مصالهم  ىف الدين   والدنيا معا
( sesungguhnya    syari`at   itu   bertujuan   mewujudkan    

kemaslahatan,  manusia  di dalam agama dan dunia sekaligus. Dalam   
ungkapan  lain  dikatakan   oleh   al-Syatibi : ملصالح مشروعة   األحكام 
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ukhuwah Islamiyah antara bekas suami istri meskipun waktu 
dipraktekkannya dalam kondisi pahit –cerai- sekalipun. 
Sehingga jiwa bisa terjaga dari praktek bantah membantah, 
bunuh membunuh, dan praktek-praktek lain yang dapat 
menyebabkan hilang nyawa masing-masing suami istri itu. 
Selanjutnya menggunakan shuluh ini pada dasarnya sebagai 
landasan untuk menjaga manusia yang telah melakukan 
cerai agar tidak menjadi gila, stres. Sementara wujud Tuan 
guru dalam menjaga harta suami istri, yaitu membaginya 
sesuai kesepakatan. Pendeknya jika boros di antara kedua 
belah pihak suami maupun istri dalam menggunakan harta 
yang telah dibagi sama tadi adalah menjadi tanggung jawab 
masing-masing. Sedangkan mendasari pembagian harta 
bersama itu dengan dalil al-Qur`an maupun Sunnah oleh 
Tuan guru juga merupakan bagian dari sikap adilnya dalam 
membagi harta bersama itu dengan shuluh.    

Selain pendapat Tuan guru di atas terdapat juga 
sebagin Tuan guru yang lain sangat fanatisme terhadap 
budaya patriakhi. Dimana proses pembagian harta bersama 
tidak boleh menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Karena 
di samping masyarakat tidak banyak yang kenal dengan 
Kompilasi Hukum Islam itu, juga mengarahkan masyarakat 
Kecamatan Praya terhadap pentingnya pandangan Imam 

 hukum-hukum itu disyari`atkan untuk kemaslahatan hamba) العباد
dan agama. Lihat Har Wer, A. Dictionary of  Modern Written Arabic. J. 
Milton Ciowan (London: Mac Donald, 1980), h. 7 67. Ibnu Mansur 
al-Afriqi, Lisan al-`Arab (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), Vol: VIII, h. 175. 
Fazzlurrahman, Islam, terj., Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 
1984), 140. Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fiUshul al-Syari`ah (Beirut: Dar al-
Ma`rifah, t.th.), 6.  
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Mazhab sebagai dasar utama dalam menyelesaikan berbagai 
persoalan keagamaan meskipun sudah tidak layak bagi 
kehidupan masyarakat. Karena itu, pembagian harta bersama 
menurut Tuan guru macam ini adalah sebuah aktivitas 
mulia yang harus direalisasikan dalam kehidupan manusia. 
Karena seluruh pendapat Imam Mazhab sebetulnya dalam 
kasus-kasus kekeluargaan lebih banyak mendukung kaum 
peria daripada wanita.  

Pandangan Tuan guru dalam konteks ini setidaknya 
dapat menghantarkan dirinya sebagai seorang figur 
yang taat terhadap pandangan Imam Mazhab atau taqlid 
mazhab.80  Taklid ini tidak sampai pada tataran keraguan 
atau plin plan  Tuan guru dalam memberikan keputusan 
terhadap pemilihan Imam Mazhab yang digunakan. Tetapi 
pada dasarnya kefanatismean mereka dalam menentukan 
persoalan hukum harus berdasarkan pendapat fuqaha.  
Padahal perlu dipertanyakan bahwa penggunaan pendapat 
Imam Mazhab belum tentu bisa menyelesaikan persoalan 

80  Taqlid dari sudut bahasa ialah menggantung kalung di leher. 
Dari sudut agama taqlid ialah tindakan mengikuti suatu pendapat tanpa 
mengetahui dalil atau hujah di sebaliknya. Orang yang melakukan 
taqlid digelar muqallid.Rashid Rida rahimahullah menerangkan: 
Taqlid ialah mengikuti pendapat orang yang dianggap terhormat atau 
terpercaya dalam masyarakat tentang suatu hukum syari`at Islam 
tanpa memerhatikan benar atau salah, baik atau buruk, manfaat atau 
mudarat hukum yang diikuti tersebut. Flowchart: Document: Yang 
benar hukum taqlid bergantung kepadake-mampuan individu. Dalam 
konteks bermazhab, taqlid bererti:Mengikuti pendapat mazhab fiqh 
Islam atau ajaran berkenaan suatu mazhab fiqh tanpa mengetahui atau 
memahami dalil, hujah, alasan dan penerangandi sebaliknya. Lihat al-
Firdaus.Com http://www.al-firdaus.com. 
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dengan benar dan adil. Karena historitasnya berbeda dengan 
kondisi sekarang dalam proses penetapan hukum  terhadap 
berbagai persoalan kehidupan manusia yang dihadapinya.81

Dengan demikian pandangan-pandangan inilah yang 
dapat menapikan dua kreteria yang menyebabkan harta 
tersebut bisa dikatakan sebagai harta bersama seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya. Karena itu, satu-satunya 
yang diakui sebagai harta bersama  adalah harta bawaan 
masing-masing pihak pada waktu berlangsungnya akad 
perkawinan. Itulah menurutnya sebagai harta yang bisa 
dibagi sesuai petunjuk Kompilasi Hukum Islam tersebut.  
Tetapi jika harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan 
berumah tangga atas dasar usaha bersama tidak diawali 
dengan modal bersama, maka menurut Tuan guru tidak 

81  Jangankan persoalan yang telah ditetapkan oleh fiqh melalui 
fatwa ulama, al-Qur`anpun yang posisinya tertinggi sebagai dasar 
kehidupan manusia tidak pernah lufut dari dunia konteks. Artinya 
perkembangan hukum yang terus menerus mengalami dinamisasi 
karena tidak lepas dari situasi dan kondisi yang terus mengitarinya. 
Sebuah kaidah fundamental yang kerap dijadikan pijakan dasar dalam 
memandang konteks sebagai unsur yang wajib ada adalah (تغري األحكام 
 Kaedah ini dapat membuka keran kebebasan bagi .( بتغري األزمنة واألمكنة
pakar hukum Islam untuk bernafas lega dalam mengembangkan 
fiqh Islam. Bahkan ungkapan ini lazim dijadikan mereka sebagai alat 
dalam melegalkan suatu aktivitas praktik mu`amalat. Di antara salah 
satu pakar hukum Islam yang lazim menyampaikan persolan tersebut, 
yaitu Sedemikian pentingnya kedudukan tujuan dan perkembangan 
keinginan manusia sangat relevan dengan kondisi zaman yang 
mengitarinya. Lihat Joseph Schacht, An Inttroductian to Islamic Law 
(Oxford : University Press, 1996), 1. Bandingkan Abd. Salam Arief  
, Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran 
Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: LESFI, 2003), 1.     
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dapat mempengaruhi model pembagain harta bersama itu 
berubah menjadi model  shuluh.  Jadi model pembagiannya 
wajib merujuk pada teknik yang ditentukan oleh Imam   
Mazhab.     

Pandangan Ulama yang selalu memihak pada kaum 
lelaki menjadi dasar yang sangat kuat untuk meniadakan 
pembagian harta bersama itu sesuai dengan Kompilasi 
Hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan 
Tuan guru Zaenal dan TgH Sam`an bahwa pembagian 
harta gono gini tidak ada dalam pandangan Islam tetapi 
kaum perempuan itu mendapatkan harta warisan dari 
suaminya yang meninggal. Tetapi pendapat mereka ini 
menurut penulis tidak masuk akal, karena akan terpatahkan 
kalau suami yang bersangkutan tidak mati lantas waktu itu 
juga ia melakukan perceraian. Apakah tega kemudian suami 
melihat istrinya tidak membawa apa-apa tatkala kembali 
kepada orang tuannya. Disinilah dibutuhkan pemahaman 
mendalam tentang prosedur pembagian harta bersama itu 
dengan bijaksana dan adil.

Posisi Tuan guru sebagai penegak taklid mazhab 
dalam kondisi ini adalah taklid yang berarti ittiba`. Karena 
taqlid model ini dimasudkan bahwa Tuan guru tetap 
mengikuti pendapat seseorang (Imama mazhab) tanpa 
mengetahui hujjah yang menunjukkan kebenaran pendapat 
tersebut. Dalam Al- Quran al-Karim Allah Azza Wajalla 
menggunakan kata-kata ittiba` sebagai pengganti kata-
kata taqlid, sebagaimana firmannya: artinya: ketika orang-
orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang 
mengikutinya, dan mereka melihat siksa, serta ketika 
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segala hubungan antara mereka terputus sama sekali dan 
berkatalah orang-orang yang mengikut (asal dari kalimat ittiba`). 
Seandainya kami dapat kembali (kedunia), pasti kami akan 
berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri 
dari kami.82   

 Sikap ittiba` yang berlebihan terhadap pandangan 
ulama yang telah dilakukan oleh sebagian Tuan guru di 
Kecamtan Praya sebagai respon akhir dari tidak setujunya 
mereka menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai 
dasar untuk pembagian harta bersama. Apalagi harta yang 
diperoleh bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga 
tetap tidak bisa dilakukan pembagian harta bersama. Bagi 
sebagian Tuan guru ada yang menyatakan bahwa kebolehan 
adanya harta bersama serta pembagiannya harus didasarkan 
pada kegiatan syirkah yang dilakukan oleh pihak suami 
maupun istri. Artinya harta bawaan ketika melakukan akad 
pernikahan itu nominal serta kualitasnya sama. Barulah bisa 
terjadi yang namanya harta bersama tetapi pembagiannya 
harus didasarkan pada kesepakatan bersama.83

82  Qs., al-Baqarah (2) ayat: 166-167.
83  Dalam perspektif  fiqih Islam, sebagian ulama menganggap 

harta gono-gini sebagai harta syirkah. Memang benar termasuk 
syirkah, tetapi menurut pemahaman kami, bukan syirkah akad (syirkah 
‘uqud), seperti syirkah abdan, syirkah ‘inan, dan syirkah mudharabah, 
melainkan syirkah kepemilikan (syirkah milk/syirkah amlak). Adapun 
definisi syirkah kepemilikan ini adalah kepemilikan bersama atas suatu 
barang di antara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah 
satu sebab kepemilikan (seperti jual-beli, hibah, wasiat, dan waris), 
atau karena adanya percampuran harta benda yang sulit untuk dipilah-
pilah dan dibedakan. Syirkah kepemilikan ini misalkan ada satu pihak 
yang menghibahkan suatu harta kepada dua orang, lalu keduanya 
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Harta bersama yang dimaksud dalam pandangan Tuan 
guru ini tidak termasuk harta yang sudah dimiliki oleh 
suami atau isteri sebelum menikah, demikian pula mahar 
bagi isteri, juga warisan, hadiah, dan hibah milik isteri atau 
suami, tidak termasuk harta gono gini. Bahkan dalam Islam 
harta yang diperoleh isteri dari hasil kerjanya sendiri tidak 
termasuk harta gono gini, karena harta tersebut adalah 
hak milik isteri. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT 
(artinya):

“Bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang 
mereka usahakan.84 (QS An-Nisaa` : 32) 

Jadi, apabila isteri bekerja dan memperoleh harta, 
maka isteri punya hak penuh atas hartanya itu. Jika isteri 
mau menggunakan harta itu untuk keperluan keluarga, 
maka itu dianggap sebagai sedekah yang punya dua pahala, 
yakni pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada 
keluarga. Hal ini pernah dinyatakan Rasulullah kepada isteri 
Abdullah bin Mas’ud yang menyedekahkan hartanya untuk 
sang suami karena ia tergolong laki-laki miskin.85

Jelaslah, bahwa harta yang menjadi hak isteri, adalah 
harta yang sudah dimiliki oleh isteri sebelum pernikahan. 

menerimanya. Maka kepemilikan harta itu dalam fiqih Islam disebut 
syirkah kepemilikan (syirkah milk/ syirkah amlak).  Lihat Abdul Aziz 
Al-Khayyath, Asy-Syarikat fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Al-Qanun Al-
Wadh’i, 1982, hlm. 38.   

84  Qs., An-Nisa (4) ayat: 32. 
85 Lihat http://www.asiamaya.com/dictionary/gana-gini.htm; diakses 12 

Pebruari 2004. 



186     •     Zaenudin Mansyur

Misalnya, harta pemberian orang tua isteri. Termasuk juga 
hak milik isteri adalah mahar dari suami, demikian pula 
warisan, hadiah, dan hibah yang diberikan oleh suatu pihak 
kepada isteri. Semua itu adalah harta isteri, bukan harta 
gono gini. 

Demikian juga harta yang diperoleh isteri dari hasil 
kerjanya sendiri. Walau pun setelah akad nikah. Kecuali jika 
isteri menggunakan hartanya itu untuk keperluan keluarga 
dan dijadikan hak milik bersama (syirkah amlak). Misalnya 
uang yang semula milik isteri diberikan kepada suami, lalu 
suami menggabungkan uang isteri tersebut dengan uang 
suami yang selanjutnya uang gabungan itu dibelikan rumah 
untuk keperluan keluarga dan dijadikan sebagai hak milik 
bersama. Dalam hal ini rumah tersebut menjadi harta gono 
gini.

Harta gabungan dari masing-masing pihak inilah 
menurut sebagain Tuan guru bisa dilakukan pembagain 
menurut Kompilasi Hukum Islam jika kedua belah pihak 
menyelesaikannya lewat Pengadilan Agama. Sebaliknya jika 
harta yang diperoleh dengan modal salah satu dari kedua 
belah pihak atau tidak diawali dengan modal sama sekali 
maka persoalan tersebut harus diselesaikan dengan merujuk 
pada pandangan Mazhab. Masalahnya harta yang diperoleh 
ini bukan harta gono gini/harta bersama. Kebolehan untuk 
menjadikannya sebagai harta bersama serta pembagiannya 
secara fifty-fifty sangat tergantung dari kerelaan suami. 
Karena suami tetap dianggap sebagai pihak yang lebih aktif  
dan lebih progresif  dalam mengembangkan harta tersebut. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian Tuan guru 
di kecamatan Praya menolak keberadaan harta bersama 
serta tehnik pembagiannya seperti yang telah dijelaskan 
dalam Kompilasi Hukum Islam.  Karena yang dianggap 
harta bersama adalah harta yang dikeluarkan bersama oleh 
pihak suami istri lalu dikembangkan secara bersama-sama. 
Harta inilah yang bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan 
bersama apakah menggunakan aturan Kompilasi Hukum 
Islam atau secara kekeluargaan, dan meruju` fiqh Imam 
Mazhab. Sementara ia juga menolak terhadap pendapat 
yang menjelaskan bahwa harta bersama itu harta yang 
diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam keluarga 
yang modal awal dari salah satu pihak maupun modal tidak 
ada sama sekali. 
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B a b  4

IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA 
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 

RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT 
SASAK LOMBOK

A. Pendahuluan 
Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara 

perdata semata, melainkan ikatan suci (misaqan ghalidha) 
yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah 
swt. Dengan demikian, ada dimensi ibadah dalam sebuah 
perkawinan. Untuk itu, perkawinan itu harus dipelihara 
dan dijaga dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang 
menjadi tujuannya dapat  terwujud seperti keuluarga yang 
sakinah, mawaddah, dan rahmah yang melahirkan generasi 
atau anak-anak yang shalih-shalihah.1 

1  Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata 
Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU 
No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana: 2004), 206. 
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Tujuan mulia perkawinan di atas, setidaknya 
mengkonstruk para fuqaha dalam melahirkan stetmen-
stetmen yang mendukung perkawinan tersebut menjadi 
langgeng, kekal, dan abadi. Dalam karya monumentalnya, 
Sayyid Sabiq berkomentar seperti yang dikutip Mustafa 
Kamal bahwa pernikahan merupakan cara yang sebaik-
baiknya untuk berkembang biak dan mendapatkan 
keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan 
rumah tangga yang disertai dengan terjaminnya asal usul 
keturunan yang amat dipentingkan oleh agama Islam. Dari 
sinilah kemudian melahirkan naluri keibuan dan kebapaan 
akan tumbuh dan berkembang dengan sempurna.2 Selain 
itu, kesadaran dan tanggung jawab berumah tangga dan 
membiayai, memlihara, dan mendidik anak adalah perintah 
Allah yang tidak bisa ditolak.    

2  Konsep perkawinan yang dikutip dari Fiqh Sunnah oleh 
Mustafa Kamal ini lebih diarahkan menjadi faedah-faedah dari sebuah 
perkawinan. Karena menurut Sayyid Sabiq faedah perkawinan itu 
terbagi menjadi lima, yaitu:  pertama, naluri seksual merupakan naluri 
yang paling kuat dan paling eksplosif, yang selalu mendesak manusia 
untuk mencari dan menemukan penyalurannya. Oleh karena itu, 
perkawinan adalah salah satu cara alamiah yang sebaik-baiknya dan 
corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan 
naluri seksual itu. Kedua, perkawinan adalah cara yang sebaik-baiknya 
untuk berkembang biak dan mendapatkan keutrunan yang baik. 
Ketiga, naluri keibuan dan kebapaan akan muncul seketika. Keempat, 
timbulnya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawab. Kelima, timbulnya kesadaran untuk memelihara, menididik 
generasi untuk lebih berkualitas. Lihat, Mustafa Kamal, dkk, Fikih 
Islam Sesuai dengan Putusan Majlis Tarjih (Yogyakarta: PT. Citra Karsa 
Mandiri, 2002), 248-249.    
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Perintah untuk memelihara dan mendidik anak 
seperti yang telah dikemukakan ulama di atas merupakan 
indikasi dari setiap muslim dan muslimat yang telah terikat 
dengan akad pernikahan untuk menjaga, memelihara, dan 
membina dengan sebaik-baiknya, agar tujuan yang hendak 
dicapai dapat diperoleh dengan maksimal, yaitu bahagia di 
dunia juga selamat di akhirat.  Kebahagian dimaksud dapat 
diperoleh lewat aktivitas-aktivitas nyata yang mengarah 
terhadap keharmonisan rumah tangga.3 Saling mencintai, 
mengormati, menghargai, dan komunikasi yang baik adalah 
sederet misal yang patut diindahkan oleh suami maupun 
istri. Islam sebagai agama yang hanif  telah memberikan 
arahan yang jelas tentang ilustrasi untuk mencapai nilai 
keharmonisan yang dibingkai dengan sakinah, mawaddah, 
dan rahmah yang harus dilalui dengan berbagai tahapan-
tahapan. 

Tahap pertama adalah tahap peminangan atau dalam 
tradisi fiqh disebut dengan khitbah.4 Tahap ini ditujukan 

3  Tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan di atas 
dapat terwujud dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut 
sejah proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang telah digariskan oleh Agama. Amiurr Nuruddin dan 
Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata…, Ibid., 82.  

4  Terma khitbah lazim diarahkan sebagai aktvitas awal untuk 
melangsungkan akad pernikahan. Arahan ini memberikan semangat 
para fuqaha untuk mendefiniskan khitbah secara termenologi. Di 
antaranya Abdul Aziz Dahlan dalam karyanya Ensiklopedi Islam 
mendefiniskan khitbah adalah keinginan pihak laki-laki kepada pihak 
perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita yang 
menyebarluaskan berita peminangan ini. Berbeda tifis dengan Wahbah 
al-Zuhaily dalam karay monumentalnya menterjemahkan khitabh 
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kepada calon mempelai laki maupun perempuan untuk 
saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan 
sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti 
akan sikap, sifat, dan kepribadian masing-masing. Persoalan 
khitbah merupakan aktivitas yang sifatnya emergensi untuk 
memenuhi hajat bagi siapa saja yang akan melaksanakannya. 
Seperti yang diungkapkan Muhammad Baqir al-Hasybi 
bahwa peminangan itu lebih megacu untuk melihat 
kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, 
keluhuran budi pekerti, kelembutan, dan ketulusannya. 
Lebih jauh ia mengemukakan bahwa ajaran Islam ternyata 
menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat 
lahiriah seperti kecantikan wajah, keserasian, kesuburan, dan 
kesehatan tubuh.5 Pernyataan Muhammad Baqir Hasbi ini 
bukan berarti wanita yang akan dijadikan sebagai calon istri 
selalu diposisikan sebagai obyek pilihan tetapi wanita juga 
harus melakukan hal yang sama serta menyelidiki siapa yang 
meminangnya. Karena itu Yusuf  Qardawi mengisyaratkan 
bahwa calon mempelai wanita dan keluarganya harus juga 
melihat bagaimana akhlak, ketakwaan, dan hubungannya 
antar sesama. Selain itu, tidak kalah penting menyelidiki 

sebagai wujud dari pernyataan keinginan untuk menikah terhadap 
seorang wanita yang telah jelas atau membertahukan keinginan untuk 
menikah kepada walinya. Lihat Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum 
Islam (Jakarta: Ikchtiar Baru Van Hoeve, 1996), 928. Lihat Juga Wahbah 
al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII (Damsyiq: Dar Al-
Fikr, 1984), 10.      

5  Muhammad Baqir al-Hasby, Fiqh Praktis Menurut Al-Qur`an, 
Sunnah, dan Pendapat Ulama, Buku Kedua Seputar Pernikahan dan Warisan 
(Bandung: Mizan, 2002), 35-36. 
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fisik dari laki-laki semisal kegantengan parasnya, kekayaan 
(harta bendaya), dan kedudukannya.6 

Tahap selanjutnya adalah tahap proses 
dilangsungkannya akad pernikahan. Dimana tahapan ini 
menurut tuntunan Islam diwajibkan bagi seorang laki-laki 
memberikan mahar (maskawin)  kepada calon istriya sebagai 
penghargaan bagi kepribadiannya yang telah sanggup 
merelakan hidupnya untuk bersama-sama membangun 
rumah tangga yang kekal abadi.7 Selain pemberian 
maskawin ini, pihak keluarga dari calon mempelai laki 
biasanya memberikan penghargaan kepada pihak keluarga 
calon mempelai wanita agar terjalin ikatan keluarga yang 
harmonis, damai, dan rukun. Bentuk dan jenis pemberian 
tersebut tergantung kesepakatan serta adat istiadat yang 
berlaku dilokalitas tertentu dimana pernikahan tersebut 
berlangsung. Misalnya di Lombok pemberian keluarga calon 
mempelai laki kepada calon mempelai wanita lazim disebut 
sebagai aji krame, pisuke, dan gantiran. Tradisi ini dilakukan 
semata untuk menjaga keharmonisan, kedamaian, dan 

6  Yusuf  Qardawi, Qardawi Bicara Soal Wanita (Bandung: Arasy, 
2003), 67-68.

7  Mahar adalah pemberian dari calon mempelai peria kepada 
calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang 
tidak bertentangan hukum Islam. Bentuk dan jenis pada intinya 
disepakati oleh kedua belah pihak. Lihat Impres No. 1 Tahun 1991, 
Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Karya Anda, 1996), 65. Pemebrian 
mahar kepada calon mempelai wanita adalah hukumnya wajib menurut 
kesepakatan para ulama. Lihat Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz II 
(semarang: Usaha Keluarga, tt.), 14. Bandingkan dengan penjelasan 
dalam Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia (Jakarta: PT, Rajawali 
Press,  2003), 220.   
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kebaikan-kebaikan lain seperti yang digambarkan dalam al-
Qur`an maupun Sunnah Rasulullah.8  Tahapan terakhir yang 
harus dilakukan setelah melangsungkan akad pernikahan 
adalah mengindahkan segala hak dan kewajiban masing-
masing sebagai suami istri. Ketentuan ini telah diatur 
sedemikian rupa baik dalam al-Qur`an maupun Undang 
Undang perkawinan.9     

8  Praktik adat pesuke seperti penjelasan di atas, terus diterapkan 
dalam masyarakat Sasak di Lombok agar terjadi suka sama suka 
antara keluarga calon mempelai laki dengan keluarga calon mempelai 
perempuan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan tradisi lokal 
agar perempuan yang dinikah itu tetap memiliki harga dan tidak 
dilecehkan. Pesuke adalah sejumlah uang yang diminta oleh keluarga 
pihak perempuan yang telah disepakati dan disanggupi oleh pihak 
keluarga laki-laki di mana seluruhnya nanti dipakai untuk walimatul 
`ursy atau rowah shadaqah.  Upacara mengantar beli bayah (pesuke) 
biasanya dilakukan satu atau dua minggu atau bahkan satu bulan setelah 
pemumput selebar (Pemberitahuan pihak keluarga laki-laki kepada pihak 
keluarga perempuan bahwa anak gadisnya mau menikah), disebabkan 
karena pihak keluarga laki-laki belumm siap untuk membayar 
sejumlah ajikrame yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. 
Lihat Depdikbud, Adat dan Upacara (Mataram: ttp, 1980), 20. Dalam 
prakteknya pengambila pesuke ini sering dilakukan dengan wujud aji 
krame. Secara etimologi aji krame berasal dari bahasa Sasak yang terbagi 
menjadi dua term, yaitu aji dan krame. Aji mempunyai arti penghargaan 
sementara krame adalah hasil keputusan musyawarah. Dalam tataran 
terminologisnya aji krame adalah sebuah pemberian pihak kelurga 
laki-laki berupa penghargaan materi kepada keluarga wanita dengan 
aturan maupun adat yang telah disepakati dalam proses pernikahan. 
Lihat Abdullah Mustafa dan Zainudin Mansyur, Fenomena Fesuke Pada 
Adat Perkawinan Suku Sasak dalam Jurnal Penelitian Keislaman (Mataram: 
Lemlit IAIN, Vol. 4 No. 2, Juni 2008), .   

9  Mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat formulasikan 
dalam Firman Allah, yaitu:
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Menurut substansinya, bahwa tujuan dilakansakan 
aturan-aturan melalui tahapan-tahapan di atas adalah untuk 
menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh sepasang 
suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun 
dalam tataran realitasnya froblema serta pernak pernik yang 
terjadi dalam rumah tangga terkadang menjadi kebiasaan 
yang tidak bisa dielakkan. Mulai dari sengketa keabsahan 
anak, cemburu yang bersangatan, harta gono gini, warisan, 
perceraian, dan lain sebagainya. Jelasnya persoalan yang 
mencidrai nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah itu kerap 
membayang-bayangi masing-masing anggota keluarga 
dalam rumah tangga. Jika persoalan-persoalan ini tidak 
diatasi dengan baik maka dapat dipastikan, rumah tangga 
tersebut pada ujung-ujungnya menempuh jalur perceraian. 

Penyelesaian kasus sengketa rumah tangga ini bisa di 
selesaikan secara kekeluargaan. Dimana pihak suami dan istri 
melakukan islah atau mengikrarkan janji setia yang dihadiri 
oleh beberapa orang saksi. Jika sengketa tetap saja terjadi 

َولِلنَِّساِء اْكَتَسُبوا  ِمَّا  َنِصيٌب  َجاِل  لِلرِّ َبْعٍض  َعىَل  َبْعَضُكْم  بِِه  اهلُل  َل  َفضَّ َما  ْوا  َتَتَمنَّ  َوَل 

َعِليًم )32( ٍء  َشْ بُِكلِّ  َكاَن  اهلَل  إِنَّ  َفْضِلِه  ِمْن  اهلَل  َواْسَأُلوا  اْكَتَسْبَن  ِمَّا  َنِصيٌب 
Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) 
bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan 
bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. Qs., an-Nisa` (4) ayat: 32.  Sementara dalam 
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam pasal 77 ayat (1) bahwa 
suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lihat Impres No. 1 
Tahun 1991, Kompilasi..., 53. 
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dan tidak bisa diselesaiakan, maka para pihak yang merasa 
menjadi korban dapat mengajukan perkaranya di hadapan 
Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara hukum. 

Pengadilan Agama  sebagai lembaga yang berada di 
bawah naungan Mahkamah Agung (MA) memiliki hak 
dan wewenang untuk memutuskan perkara yang dihadapi 
seperti perkara perkawinan, perkara kewarisan, wasiat, 
hibah, wakaf, dan shadaqah. Penyeleseian perkara yang 
terkait dengan sengketa rumah tangga semisal tuduhan 
zina dan keabsahan anak menjadi bagian dari perkara 
perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU 
Nomor 7 tahun 1989 pasal 66 ayat (5).10 Dari penjelasan 
ini terlihat bahwa Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 
perkara tidak lepas dari Undang Undang yang telah 
tertuang dalam pasal maupun ayat masing-masing. Tugas 
dan wewenang ini dapat dicermati dalam proses beracara 
dimana Peradilan Agama sebagaimana yang dikutip Roihan 
A. Rasyid adalah harus menguasai pokok-pokok hukum 
formal Islam dan cara penerapannya. Lebih jauh A. Rasyid 
mengatakan bahwa beracara di Pengadilan Agama cukup 
sulit, kecuali bagi mereka yang memahami dan menguasai 
peraturan perundang-undangan yang relevan serta pokok-

10  Dalam pasal ini disebutkan kewenangan  Pengadilan Agama 
menyelesaikan perkara yang terkait dengan anak dan cerai. Bunyi 
ayatnya adalah bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah 
anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama 
dengan permohonan cerai talak ataupun setelah ikrar talak diucapkan. 
Lihat Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja 
Wali Press, 2001), 49.  
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pokok hukum formal dan material Islam, serta mampu 
mengkombinasikannya.11 

Dari gambaran di atas dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa setiap petugas yang akan beracara di Pengadilan 
Agama tidak cukup dengan pemahaman yang mendalam 
tentang perundang-undangan, tetapi mereka harus 
memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum Islam. Hal 
ini dilakukan untuk mewaspadai terjadinya perkara-perkara 
yang memang harus membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk 
memecahkannya, tak terkecuali dengan modal fiqih klasik, 
semisal kasus-kasus yang terkait dengan sengketa rumah 
tangga baik terkait kasus pengingkaran anak, gangguan 
pihak ketiga, cemburu, dan lain-lain. 

Proses penyelesaian kasus sengekta rumah tangga 
dalam hukum Islam tidak sedikit alat yang bisa digunakan  
di antaranya adalah konsep li`an. Dimana seorang suami 
bersaksi bahwa istrinya memang benar telah melakukan 
perzinahan sehingga bayi yang dikandungnya bukan anak 
sendiri melainkan laki-laki yang telah menzinahinya.12Konsep 
li`an memberikan kejelasan tentang tata cara kaum muslimin 
untuk memutuskan sengketa rumah tangga yang lazim 
terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Konsekuensi logis dari 
teknis ini adalah memberikan kesadaran bagi para suami istri 
untuk mengakui kesalahan yang terjadi, sehingga persoalan 
sengekta  yang sedang dihadapi dapat terselesaikan secara 
hukum Islam. Meskipun di satu sisi konsep li`an ini jarang 

11  Ibid., 24. 
12  Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj., M. Abdul ghoffar 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 343.  
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dipergunakan dalam proses penyelesaian sengketa rumah 
tangga. Padahal di satu sisi kasus-kasus yang terkait dengan 
alasan perselingkuhan yang berpotensi untuk diselesaikan 
dengan konsep li`an banyak terjadi di masing-masing 
Pengadilan Agama, baik di Pengadilan Agama Mataram, 
Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Selong.  

gambaran di atas mengindikasikan ada kesenjangan 
praktis antara banyaknya kasus-kasus yang berpotensi 
penyelesainnya menggunakan konsep li`an dengan 
kewajiban Pengadilan Agama untuk menyelsaikannya 
dengan li`an. Padahal dalam tradisi fiqh dan Kompilasi 
Hukum Islam telah jelas konsep li`an menjadi salah satu 
alat untuk menyelsaikan kaus-kasus yang berkaitan dengan  
tuduhan zina dan keabsahan anak. Karena itu, perlu diadakan 
penelitian yang serius agar terungkap eksistensi kasus li`an 
sebagai alat penyelesai perkara sengeketa rumah tangga 
di seluruh Pengadilan Agama sepulau Lombok. Apalagi 
kasus ini sedang maraknya terjadi di Pengadilan Agama 
baik di pengadilan Agama Selong, Praya, giri Menang, dan 
Mataram. 

B. Potret Pengadilan Agama Sebagai Tempat 
Penyelesai Sengketa
Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang 

memiliki wilayah  yang cukup plural. Hal ini ditandai dengan 
berbagai suku yang berdomisili di daerah ini berbeda-beda. 
Pulau ujung Timur, yaitu Bima dan Dompu dimukimi oleh 
mayoritas suku Mbojo. Wilayah pulau Sumbawa dikuasi oleh 
masyarakat bermayoritas suku Samawa. Sedangkan wilayah 
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pulau Lombok dikuasai oleh masyarakat suku Sasak sebagai 
penduduk mayoritas. Belum lagi dengan suku-suku lain yang 
sampai saat ini masih berdomisili di masing-masing daerah 
tersebut, seperti Jawa, Madura, Sunda, Betawi, dan lain-lain. 
Selain berbeda-beda suku, terdapat juga bermacam-macam 
agama yang dianut oleh masyarakat di masing-masing 
Kabupaten dan Kota sebagai wujud pluralitas masyarakat 
NTB. Agama yang dimaksud, yaitu Islam, Hindu, Budha, 
Kristen, Protestan, Katolik,  dan Konghucu. Dari sekian 
agama yang dipeluk masyarakat NTB, agama Islam 
menempati posisi pertama sebagai agama mayoritas. 

Sedangkan secara administrasi, daerah NTB terbagi 
menjadi sepuluh Kabupaten/Kota. Lima Kabupaten Kota 
terbentang luas di wilayah pulau Samawa dan lima lagi 
di wilayah pulau Lombok. Kota Bima, Kabupaten Bima, 
Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat menempati Daerah 
Samawa dan sekitarnya. Sementara Kabupaten Lombok 
Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, 
dan Kota Mataram terdapat di wilayah pulau Lombok dan 
sekitarnya. 

Dari masing-masing Kabupaten dan Kota terdapat 
instansi-instansi yang mengurus bidang-bidang tertentu. 
Khusus mengenai urusan keagamaan  diselesaikan oleh 
Kementerian Agama, seperti perkawinan, perceraian, 
mawaris, dan lain-lain. Dalam urusan keagamaan ini secara 
administrasi terbagi menjadi dua. Kantor Urusan Agama 
lebih banyak terlibat dalam urusan-urusan masyarakat 
yang terkait dengan teknis dan proses perkawinan yang 
berlandaskan Undang Undang perkawinan. Sementara 
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Pengadilan Agama bertugas menangani masalah-masalah 
yang terjadi di inetrnal keluarga dalam masyarakat, semisal 
perceraian, sengketa harta warisan, dan sengketa rumah 
tangga lainnya. 

Untuk memudahkan penyelesaian sengketa rumah 
tangga dimaksud pemerintah Provinsi memberikan 
wewenang kepada pemerintahan daerah Kabupaten dan 
Kota untuk mendirikan kantor Pengadilan Agama sebagai 
wadah penegakan keadilan dalam masalah sengketa 
yang terjadi dalam masyarakat di wilayah masing-masing. 
Adapun kantor Pengadilan Agama dimaksud  dapat dilihat 
identitasnya secara garis besar berikut ini. 

Pertama, Pengadilan Agama Mataram yang berada 
di wilayah Kota Mataram ini terletak di jalur yang sangat 
strategis di pusat Kota Mataram. Tepatnya di jalan Langko 
yang sangat memudahkan akses ke lokasi ini dari semua arah. 
Karena itu, secara geografis Pengadilan Agama Mataram ini 
berbatasan dengan pemukiman penduduk di sebelah utara, 
Timur, dan jalan Langko di sebelah Selatannya. Terakhir 
berbatasan dengan Kantor Perpajakan di sebelah Barat. 
Sedangkan dalam menjalankan tugas dan kewajiban di 
lingkungan sesuai dengan aturan, maka Pengadilan Agama 
Mataram di ketua oleh  Drs. H. Saifullah Amin, SH., MH. 
Sementara wakil ketuanya adalah Drs. Moh. Khozin, SH 
dan Hakim sebanyak tujuh orang.13 

13 Dokumentasi Pengadilan Agama Mataram dikutip tanggal 6 
September 2010.
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Kedua, Pengadilan Agama giri Menang Lombok 
Barat. Secara geografis Gedung Pengadilan Agama ini 
terletak di bagian Barat Kantor Bupati Lombok Barat dan 
sangat berdekatan dengan DPRD, perkantoran instansi 
pemerintahan Lombok Barat. Dengan demikian, Pengadilan 
Agama ini lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau 
oleh berbagai jenis kendaraan. Di samping berada dipinggir 
jalan besar juga berada di tengah-tengah kota Kabupaten 
Lombok Barat. Saat ini Pengadilan Agama giri Menang 
hanya memiliki wilyah sekitar sepuluh kecamatan saja 
setelah sebelumnya menguasai Lombok Utara.14 Namun 
karena terjadi pemekaran maka Lombok Utara  berpisah 
dengan Lombok Barat. Meskipun di satu sisi sebagian 
administrasi Lombok Utara masih dalam bantuan Lombok 
Barat  semisal Sumber Daya Manusia (Pegawai/Karyawan), 
gedung-gedung instansi pemerintah, dan lain-lain. Tetapi 
semenjak terpilihnya Bupati Baru Lombok Utara besar 
kemungkinan urusan-urusan sengketa keagamaan berupa 
masalah yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama 
diatasi dengan kondisi yang masih baru.       

Ketiga, Pengadilan Agama Peraya. Pengadilan ini 
berkantor di Jl. Jenderal A. Yani No. 3. Lokasinya tidak jauh 
dari pusat Kota Praya dan berada di atas tanah seluas + 728 
M², dengan batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan 
dengan Kantor pertanian dan Tanaman Pangan. Kantor 
Departemen Agama sebagai batasan sebelah selatannya. 
Sedangkan Kantor Pengadilan Negeri Praya menjadi 

14 Dokumentasi Pengadilan Agama giri Menang, dikutip 
tanggal 10 Sepetember 2010.
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batasan sebelah timurnya dan sebelah Barat berbatasan 
dengan BKKBN.  Sedangkan kalau diamati dari perspektif  
sarana prasarana, Pengadilan Agama Praya tidak kalah 
lengkapnya dengan Pengadilan Agama lain yang ada di Nusa 
tenggara Barat terutama Pengadilan Agama yang berstatus 
sama kelas B. Kelengkapan sarana prasarana inilah yang 
dapat menghantarkan pengurus Pengadilan Agama Praya 
bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengadili 
persoalan-persoalan yang diajukan masyarakat Praya. Dalam 
menjalakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengadilan yang 
mengurus sengketa urusan keagamaan, Pengadilan Agama 
ini dipimpin oleh seorang Ketua, yaitu Drs.H. Troyono 
Santoso, SH dan yang berstatus sebagai wakil ketua adalah 
Drs.H.Lukman Abu Bakar, SH dan hakim sebanyak tujuh 
orang. 15 

Keempat,  Pengadilan Agama Selong. Pengadilan 
Agama ini berada di tengah-tengah Kota Selong Lombok 
Timur yang dibatasi oleh taman selong sebelah Timur. 
Sebelah Barat berbatasan dengan pemukiman rumah 
sehat. Kantor BAPEDA yang membatasinya dibagian 
sebelah Selatan dan sebelah utara terbatas dengan Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Selong. Saat ini Pengadilan 
Agama dipimpin oleh seorang Ketua, yakni Drs. Izzudin 
HM, SH., MH dan sebagai wakilnya adalah Drs. Efendi 
Ramli. Sedangkan wilayah Yuridis Pengadilan Agama 
Selong adalah seluruh warga yang berdomisili di seluruh 
Kecamatan yang berada dibawah naungan Kabupaten 

15 Dokumen Pengadilan Agama Praya, dikutip tanggal 8 
Sepetember 2010. 
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Lomok Timur. Adapun sarana prasana dan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang dimiliki Pengadilan Agama ini dapat 
diklaim lengkap bila dibandingkan dengan Pengadilan 
Agama lainnya di NTB. Hal ini ditandai dengan gedung yang 
cukup represntatif, ruang sidang yang nyaman serta jumlah 
hakim yang dimiliki tidak jauh berbeda dengan Pengadilan 
Agama Praya, Mataram, dan giri Menang. Samapai saat ini 
Pengadilan Agama Selong memiliki lima hakim.16     

C. Bentuk dan Faktor Penyebab Kasus Sengketa 
Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sepulau 
Lombok. 
Berdirinya Pengadilan Agama secara legal formal 

karena tidak hanya didasari oleh Undang Undang saja,17 

16  Profil Pengadilan Agama Selong, diutip tanggal  8 September 
2010. 

17  Berdirinya Pengadilan Agama ini didasarkan atas penjelasan 
Undang Undang 1945 yang menjelaskan tentang identitas Pengadilan 
Agama. Hal ini dapat dibuktikan dari bunyi pasal 24 ayat (2), yaitu 
Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang 
berada di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan Agama 
lainnya semisal peradilan umum, peradilan tata usaha, dan peradilan 
militer. Jadi mencermati penjelasan ini ayat 2 pasal 24 UUD 1945 ini 
mengindikasikan bahwa Peradilan Agama berada statusnya sama dengan 
pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di bawah naungan Mahkamah 
Agung. Tetapi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban disesuaikan 
dengan ranah  serta bidang masing-masing. Selain itu, terdapat juga 
dasar yang kuat tentang identitas Pengadilan Agama, yakni berlakunya 
UU No. 3 tahun 2006, menjadikan Pengadilan Agama sebagai salah 
satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam 
menyelenggarakan supremasi hukum dan keadilan bagi rakyat pencari 
keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di 
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namun selebihnya didukung oleh froblema-froblema yang 
dihadapi masyarakat sangat banyak terutama sengketa-
sengketa yang terkait dengan urusan kegamaan. Urusan-
urusan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam internal 
keluarga atau secara kekeluargaan sehingga membutuhkan 
mediator berupa lembaga pengadilan untuk sedini mungkin 
persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan 
dengan adil. 

Di antara sekian banyak persoalan yang dihadapi 
masyarakat, sengketa rumah tangga menempati posisi 
paling utama bila dilihat dari kuantitasnya. Karena faktor-
faktor yang melatarbelakangi sengketa ini sangat banyak. 
Hal ini dapat dilihat dari perkara-perkara yang diajukan 
masyarakat melalui dokumentasi serta laporan tahunan 
yang dialami oleh masing-masing Pengadilan Agama di 
Lombok. Masing-masing Pengadilan memiliki kreteria-
kreteria penyabab kasus sengekta rumah tangga yang terjadi 
di lingkungannya.18 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan 
ekonomi syari`ah. Dalam UU ini kewenangan di lingkungan peradilan 
agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan 
kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim, perluasan 
tersebut meliputi ekonomi syari`ah. 

18  Masing-masing sengketa rumah tangga ini, peneliti peroleh 
dari dokumentasi semua Pengadilan Agama di Lombok berupa 
laporan tahunan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian 
tahun 2009. Adapun laporan tahun 2010 belum bisa  pneliti dapatkan, 
karena belum genap setahun. Oleh sebab itu, dokumentasi yang 
peneliti gunakan adalah dokumentasi laporan tahun 2009. Meskipun 
demikian, dokumentasi yang peneliti peroleh tidak mengurangi nilai 
keshaihan atau kemurnian data seperli lazimnya penelitian-penelitian 
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Pertama, sengketa rumah tangga disebabkan oleh 
faktor krisis moral. Faktor ini bisa terjadi karena adanya 
poligami tidak sehat yang dilakukan oleh suami. Maksud 
poligami macam ini bisanya terjadi karena pihak suami tidak 
ada disetujui oleh pihak istri yang pertama sehingga kasus ini 
menjadi sengketa di internal keluarga. Selain itu, faktor krisis 
moral ini disebabkan oleh krisis akhlak masing-masing dari 
kedua belah pihak. Saling caci maki, saling panggil dengan 
bahasa-bahasa yang tidak enak didengar oleh telinga, saling 
membicarakan aib dengan orang lain merupakan bagian 
dari contoh-contoh krisis moral yang dapat mencidrai 
kerukunan, keharmonisan yang semestinya dilanggengkan.  
Di samping itu terdapat juga cemburu yang berlebihan 
dari masing-masing pihak sehingga sengketa rumah tangga 
tidak dapat dibendung. Berlebihan yang dimasud dalam 
dokumnetasi Pengadilan Agama adalah sifat cemburu yang 
dialami suami maupun istri sampai mengganggu suasana 
kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 

Kedua dari faktor yang menyebabkan sengketa rumah 
tangga ini adalah masing-masing pihak meninggalakan 
kewajibannya. Dimana pasangan suami istri ini diperlakukan 
dengan cara kawin paksa,19 persoalan ekonomi, dan persoalan 

lainnya.     
19 Orang terpaksa merupakan faktor tidak berlakunya transaksi 

sosial dalam Islam. Apalagi transaksi yang dimaksud terkait dengan 
akad perkawinan tentu sekali perkawinan yang akan terjadi bisa saja 
dibtalkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang tokoh Hukum 
Perikatan Islam, yaitu Syamsul Anwar mengutip pandangan Mustafa 
Zarqa yang menjelaskan tentang tidak sahnya seseorang melakukan akad 
dengan unsur paksaan. Dimana pihak yang memaksa menggunakan 
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tidak ada tanggung jawab. Maksud dari persoalan ekonomi 
di sini  tidak terpenuhinya kebutuhan masing-masing 
pihak selama menjalin kekeluargaan seperti miskin yang 
berkepanjangan, faqir yang berlebihan.20 Sementara tidak 

tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-
cara yang menakutkan agar orang tersebut terdorong untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu. Lihat Syamsul Anwar, Perjanjian Syari`ah, 
Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu`amalat (Jakarta: Rajawali Press, 
2007), 163. Bandingkan dengan Mustafha az-Zarqa`, al-Fiqh al-Islami 
fi Laubih al-Jadid (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), I: 348. Selain itu, 
terdapat juga penjelasan mengenai keberlangsungan perkwinan atas 
dasar pegawai pencatat nikah menanyakan tentang persetujuan kedua 
calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila pernyataan dari kedua 
calon mempelai tidak setuju maka akad pernikahan harus dibatalkan. 
Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 17 ayat (1dan 2) pada bab 
rukun dan persyaratan kedua calon mempelai. Lihat Kompelasi ..., Ibid., 
25-26.         

20  Kemiskinan dan kekfaqiran merupakan dua status ekonomi 
yang mesti wajib ditinggalkan oleh kaum Muslim, karena setidaknya 
ia akan membawa manusia ke jurang kehinaan. Itulah sebabnya Islam 
dengan segala doktrinnya telah menghantarkan umat Islam  untuk 
membenci kemiskinan. Apalagi didukung oleh jeratan kaum kapitalis 
dan eksploitasi masyarkat borjuis dalam berbagai bidang kehidupan. 
Hal ini menjadi tantangan berat bagi kaum miskin dimana saja mereka 
berada. Karena itu, membangkitkan sikap membenci kemiskinan adalah 
bagian dari perbuatan sunnah Rasulullah saw. Ada banyak hadits yang 
membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Hadits yang menjelaskan 
tentang perlindungan Rasulullah terhadap kemiskinan, kekurangan, 
kehinaan, dan berlindung dari Tuhan dalam keadaan teraniaya serta 
perliaku aniaya terhadap orang lain. Hadits lain yang diriwayatkan dari 
Abu Daud tentang konsistensi Rasulullah berdoa agar mendapatkan 
perlindungan dari kufr dan kemiskinan. Hadis-hadis ini merupakan 
hadits Nabi yang sangat perlu diperhatikan oleh umat Islam karena 
berkaitan dengan kemiskinan, kekurangan, kehinaan, penindasan, sikap 
saling membantu dan bekerja sama. Hadits ini mewajibkan umat Islam 
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ada tanggung jawab dapat diartikan sebagai wujud ketidak 
mampuan dari masing-masing pihak untuk memenuhi hak, 
sehingga ketersinggugan, marah-marahan tidak bisa teratasi 
yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa.21

Faktor ketiga adalah terjadinya kawin di bawah 
umur. Dimana faktor ini rawan terjadinya sengketa antara 
kedua belah pihak. Sebab pengendalian terhadap emosi 
bagi masing-masing pihak sangat sulit untuk dilakukan. 
Di samping itu juga terdapat penjelasan Undang Undang 
perkaiwan terkait dengan ketidakbolehan calon mempelai 
untuk melakukan perkawinan. Hal ini dapat cermati dalam 
pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tentang sayarat dan rukun 
pada dari calon mempelai sesuai dengan penjelasan pada 
Undang-undang perkawinan, yaitu calon suami sekurang-

untuk menyatakan perang melawan kemiskinan. Kemiskinan sama 
celanya dengan kekafiran, dan karena seorang muslim memerangi kufr, 
berarti ia juga harus memerangi kemiskinan. Membiarkan kemiskinan 
sama halnya dengan memelihara kekapiran. Paham atau sistem yang 
berusaha mengekalkan kemiskinan, kelaparan dan keurangan, harus 
dilawan, karena akan mengarah pada peodalisme atau kapitalisme. 
Sehingga perang melawan kemiskinan merupakan bagian integral dari 
keyakinan Islam. Lihat Asgar Ali Enginer, Islam dan Teologi Pembebasan, 
terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 99-100. 

21  Tujuan hakiki dari sebuah perkawinan sesungguhnya 
adalah terlaksananya hak dan kewajiban  masing-masing pihak dalam 
mengarungi bahtera rumah tangga selain sebagai wadah  untuk 
memperbanyak keturunan. Terpenuhinya hak dan terlaksananya 
kewajiban masing-masing pihak sebagai agenda besar untuk 
menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lihat 
Mustafa Basri, `Uqud al-Lujjain ” Pengantar dalam Wajah Baru Relasi 
Suami Istri (Yogyakarta: LkiS, 2001), ix. 
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kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun. 22 

Kempat, faktor menyakiti jasmani. Faktor ini banyak 
ditimbulkan oleh kekejaman jasmani dan kekejaman 
mental. Dimana pihak suami maupun istri sering memukul 
sampai melewati batas sehingga yang bersangkutan jatuh 
sakit secara fisik. Tidak hanya itu, dalam kekejaman mental 
masing-masing pihak kerap saling menyakiti, saling tekan 
terhadap hak dan kewajiban yang semestinya dilaksanakan. 
Saling meninggalkan masing-masing pihak tanpa ada 
konfirmasi sebelumnya, sehingga rasa jengkel, sedih, dan 
marah lazim menghantui keharmonisan keluarga.

Faktor kelima yang menyebabkan terjadinya sengketa 
rumah tangga adalah masing-masing pihak menjalani kasus 
hukum, karena telah melakukan perbuatan yang melanggar 
hukum. Hal ini dapat dicermati dari penjelasan Kompilasi 
Hukum Islam tentang bab putusnya perkawinan terutama 
pasal 116 ayat 3 yang berbunyi ”salah satu pihak mendapat 
hukuman penjara 5 tahun  atau hukuman lebih berat setelah 
perkawinan berlangsung.23

Faktor keenam adalah faktor cacat biologis. Faktor 
ini sangat mempengaruhi terjadinya sengketa antara suami 
maupun istri, karena  dapat mengakibatkan saling tidak 

22  Dalam pasal ini juga dijelaskan tentang syarat calon mempelai 
pada ayat (2) yang berbunyi bagi calon mempelai yang belum mencapai 
umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur 6 dalam 
pasal ayat (2,3,4, dan 5) Undang Undang No. 1 Tahun 1974. Lihat 
Kompilasi ... Ibid., 24-25. 

23  Lihat Kompilasi…., Ibid., 72.
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harmonis di antara keduanya. Cacat yang dimaksud adalah 
salah satu pihak terjangkit penyakit-penyakit fisik yang sulit 
untuk disembuhkan semisal penyakit kusta, belang, buta, 
tuli, pincang, dan kemaluan yang tertutup tulang. Lebih 
jelasnya dapat dicemrati dalam Kompilasi Hukum Islam 
tentang bab putusnya perkawinan terutama pasal 116 ayat 5 
yang berbunyi ”perkawinan menjadi terputus jika salah satu 
pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”. 
24 

Faktor ketujuh adalah terus menerus berselisih. 
Faktor ini rawan disebabkan oleh adanya  perbedaan 
pemahaman dalam kancah politik. Hal ini terjadi jika suami 
istri masing-masing memiliki organisasi, partai politik, aliran 
keagamaan, dan pola pikir yang berbeda. Selain itu, terdapat 
juga gangguan pihak ketiga semisal suami istri berpacaran 
dengan orang lain, selingkuh, bisa juga dengan bapak dan 
ibu tiri, dikacau oleh orang lain, dan lain-lain. Kemudian 
tidak adanya kehamonisan sangat mendkung terjadinya 
perselisihan dan pada ujung-ujungnya melahirkan sengketa 
dalam internal keluarga.  

Dari kesembilan faktor penyebab terjadinya sengketa 
rumah tangga yang telah disebutkan di atas, terdapat 
laporan jumlah kasus yang bebeda-beda di masing-masing 
Pengadilan Agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh status 
ekonomi, sosial, dan watak dari masing-masing masyarakat 
tersebut berbeda. Taruh misalnya faktor tidak adanya 

24  Ibid., 72.
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tanggung jawab dari masing-masing pihak 241 kasus di 
Pengadilan Selong, kemudian disusul dengan 86 kasus dari 
faktor tidak adanya keharmonisan, kemudian diiringi oleh 
faktor gangguan pihak ketiga yang mencapai 52 kasus. 
Selanjutnya diukuti oleh kasus cemburu yang menembus 
43 kasus, kemudian diikuti oleh faktor status ekonomi yang 
tidak menentu mencapai 37 kasus.  Bagian akhir dilaporkan 
faktor krisis akhlak sampai 21 kasus, dan terakhir sekali 
faktor poligami menempati posisi terakhir, yaitu mencapai 
2 kasus saja.  Sementara faktor-faktor lain semisal politik, 
kenak hukum, cacat bilogis,  kawin paksa, kawin di bawah 
umur, kekejaman jasmani, dan kekejaman mental tidak ada 
satupun kasus yang diajukan masyarakat sehingga jumlah 
kasus sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama Selong 
setahun terakhir, dari bulan Januari sampai Desember 
2009 mencapai 482 kasus. Semua kasus-kasus tersebut 
telah diselesaikan oleh pihak Pengadilan setempat dengan 
menggunakan atauran-aturan yang telah ditemtukan. 25

Berbeda dengan Pengadilan Agama Selong, di 
Pengadilan Agama Praya bahwa faktor ketidak harmonisan 
justru mendominasi kasus sengketa rumah tangga. Dimana 
kasus ini mencapai 134 kasus kemudian disusul dengan 
kasus faktor tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami 
mapun istri samapi berjumlah 130 kasus. Sedangkan kasus 
cemburu menempat posisi ketiga yang menembus 59 kasus 
diiringi oleh kasus gangguan pihak ketiga yang mencapai 
33 kasus. Sementara itu faktor poligami tidak sehat ikut 

25  Dokumentasi Pengadilan Agama Selong, dikutip tanggal 10 
September 2010.
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berpengaruh menjadi penyebab terjadinya sengketa rumah 
tangga, namun kasus ini tidak terlalu banyak hanya mencapai 
4 kasus yang tidak jauh bebeda dengan kasus kenak hukum 
dan cacat biolgis yang masing-masing berujmlah satu kasus. 
Sementara faktor-faktor lainnya tidak disebutkan dalam 
laporan setahun terakhir ini yang dimulai dari bulan Januari 
sampai bulan Desember 2009 sehingga total kasus penyebab 
terjadinya sengketa rumah tangga sebanyak 439 kasus.26

  Tidak sama dengan Pengadilan Agama Selong dan 
Praya, bahwa Pengadilan Agama giri Menang Lombok 
Barat terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya kasus 
sengketa rumah tangga, yaitu banyak didominasi oleh 
tidak ada tanggung jawab dari pihak suami maupun istri, 
karena kasus ini mencapai 56 kasus kemudian diiringi oleh 
kasus status ekonomi yang tidak mapan terlapor 32 kasus. 
Selanjutnya dikuti oleh kasus tidak adanya keharmonisan 
di antara kedua belah pihak yang menembus 23 kasus 
dan disusul oleh kasus dihukum yang hanya memperoleh 
satu kasus. Dengan demikian kasus-kasus sengketa rumah 
tangga di Pengadilan Agama giri Menang Lombok Barat 
berjumlah 211 kasus.27  

Selain itu, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa 
rumah tangga dapat diperoleh di Pengadilan Agama 
Mataram. Dimana faktor ketidakharmonisan kedua belah 
pihak menjadi faktor yang paling utama, kemudian diikuti 

26  Dokumentasi Pengadilan Agama Praya, dikutip tanggal 16 
September 2010

27 Dokumentasi Pengadilan Agama giri Menang, dikutip 
tanggal 20 September 2010.
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oleh faktor status ekonomi yang tidak mapan dan tidak ada 
tanggung jawab masing-masing pihak, sama-sama mencapai 
32 kasus. Faktor krisis akhlak menembus angka 25 kasus 
disusul oleh faktor gangguan pihak keiga berjumlah 22 
kasus dan faktor lain-lain menyusul sampai berjumlah 
20 kasus. Sementara kasus cemburu memiliki andil juga 
dalam menentukan total jumlah sengketa rumah tangga di 
Pengadilan Agama Mataram. Faktor ini mencapai 11 kasus 
diiringi oleh kasus kekejaman jasmani sampai berjumlah 
8 kasus. Sedangkan kasus kekejaman mental menempati 
posisi ketiga terakhir dari faktor penyebab sengketa rumah 
tangga. Dimana kasus ini dilaporkan mencapai 4  kasus dan 
terdapat juga kasus poligami tidak sehat yang berjumlah 3 
kasus dan terakhir kasus cacat biolgis hanya terdapat 1 kasus 
saja. Karena itu, jika ditotal faktor penyebab kasus sengketa 
rumah tangga di Pengadilan Agama Mataram berjumlah 
218 kasus.28   

D. Eksistensi Li`an sebagai Penyelesai Sengketa 
Rumah Tangga  

1.  Kasus Li`an di Pengadilan Agama Mataram 
Perkawinan merupakan ikatan suci yang harus 

dipelihara dan dijaga selama-selamanya sebagai perwujudan 
seseorang yang hendak mengabadikan tujuan pernikahan 
yang mahabbah, mawaddah, dan rahmah. Namun sering kali 
apa yang menjadi tujuan pernikahan itu kandas di tengah 

28  Dokumentasi Pengadilan Agama Mataram, dikutip tanggal 
25 September 2010.
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jalan. Pernikahan harus putus diperjalanan karena adanya 
masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan melainkan 
dengan cara memutus tali perkawinan. Sebenarnya putusnya 
perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar 
dari sebuah perkawinan merupakan akad nikah seperti 
yang dilansir oleh Ahmad Kuzairi adalah ikatan atau dapat 
juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.29 
Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat 
disebut dengan talak. Karena makna dasar dari talak adalah 
melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.30 

Putusnya perkawinan banyak dilatarbelakangi oleh 
peristiwa-peristiwa mendesak yang tidak bisa diatasi dari 
pihak suami maupun istri. Problema-problema yang 
terjadi sangat rawan menimbulkan sengketa dalam rumah 
tangga. Untuk mengantisipasi sengketa yang terjadi, pihak 

29  Ahmad Kuzairi, Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan (Jakarta: 
Rajawali Press, 1995), 18. 

30 Sama seperti makna talak yang dituliskan oleh al-Jazairi 
bahwa talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau bisa juga 
disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-
kata yang telah ditentukan. Lihat Al-Jazairi, Kitab Al-Fiqh `ala 
Mazahib al-Arba`ah (Kairo: Dar al-Fikr, t.t), 278. Begitu juga Sayyid 
Sabiq memberikan definisi talak yang tidak jauh berbeda dengan al-
Jazairi yaitu sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan 
selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Lihat Sayyid 
Sabiq, Fiqh Sunnah (Bairut: Dar al-fikr, 1983), 206. Sementara definisi 
yang gak panjang dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar bahwa 
pengertian talak adalah sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah 
dan talak adalah lafaz Jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan 
lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang 
talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma` ahli agama dan ahli sunnah. 
Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar (Bandung: Al-Ma`arif, t.t), Juz II, 84.     
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Pengadilan Agama telah memberikan solusi atau alternatif  
dalam menyelesaikannya. Teknik yang digunakan bersifat 
variatif, sangat tergantung dari bentuk dan jenis sengketa 
yang terjadi. Khusus mengenai li`an sebagai alat penyelesei 
sengketa rumah tangga para prkatisi Peradilan Agama di 
Lombok memberikan argumen sesuai dengan tingkat 
pengalaman masing-masing yang pernah dialami seperti 
yang dijelaskan secara berurutan berikut ini. 

Ketua Pengadilan Agama Mataram, yaitu H. Asep 
Syaifullah Amin mengakui bahwa selama berstatus sebagai 
hakim sampai menduduki Ketua PA belum pernah 
terjadi di lingkungan Pengadilan Mataram. Lebih jauh ia 
mengungkapkan bahwa kalaupun ada kasus yang mengarah 
terhadap penggunaan li`an sebagai alat penyelesai kasus 
sengketa rumah tangga tidak diajuakan oleh pihak 
penggugat dengan alasan li`an tetapi  gugat cerai dengan 
alasan pertengkaran.31 

Persoalan-persoalan selingkuh disembunyikan oleh 
pihak penggugat karena pihak pengadilan akan mencari 
bukti fisik tentang kejadian itu. Itulah sebabnya pihak 
penggugat tidak mau menanggung beban yang lebih berat 
seperti keharusan dari pihak tergugat untuk melakukan 
tes vesum. Kondisi ini yang mengharuskan pihak hakim 
Pengadilan Agama Mataram mencari informasi dari 
persoalan yang sedang dilaporkan oleh penggugat. Karena 

31  Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Mataram H. 
Asef   Syaifullah Amin, tanggal  12 Sepetember 2010. 
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ada dua alalasan persoalan  ketika ia akan menggugat, yaitu 
alasan pertengkaran dan alasan perselingkuhan.32 

Lebih jauh Hj. Ernawati sebagai salah satu hakim 
memberikan penjelasan bahwa pihak penggugat juga tidak 
berani mengajukan perceraian dengan alasan perselingkuhan 
meskipun ia telah mendapatkan informasi tentang 
tergugat pernah melakukan perselingkuhan. Dalam hal ini 
perselingkuhan tidak berani menjadi sebuah alasan kuat 
sebab disamping sulit mencari bukti juga mereka kurang 
begitu yakin terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh 
tergugat. Jika gugatan yang diajukan tersebut perselingkuhan 
maka pihak hakim akan menyumpah penggugat, tetapi 
sumpah disini bukan sebagai sumah li`an tetapi sumpah 
untuk menguatkan alasannya mengajukan perceraian karena 
alasan perselingkuhan. 33

Kemudian jika terjadi pengingkaran terhadap anak 
yang dikandung oleh pihak istri, maka pihak hakim akan 
mendatangkan tergugat (istri) untuk melakukan sumpah 
untuk disidangkan sebagai perkara li`an. Itupun kalau alasan 
pengugat dan tergugat mengajukan masalah ke Pengadilan 
Agama dengan alasan li`an tetapi kalau tidak alasan li`an 
maka pihak tergugat tidak jadi di sumpah.34

32  Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Mataram H. 
Asef   Syaifullah Amin, tanggal  12 Sepetember 2010.

33  Wawancara dengan salah satu hakim  Pengadilan Agama 
Mataram Hj. Ernawati, tanggal  12 Sepetember 2010.

34  Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Mataram H. 
Asef   Syaifullah Amin, tanggal  12 Sepetember 2010.  
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Ukuran sumpah li`an sebagai sebuah perkara li`an 
atau tidak menurut H. Asep Syaifullah Amin diukur dari 
alasan penggugat saat mengajukan perkara. Jika alasannya 
perselingkuhan kemudian berani membuktikan sesuai 
dengan syarat li`an maka pihak hakim menyeleseaikannya 
dengan cara li`an. Tetapi kalau alasannya pertengkaran 
dan digabungkan dengan alasan li`an, maka pihak hakim 
mendesak yang bersangkutan sampai ia mengakui. Biasanya 
kasus-kasus macam ini akan berakhir dengan alasan 
percekcokan atau pertengkaran. Karena kadang-kadang 
yang menggugat hanya mendapat cerita dari orang, gosip-
gosip dan tidak berani menujukkan bukti sebab masalah ini 
sangat berat karena harus mendatangkan saksi yang betul-
betul telah menyaksikan yang bersangkutan melakukan zina 
atau perselingkuhan.35

Bukti kongkrit tentang kasus sengketa rumah tangga 
yang berpotensi lembaga li`an  sebagai alat penyeleseainya, 
namun tuduhan berupa perzinahan atau perselingkuhan 
yang diajukan oleh salah satu pihak tidak bisa mendatangkan 
4 orang saksi dan tidak berani untuk melakukan sumpah. 
Kondisi ini, mengaharuskan para hakim Pengadilan Mataram   
terus mencari tahu tentang kasus ini, sehingga sengketa rumah 
tangga ini ujung-ujung disebabkan oleh faktor percekcokan, 
pertengkaran, dan ketidakharmoisan. 36

35  Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Mataram H. 
Asef   Syaifullah Amin, tanggal  12 Sepetember 2010.

36  Putusan Hakim Pengadilan Agama Mataram tentang Jenis 
Perkara gugat yang mengarah pada konsep li`an, putusan tanggal 11 
Maret 2010/25 Rabiul Awal 1431 H, 2-3.   
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Untuk lebih jelasnya kasus ini, berikut penjelasan 
secara tertulis yang peneliti peroleh dari hasil putusan 
hakim tentang sengketa rumah tangga tersebut. Dalam hal 
ini status penggugat dalam rumah tangga adalah istri yang 
melawan tergugat berkapasitas sebagai suami. Sengketa 
rumah tangga ini bermula dari tuduhan penggugat kalau 
tergugat mau menikah lagi dengan wanita lain, sering 
ringan tangan memukul penggugat tanpa penyebab yang 
jelas. Singkatnya tergugat sering menyakiti penggugat 
meskipun penggugat  telah berusaha maksimal untuk 
mempertahankan kehamonisan rumah tangganya. Namun 
tergugat tetap saja melakukan hal yang sama untuk tidak 
mendukung kerukunan keluarga.37

Wujud ketidakharmonisan keluarga ini manakala suami 
tahun 2001 mengakui faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya sengketa, yaitu penggugat yang disebut sebagai 
istri telah melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan 
laki-laki lain, penggugat berani membawa pacarnya  ke 
rumah tergugat/suami. Melihat kelakuan penggugat pihak 
tergugat tetap bersabar bahkan menasehati penggugat 
untuk bersumpah menjunjung al-Qur`an namun penggugat 
tetap saja mengingkari tuduhan tergugat meskipun telah 
bersumpah al-Qur`an sebanyak tiga kali. Lebih jauh tergugat 
menemukan penggugat telah benar-benar melakukan 
perselingkuhan semisal bercium-ciuman pegang-pegangan 
payudara, dan meraba-raba barang terlarang di dalam mobil 
panther yang sedang parkir.38 

37  Ibid., 3-4. 
38  Ibid., 4-5. 
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Saling tuduh menuduh ini berlanjut menjadi sengketa 
yang terus menerus, sehingga keseharian rumah tangga 
ini diisi dan dihiasi dengan pernak-pernik yang mengarah 
terhdap perpisahan. Persoalan sekecil apapun yang dilakukan 
masing-masing berujung menjadi sebuah peretengakaran. 
Saling meludahi, menyakiti gara-gara penggugat melalaikan 
kewajibannya sebagai seorang istri untk menyuapi makanan 
anaknya yang masih kecil. Kemudian tergugat sering 
melakukan pemukulan karena mengingat penggugat secara 
terang-terangan melakukan perselingkuhan dengan lelaki 
lain.39 

Atas dasar inilah hakim Pengadilan Agama Mataram 
menerima permohonan ini untuk dibawa ke meja persidangan 
agar diselesaikan secara adil. Namun kasus sengketa yang 
diajukan penggugat ditangani dengan alasan pertengkaran 
yang terus menrus, bukan alasan li`an. Karena masing-
masing pihak tidak bisa mendatangkan saksi sesuai dengan 
syarat-syarat yang ditentukan li`an baik penggugat yang 
menuduh tegugat berpacaran dengan wanita lain maupun 
tergugat menuduh pengugat melakukan perselingkuhan. 
Kondisi ini mengharuskan para hakim mengadili gugatan 
cerai ini dengan talak ba`in shugra, karena telah mencukupi 
syarat sesuai dengan Undang Undang Perkawinan dan 
Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, dan fiqh Islam.40 

Kasus yang sama juga dialami sepasang suami istri 
yang berdomisili di Jl. Airlangga Scuare No. 3 Lingkungan 
gomong Mataram Kelurahan gomong Kecamatan 

39  Ibid., 5. 
40  Ibid., 20-21.
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Selaparang. Menurut laporan putusan Pengadilan Agama 
Mataram, bahwa yang bersangkutan pada mulanya rukun 
dan harmonis sehingga dikaruniai anak dua orang. Tetapi 
di tengah jalan pernikahan mereka kian hari semakin retak 
sehingga berujung menjadi pertengkaran terus menerus. 
Kondisi inilah yang mengharuskan salah satu pihak untuk 
mengajukan gugatan agar pertengkaran yang terjadi dapat 
diselesaikan dengan segera dan adil.41 

Petengakaran berawal dari tuduhan istri bahwa 
suaminya sering mencaci maki, mabuk-mabukan/
minuman keras, melakukan kekerasn dalam rumah tangga 
seperti memukulnya, dan berpacaran dengan perempuan 
lain. Atas dasar ini, istri langsung mengajukan gugatan ke 
pihak Pengadilan Agama dan dikabulkan sebagai perkara 
yang harus diselesaikan, sehingga status istri di sini adalah 
penggugat dan suami adlah tergugat.  Tetapi dalam 
perjalanan sidang, penggugat tidak merasa puas dengan 
pengakuan seorang saksi (bapak kandung penggugat), 
karena persaksiannya banyak tahu tentang kejadian sengketa 
penggugat dengan tergugat. Namun persaksiannya banyak 
didasarkan pada informasi sepihak, yakni pengakuan-
pengakuan penggugat. Salah satu contohnya tergugat 
pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.42 

Saksi tahu tentang kasus ini, tetapi hanya sebatas cerita 
yang diperoleh dari penggugat. Selanjutnya penggugat tidak 

41  Putusan Hakim Pengadilan Agama Mataram tentang Jenis 
Perkara gugat yang mengarah pada konsep li`an, putusan tanggal 08 
Februari 2010/24 Shafar 1431 H, 2-3.   

42  Ibid.,5.
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bisa membuktikan secara ril kalau tergugat secara benar 
telah melakukan perselingkuhan. Karena itulah, hakim 
Pengadilan Agama Mataram mendudukan perkara ini 
sebagai perkara cerai gugat atas alasan 19 (f) dan tidak bisa 
diselesaikan dengan lembaga li`an43     

Terkait dengan sengketa rumah tangga dengan 
pengingkaran anak, Hj. Ernawati menyatakan bahwa kasus 
macam ini belum pernah terjadi tetapi menurut H. Asep 
Syaifullah perkara mengenai mengakui anak yang dikandung 
istrinya itu pernah terjadi di Pengadilan Agama Mataram. 
Karena pernikahannya terjadi setelah hamil atau hamil di 
luar nikah padahal sebelum menikah pernah melakukan 
hubungan dengan istrinya itu. Perkara ini digugat balik 
oleh orang  ketiga sehingga inilah dasarnya suami tersebut 
mengakui bayi yang dikandung istrinya menjadi anak 
kandungnya. Dalam hal ini pihak hakim memutuskan 
bahwa anak tersebut bukan anak suami yang mengaku itu,     
melainkan anak ibunya. 44 

Tidak jauh berbeda dengan kasus sengketa 
pengingkaran anak, kasus mengenai suami meminta 
pengesahan terhadap keabsahan anak yang telah dilahirkan 
istrinya dalam jangka waktu yang relatif  lama. Dalam kondisi 
ini pihak hakim meninjau kembali tentang peraturan yang 
menjadi kebiasaannya, bukan mengikuti peraturan fiqh di 
luar yang biasa digunakan. Karena dikhawatirkan jangan-
jangan anak yang dilahirkan istri tersebut hasil dari orang 

43  Ibid., 5-6.
44  Wawancara dengan salah satu hakim  Pengadilan Agama 

Mataram Hj. Ernawati, tanggal  12 Sepetember 2010.
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lain lantaran rentang waktu perceraiannya relatif  lama.  
Tetapi jika persoalan ini benar-benar terjadi menjadi sebuah 
gugatan, maka pihak hakim melakukan tes  medis seperti 
tes DNA dan lain-lain. 45

Di samping itu terdapat juga kasus sumpah menyumpah 
seperti yang diakui oleh salah satu hakim Pengadilan Agama 
Mataram, yaitu Hj. Ernawati menurutnya bahwa terdapat 
kasus dari seorang laki-laki yang mengajukan permintaan 
sumpah pocong untuk mengingkari anak yang dikandung 
pacarnya. Sumpah pocong ini bukan sebagai sumpah li`an 
karena tidak mendatangkan empat orang sasksi. Hanya 
mengucapkan sumpah untuk tidak mengakui anak yang 
dikandung pacarnya. Kasus ini terjadi sekitar tahun 1992 
dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama sesuai permintaan 
masyarakat.46 

Dalam memutuskan perkara yang diajukan masyarakat 
tidak harus terpaku pada Undang Undang tetapi harus 
mencari ilmu-ilmu lain yang mendukung persoalan yang 
dihadapi dapat diseleseaikan dengan adil. Apalagi persoalan 
tersebut penyelesaiannya dengan konsep li`an tentu 
membutuhkan konsep-konsep fiqh yang mendukung. 
Menurutnya bahwa li`an tetap digunakan asalkan alasan 
perkara yang diajukan masyarakat tersebut adalah li`an 
serta sanggup mendatngkan syarat yang dikehendaki oleh 
konsep li`an. Salah satu contoh adalah mendatangkan saksi 

45  Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Mataram H. 
Asef   Syaifullah Amin, tanggal  12 Sepetember 2010.

46  Wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama 
Mataram Hj. Ernawati, tanggal  12 Sepetember 2010.
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yang betul-betul menyaksikan secara langsung kejadian 
perzinahan atau perselingkuhan .47 

2. Identitas Li`an di Pengadilan Agama Selong
 Menurut pengakuan Ketua  Pengadilan Agama Selong, 

yaitu Izzuddin bahwa kasus yang mengarah kepada alasan 
li`an sebagai faktor penyebab sengketa rumah tangga belum 
pernah terjadi. Karena perkara ini sangat susah dibuktikan 
oleh masyarakat yang menggugat. Masyarakat mengajukan 
gugatan lebih banyak mengarah kepada persoalan yang tidak 
sampai membuka aib seseorang. Kalau alasan selingkuh 
pernah terjadi, itupun ketahuan di saat penggugat diminta 
alasan-alasan yang menyebabkan semangat mereka untuk 
mengajukan gugatan perceraian.48 

Masyarakat banyak mengajukan gugatan untuk becerai 
bukan alasan li`an tetapi banyak disebabkan faktor-faktor. 
Antara lain ketidak harmonisan rumah tangga, seperti tidak 
adanya tanggungjawab, percekcokan yang ujung-ujungnya 
persoalan ekonomi.  Tetapi masalah perkara yang berkaitan 
dengan terjadinya suami melakukan perselingkuhan dengan 
pihak ketiga biasa terjadi. Bahkan ada seorang wanita yang 
melakukan persidangan dalam kondisi hamil suaminya 
tidak tahu tapi mereka tidak mau mengarahkan ke arah itu, 
karena mereka pada prinsipnya diluar sudah berpisah. Lebih 
jauh Izzudin menyatakan bahwa kejadian perkara seperti 

47  Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Mataram H. 
Asef   Syaifullah Amin, tanggal  12 Sepetember 2010.

48 Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Selong, tanggal  
14 Sepetember 2010.
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ini dilihat dari latar belakang masyarakat yang menghargai 
hukum Islam. Ia mencermati kondisi masyarakat Lombok 
yang menggunakan bahasa-bahasa yang mengarah ke ranah 
perceraian. 49 Jika hal itu terjadi, kemudian masing-masing 
keluarga menyetujui persoalan tersebut maka dianggap 
sepasang suami istri tersebut telah bercerai. 

Adapun gugatan-gugatan yang selama ini diajukan 
oleh masyarakat adalah sangat terkait dengan bunyi dari 
ayat pasal 19 tentang faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya perceraian. Apalagi alasan-alasan gugatan yang 
mengarah terhadap pengingkaran anak belum pernah 
terjadi. Tetapi menurut Izzudin perkara li`an ini tetap ada 
dan harus dijadikan sebagai alat sengketa rumah tangga 
manakala gugatan yang diajukan masyarakat terkait dengan 
kasus li`an.50                  

3. Posisi Li`an di Pengadilan Agama Giri Menang
Menurut salah seorang hakim di PA giri Menang, yaitu 

M. Syafi`i menjelaskan bahwa persoalan li`an belum pernah 
terjadi. Tetapi mengenai potensi yang mengarah terhadap 
perkara li`an ini tetap ada tetapi menurut pengakuan hakim 
ini belum pernah mengalaminya. Karena pada dasarnya 
li`an itu merupakan delik jarimah bukan delik perdata. Delik 
jarimah itulah yang menyebabkan terjadinya perceraian. 
Sedangkan perceraian sebagai akibat dari delik li`an yang 

49 Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Selong, tanggal  
14 Sepetember 2010.

50  Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Selong, 
tanggal  14 Sepetember 2010.
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isu utamanya adalah jarimah. Sementara Pengadilan Agama 
tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus jarimah 
itu. Itulah sebetulnya yang mengakibatkan tidak terjadinya 
kasus li`an ini dalam masyarakat. Meskipun dalam pasal 80 
KHI menjelaskan kebolehan mengarahkan perceraian itu 
dengan alasan li`an.51 

Sesuai dengan teori yang dipahami, M. Syafi`i 
menyatakan jika terdapat suami atau istri mengajukan 
gugatan perceraian disebabkan salah satu pihak melakukan 
perbuatan serong atau selingkuh hal itu diarahkan ke 19 
(f). Dugaan serta kecurigaan itulah akan mengakibatkan 
terjadinya pertengkaran yang berkepanjangan. Berangkat 
dari ini  keluarga menjadi berantakan dan tujuan perkawinan 
berupa mahabbah, mawaddah, dan rahmah tersebut kandas 
di tengah jalan.52 

Lebih jauh M. Syafi`i menyatakan bahwa Pengadilan 
Agama membolehkan alasan li`an itu dijadikan sebagai 
penyelesai kasus sengketa rumah tangga tetapi isu utamnya 
adalah nafsul walad (pengingkaran anak). Salah stu contoh 
seseorang pergi ke luar negeri selama 4 tahun ketika dia 
pulang istrinya melahirkan anak. Kasus semacam ini 
menurut M. Syafi`i bisa diselesaikan ke lembaga li`an. Tetapi 
persoalan ini menurut pengakuan beliau juga belum pernah 
ditangani. Menurut Beliau kondisi kita di NTB ini belum 
menyentuh ranah jarimah itu dan tugas kita hanya wilayah 

51  Wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama 
giri Menang, tanggal 18 September 2010. 

52  Wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama 
giri Menang, tanggal 18 September 2010.
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perdata saja. Berbeda dengan wilayah aceh yang sudah 
diberikan wewenang untuk menangani wilayah jarimah, 
maka persoalan-persoalan yang ditangani melalui li`an biasa 
terjadi. Karena semuanya telah diatur dalam qanunnya.53 

Meskipun pihak hakim Pengadilan Agama giri 
Menang belum pernah menangani kasus sengketa rumah 
tangga dengan alat penyelesaiannya li`an, tetapi kalau ada 
di masyarakat Lombok Barat yang mengajukan kasus li`an 
ini, pasti ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Asalkan persyaratan-persyaratan yang diajukan terpenuhi 
semisal kesiapan penggugat untuk mendatangkan empat 
orang saksi, kesiapan penggugat untu melakukan sumpah, 
dan lain-lain. 54 

4. Kedudukan Li`an di Pengadilan Agama Praya 
Menurut pengkuan Triyono Suyono, ketua Pengadilan 

Agama Praya bahwa penyelesaian kasus sengketa rumah 
tangga dengan murni li`an belum pernah dialami para 
pihak hakim.  Tetapi kasus sengketa yang berpotensi ke arah 
li`an itu ada dan bukan spesifikasinya kasus li`an. Karena 
kasus ini harus membutuhkan persyaratan-persyaratan 
yang lumayan terutama harus mendatangkan empat orang 
saksi dan dampak yang ditimbulkan sangat besar. Lebih-
lebih Beliau menguatkan pendapatnya ini dengan sebuah 
teori yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan kasus 

53  Wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama 
giri Menang, tanggal 18 September 2010.

54  Wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama 
giri Menang, tanggal 18 September 2010.
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perceraian dengan li`an harus mendatangkan empat orang 
saksi yang betul-betul mengetahui. Dimana semua saksi ini 
diposisikan sebagai syarat pembuktian bukan syarat hukum 
dalam proses pemeriksaan. Karena syarat pembuktian harus 
minimal dua orang baru bisa sah.55

Sedangkan menurut salah seorang hakim Pengadilan 
Agama Praya memperjelas pengakuan triyono Suyono di 
atas. Dimana perkara yang menuju ke arah li`an itu sebetulnya 
ada, tetapi tujuan pemeriksaannya tidak menuju ke arah 
li`an. Pengadilan Agama mencari konfirmasi sedalamnya-
dalamnya dari penggugat. Kebanyakan masing-masing 
penggugat sangat sulit bahkan tidak bisa mendatangkan 
empat orang saksi seperti yang dikehendaki li`an. Karena  
besar kemungkinan mereka banyak tahu akibatnya kalau 
diselesaiakan denga lembaga li`an.56 Dengan kondisi inilah 
kemudian para hakim Pengadilan Agama Praya memutuskan 
perkara gugatan cerai dengan penyebab-penyebab lain 
bukan dengan faktor li`an. 

Menurut pengalaman hakim ini dalam menyelesaikan 
kasus sengketa keabsahan anak, kebanyakan pemohon 
menginformasikan bahwa termohon pernah melakukan 
perselingkuhan atau perzinahan. Selingkuh ini terus 
digali, kalau selingkuh ini hanya diperoleh dari informasi, 
maka kasus ini tidak diarahkan ke li`an tetapi biasanya 
di selesaikan dengan gangguan pihak ketiga. Tetapi 

55 Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Triyono 
Suyono,  tanggal 20 September 2010.

56  Wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama 
Praya, tanggal 20 September 2010.
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kebanyakan pemeriksaan terkait dengan pertengkaran 
secara terus menerus, ketidakharmonisan seperti yang 
terkaper dalam pasal 19  (f). Sedangkan pertengkaran-
pertengkaran yang diakibatkan dari gangguan pihak ketiga 
diawali dari perselingkuhan atau perbuatan serong dengan 
motif  Perempuan Idaman Laki (PIL) atau Wanita Idaman 
Laki (WIL). 57             

Kasus-kasus yang mengarah terhadap li`an seperti 
pemohon mengajukan gugatan dengan penyebab 
perzinahan atau perselingkuhan maka menurut hakim 
Pengadilan Agama Praya harus diselesaikan dengan cerai 
biasa bukan dengan li`an. Teknis ini diperkuat dengan 
teori yang dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya 
Penerapan Hukum Perdata di Lingkngan Pengadilan 
Agama yang berbunyi pemeriksaan dan penyelesaian cerai 
gugat yang diajukan istri atas dasar alasan suami berbuat 
zina, dilakukan berdasrkan hukum acara yang berlaku pada 
gugat cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi 
sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang teah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa suaminya 
melakukan tindak pidana zina. 58 

Teori yang lazim dipergunakan oleh Hakim Pengadilan 
Agama di atas, dapat dibuktikan dari salah kasus sengketa 
rumah tangga yang disebabkan oleh gangguan pihak ketiga 
berupa perselingkuhan seorang istri dengan lelaki lain. Pada 

57  Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Praya Triyono 
Suyono, dikutip tanggal 25 Septemteber 2010.  

58  Wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama 
Praya, tanggal 25 September 2010.
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mulanya keluarga ini hidup dalam suasana yang relatif  aman 
dan rukun sehingga dikaruniai dua orang anak. Namun 
cobaan yang menerpa keluarga ini tidak bisa dibendung 
berawal dari tingkah laku istri yang kerap meninggalkan 
suami untuk berpacaran sekaligus melakukan perselingkuhan 
dengan lelaki lain. Kondisi ini yang mendorong semangat 
suami untuk mengajukan permohoan gugatan kepada 
Pengadilan Agama Praya untuk diselesaikan secara adil, 
sehinga suami berstatus sebagai pemohon dan istri menjadi 
termohon.59 

Dalam laporannya, pemohon dengan membawa alasan 
perselingkuhan yang dilakukan istrinya (termohon) dapat 
dibuktikan dengan mendatangkan tiga orang saksi yang 
menyatakan pembenaran terhadap perbuatan tidak senonoh 
itu memang telah dilakukan oleh termohon. Tetapi kuasa 
hukum dari termohon menolak dengan keras pengakuan 
saksi pemohon yang menuduh termohon melakukan 
perbuatan serong.60  Adapun tujuan penolakannya untuk 
menuntut pemohon mendatangkan empat orang saksi laki-
laki muslim yang mumayyiz yang bersedia langsung untuk 
bersumpah secara hukum Islam yang menyaksikan langsung 
termohon berbuat serong dengan laki-laki lain. 

Pihak pemohon tidak bisa melayani keinginan dari 
kuasa hukum termohon untuk mendatangkan empat 
orang saksi, meskipun dari salah satu saksi yang dihadirkan 

59  Putusan Hakim Pengadilan Agama Mataram tentang Jenis 
Perkara gugat yang mengarah pada konsep li`an, putusan tanggal 18 
September 2008, 3. 

60  Ibid., 4 
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menyatakan tegas berdasarkan persaksiannya dilapangan 
bahwa termohon memang benar melakukan perselingkuhan 
dengan lelaki lain. Bahkan termohon menelpon melakukan 
negosiasi dengan saksi untuk tidak menjadi saksi pemohon 
dalam persidangan. Namun saksi yang satu ini mengabulkan 
keinginan pemohon untuk menjadi saksinya, bahkan dengan 
sangat tegas menyatakan dihadapan para hakim bahwa 
termohon melakukan perselingkuhan di rumah saksi. Hal 
ini dibiarkan begitu saja, setelah sebelumnya saksi belum 
tahu kalau termohon masih terikat hubungan nikah dengan 
suaminya. 61 

Dalam memutuskan perkara ini hakim dengan tegas 
mengambukkan permohonan pemohon mengajukan 
gugatan talak dengan cerai tolak biasa meskipun hal ini 
semestinya diselesaikan dengan konsep li`an. Tetapi karena 
pihak pemohon tidak bisa mendatangkan empat saksi 
sebagaimana yang diinginkan kuasa hukum termohon, mak 
itlah sebagai alasan kuat pihak hakim menjatuhkan talak ini 
dengan cerai talak biasa. Dimana kasus ini lebih mengarah 
pada pertengkaran secara terus menerus, ketidakharmonisan, 
tidak rukun yang diawali dari kasus gangguan pihak ketiga, 
yaitu termohon melakukan perselingkuhan dengan lelaki 
lain.62          

61  Ibid., 5.
62  Ibid., 6.
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E. Analisis  Eksistensi   Li`an  Sebagai  Penyelesai 
Sengketa Rumah Tangga di Pengadilan Agama 
Sepulau Lombok

1. Analisis Tentang Kedudukan Li`an Sebagai 
Konsep Penyelesai Sengketa Rumah Tangga.
Agama Islam menuntunkan berbagai ajaran mu`amalah 

kepada umatnya adalah dimaksudkan untuk memelihara 
kepentingan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.63 

63  Memelihara kepentingan yang lima di atas persis dengan 
stetmen yang lontarkan oleh al-Fasi. Dimana menjaga unsur yang 
lima merupakan bagian penting untuk menjaga kemaslahatan manusia 
sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para 
ahli ushul fiqih, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. 
Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, aqal, jiwa, keturunan, 
dan harta. Pengejawantahan kelima unsur pokok tersebut bahwa 
seorang mukallaf  akan mendapatkan kemaslahatan, manakala ia 
dapat memelihara, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok 
tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan mafsadat, manakala ia tidak 
dapat melaksanakannya dengan baik. Al-Fasi, Maqashid al-Syari`ah al-
Islamiyyah wa Makarimuha (t.t : Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, tth), 
51-52. Selain al-Fasi tokoh ternama dalam bidang ushul fiqh, yaitu as-
Syathibi menyebutnya sebagai maqhsid as-Syrai`ah, sehingga dapat 
dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu dharuriyyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. 
Hal ini ia maksudkan untuk memelihara atau mewujudkan keliam 
unsur pokok tersebut. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda 
satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat 
dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima unsur pokok 
tersebut diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima 
pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua itu dpat dikatakan sebagai 
kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok 
ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan 
akan mempersulit dan mempersempi kehidupan manusia. Sedangkan 



  Implementasi Hukum Ekonomi Syariah .....     •     231

Karena dasar legislasi hukum dalam Islam sesungguhnya 
untuk memperbaiki kondisi manusia dan tidak lebih dari 
itu. Munculnya berbagai hukum merupakan bukti kongkrit 
dari fungsi Islam yang menjunjung nilai kemaslahatan, 
keselamatan, dan kebahagian dunia dan akhirat. Untuk 
menjaga perkembangan dan perlindungan struktur keluarga 
yang berkaitan dengan perkwainan, perceraian, dan warisan 
melahirkan hukum keluarga. Begitu juga hukum-hukum 
lainnya seperti hukum pidana yang tujuan diproduknya 
untuk mengatur hukuman atau konpensasi atas berbagai 
tindak kriminal semisal pelarangan zina sekaligus penuduhan 
zina.64 Pelarangan terhadap dua aktivitas  ini sangat urgen 
karena dapat mengeksploitasi wanita dan merusak ikatan 
keluarga.65 

Diysrai`atkannya hukum li`an adalah bagian dari 
produk hukum yang mendukung tujuan diadakannya hukum 
keluarga. Secara normatif  hukum li`an ini telah ditetapkan 
secara tegas dalam al-Qur`an seperti yang difirmankan 
Allah:

kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk 
menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, 
apalagi mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga 
lebih bersifat komplementer, pelengkap. Lihat Ali Hasbalah, Ushul at-
Tasyri` al-Islam (Mesir:Dar al-Ma`arif, 1976), 297. 

64 Muhammad Khudairi Bek, Tarikh Tasyri` al-Islami (Kairo: 
Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1960), 34-35.

65 Abu Ameenah Bilal Fhilips, The Evolution of  Fiqh: Islamic Law 
and the Madhabs, terj., M. Fauzi Arifin, 2005), 11.
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إِل ُشَهَداُء  ْم  َلُ َيُكْن  َوَلْ  َأْزَواَجُهْم  َيْرُموَن  ِذيَن   َوالَّ
ُه إِنَّ بِاهللِ  َشَهاَداٍت  َأْرَبُع  َأَحِدِهْم  َفَشَهاَدُة  ْنُفُسُهْم   َأ
َعَلْيِه اهللِ  َلْعَنَت  َأنَّ  اِمَسُة  َواْلَ  )6( اِدِقنَي  الصَّ  َلَِن 

)7( اْلَكاِذبنَِي  ِمَن  َكاَن  إِْن 
Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), 
Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri 
mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali 
bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah 
termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: 
bahwa la'nat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang 
yang berdusta.66 ( Qs., An-Nur (24) ayat : 6-7.

 Secara eksplisit ayat di atas menjelaskan bahwa jika 
terjadi saling tuduh menuduh di antara istri maupun suami 
melakukan perselingkuhan atau berbuat serong kemudian 
tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka ia harus 
bersumpah empat kali kemudian pada kali yang kelima 
penuduh harus menyatakan laknat Allah atasnya jika 
melakukan kebohongan. Ketegasan ayat ini memberikan 
suatu arahan kepada umat muslim untuk mempraktikan 
konsep li`an  bila perlu sebagai dalil jikalau kasus tuduhan 
zina tersebut benar-benar terjadi. 

Di samping itu mengandung ilustrasi bahwa adanya 
konsep li`an itu pada hakekatnya sebagai salah satu sarana 
untuk menjaga kemulian manusia di dunia, sehingga 

66  Depag RI, al-Qur`an dan Terjemahnya, 1998, dalam Qs., 



  Implementasi Hukum Ekonomi Syariah .....     •     233

diharapkan agar ekstra hati-hati dalam melempar tuduhan.67 
Karena itu, agama Islam mengharamkan segala macam dan 
bentuk upaya yang dapat merusak citra manusia sebagai 
makhluk yang mulia. Ia diharamkan darah dan kehormatan 
pribadinya dari berbagai pelecehan dan penindasan. Salah satu 
bentuk dari berbagai perlindungan dan pemeliharaan terhadap 
kehormatan manusia adalah ancaman hukuman yang cukup 
berat terhadap siapapun yang menuduh seseorang berbuat zina 
dengan seenaknya tanpa disertai dengan bukti-bukti yang kuat.68  
Di dunia Setiap penuduh wajib dijatuhi hukuman 80 kali deraan 
jika ia tidak ada hubungan nasab dengan tertuduh. Tetapi jikalau 
penuduh itu terikat dengan hubungan saumi istri maka dalam 
fiqh Islam dapat dikenakan hukuman untuk memilih antara 
didera 80 kali deraan atau meli`an istrinya.69 Selain itu, di akhirat 
kelak akan medapatkan ganjaran yang sangat keras dari Allah 
swt.70 

67  Keterangan ini bisa dibaca dalam potongan ayat al-Qur`an, 
yaitu  Allah SWT berfirman:

ْلَناُهْم َوَفضَّ َباِت  يِّ الطَّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلَبِّ  ِف  ْلَناُهْم  َوَحَ آَدَم  َبنِي  ْمَنا  َكرَّ  َوَلَقْد 

)70( َتْفِضيًل  َخَلْقَنا  ِمَّْن  َكثرٍِي  َعىَل 
Artinya “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari 
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna 
atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. Lihat Qs., al-Isra` (17) 
ayat : 70.

68  Mustafa Kamal, dkk, Fikih Islam sesuai dengan keputusan Majelis 
Tarjih Muhammadiyah  (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 345. 

69  Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh al-Usratu al-Muslimah, terj., M. 
Abdul gafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 344.

70  Seperti yang terdapat dalam al-Qur`an Firman Allah swt 
yang berbunyi sebagai berikut:
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Penyelesaian kasus yang sama dengan penjelasan 
secara normatif  di atas bisa dikatakan belum pernah 
terjadi di Pengadilan Agama sepulau Lombok meskipun 
di satu sisi pihak hakim Pengadilan Agama tersebut telah 
banyak menemukan kasus yang berpotensi terhadap 
tuduhan perselingkuhan antara istri dan suami baik 
tuduhan itu berkenaan dengan gangguan pihak ketiga 
dan keabsahan anak. Hal ini bukan sebagai kekeliruan 
pihak hakim Pengadilan Agama, karena penyelesaian 
kasus gugatan dengan konsep li`an kalau gugatan tersebut 
bisa melengkapi persyaratan-persyaratan li`an termasuk 
mendatangkan empat orang saksi. Mendatangkan empat 
orang saksi inipun tidak semudah yang harus dibayangkan 
tetapi wajib melaksanakan syarat-syarat tertentu, termasuk 
dalam keadaan peristiwa dan waktu yang sama dan secara 
haqul yakin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri 

ْم َوَلُ َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِف  ُلِعُنوا  اْلُْؤِمَناِت  اْلَغاِفَلِت  اْلُْحَصَناِت  َيْرُموَن  ِذيَن  الَّ  إِنَّ 

)23( َعِظيٌم  َعَذاٌب 
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-

baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan 
akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.  Yang dimaksud dengan wanita-
wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang tidak pernah sekali juga teringat 
oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji itu. Lihat Qs., an-Nuur (24) 
ayat: 23. Karena itu Rasulullah menghimbau umatnya untk menjuhi 
tujuh perkara yang menghancurkan, yaitu menyekutukan Allah, sihir, 
membunuh manusia yang diharamkan Allah, memakan barang riba, 
memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina  
kepada wanita-wanita mukmin yang baik-baik, pelupa (tidak terlintas 
sama sekali untuk berbuat zina. Hadis ini diriwayatkan oleh ukhari dan 
Muslim seperti yang dikutip oleh Mustafa Kamal, dkk dalam Fiqh..., 
Ibid, 346.    
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bagaimana perzinahan itu berlangsung, seperti mereka 
melihat bagaimana penis melakukan penetrasi ke dalam 
vagina secara jelas.

Kesulitan persyaratan saksi tersebut dapat dikatakan 
bahwa hampir-hampir mustahil hal itu dapat dilaksanakan. 
Bagaimana mungkin suatu perbuatan yang melanggar 
norma-norma etika dan kesusilaan dan teramat sangat 
memalukan ini bagi siapapun yang mengerjakannya akan 
dilakukan di satu tempat yang terbuka , hingga orang 
banyak dapat menyaksikannya dengan jelas. Dengan 
demikian, dapat dinyatakan bahwa sekalipun ada empat 
orang saksi yang telah memenuhi kreteria persaksian 
namun untuk dapat memenuhi persyaratan seperti di atas 
kiranya mustahil dapat dipenuhi. Di sinilah letak rahasianya 
bahwa dikarenakan tuduhan zina itu dapat meruntuhkan 
martabat dan harkat pribadi seseorang kalau dilakukan 
secara sembrono dan gegabah, maka untuk mengantisipasi 
hal seperti ini seseorang yang menuduh orang lain berbuat 
zina diperlukan syarat yang sangat berat, bahkan mustahil 
untuk dapat dipenuhi syarat seperti itu. 

Syarat tersebut setidaknya dapat memperkuat konsep 
li`an di Pengadilan Agama sepulau Lombok diberlakukan 
sebagai persediaan terhadap penyelesaian kasus bagi 
masyarakat yang membutuhkannya. Bukan berarti konsep 
li`an tidak bisa dipergunakan namun pihak hakim Pengadilan 
Agama memutuskan serta menyelesaikan kasus-kasus yang 
terkait dengan tuduhan perselingkuhan disebabkan zina 
yang dilakukan oleh salah seorang dari suami istri atau 
disebabkan karena pengingkaran terhadap keabsahan anak 
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itu berdasarkan hasil pemeriksaan dari laporan gugatan 
masyarakat. 

Pemberlakuan konsep li`an ini secara legal formal 
di Pengadilan Agama sangat urgen, karena Kompilasi 
Hukum Islam juga telah memberikan lampu hijau bahwa 
konsep li`an merupakan sarana yang bisa dijadikan sebagai 
alat penyelesaian kasus sengketa rumah tangga terutama 
yang berkaitan dengan tuduhan zina dan pengingkaran 
keabsahan anak. Apabila dirunut dengan  mendalam, 
bahwa konsep li`an sesungguhnya bisa berlaku seiring 
dengan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam. Sementara 
pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam bisa dikatakan 
legal dalam menjawab kasus-kasus yang terkait dengan 
perkawinan, waris, hudud harus berdasarkan aturan-aturan 
yang berlaku. 

Di antara aturan-aturan yang dimaksud seperti 
yang dituangkan dalam penjelasan Kompilasi Hukum 
Islam tentang Instruksi Presiden tanggal 10 Juni tahun 
1991 yang memutuskan seluruh institusi Departemen 
Agama dan institusi pemerintah lainnya yang terkait 
agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di 
bidang Hukum perkawinan, Kewarisan, dan perwakafan 
sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama instruksi 
Presiden Republik Indonseia Nomor 1 tahun 1991 untuk 
digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat, yang 
memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah 
di bidang tersebut. Selanjutnya aitem kedua menjelaskan 
bahwa seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum 
pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang 
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Hukum Perakwinan, Kewarisan, dan Perwakafan, sedapat 
mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di 
samping perundang-undangan lainnya.71                              

Dari penjelasan di atas memberi kesimpulan bahwa 
segala yang berkaitan dengan hukum perkawinan termasuk 
konsep li`an adalah harus diberlakukan di seluruh 
Pengadilan Agama Indonesia meskipun instruksi persiden 
ini diterbitkan tahun 1991, karena belum ada peraturan 
yang terbaru untuk menghapus instruksi ini, berarti masih 
tetap diberlakukan. Jadi konsep li`an seperti keterangan 
instruksi persiden di atas bisa digunakan jika diperlukan. 
Artinya pemberlakuannya seiring dengan adanya laporan 
gugatan dari pihak suami istri yang terjadi peristiwa tuduh 
menuduh melakukan perselingkuhan baik disebabkan 
faktor gangguan pihak ketiga atau keabsahan anak.

Tetapi kenyataan di lapangan bahwa li`an seolah-olah 
kelihatan tidak berlaku karena tindakan hakim Pengadilan 
Agama sepulau Lombok belum pernah sampai tahun 2010 
menyelesaikan kasus yang semestinya diselesaikan dengan 
li`an meski terdapat laporan yang berkonotasi terhadap 
pemberlakuan li`an. Karena pembuktian perbuatan zina oleh 
tergugat yang diajukan penggugat susah untuk dibuktikan. 
Kalau pembuktian melalui pengakuan yang bersangkutan 
menurut hukum Islam mengikat, karena segala hal yang 
menyangkut pihak ketiga (Allah dan masyarakat) sekaligus 
tuntas. Artinya begitu seseorang mengaku melakukan 
perselingkuhan, seketika itu juga harus pula ditetapkan 

71  Lihat Kompilai Hukum Islam, .. Ibid., 13-14.
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hukuman had zina atau rajam sekaligus dilaksanakan 
hukumnya. Karena itu, hukum acara Peradilan Agama 
perdata maupun peradilan umum adalah sama maka 
memandang pengakuan sebagai alat bukti yang mengikat.72 
Seperti yang dinukil oleh Roihan A. Rasyid tentang hadis 
Rasulullah73 yang berkenaan dengan pengakuan zina oleh 
salah seorang sahabat. Roihan A. Rasyid menyimpulkan 
bahwa pengakuan seseorang yang melakukan telah berzina, 
jika diucapkan dengan jelas di muka umum (termasuk di 
muka sidang pengadilan) dengan empat kali adalah bukti 
yang sah telah berzina.74 

Pemberlakuan li`an dalam kasus pengakuan zina 
di atas hanya bisa berlaku bagi negara-negara yang telah 

72  Dar uraian di atas sudah dapat disimpulkan bahwa menurut 
Islam pengakuan sebagai alat bukti adalah mengikat   

73 Hadis tersebut artinya seorang laki-laki muslim datang 
kepada Rasulullah saw. Ketika beliau di masjid. Laki itu menyeru 
Rasulullah seraya berkata: Ya Rasulullah saya telah berzina, maka 
Rasulullah melaingkan mukanya. Lelaki itu berusaha berputar 
menghapa Rasulullah sambil berkata : ya Rasulullah saya telah berzina 
dan Rasulullah tetap memalingkan mukanya. Begitulah lelaki itu 
mengulangi perkataanya sampai empat kali. Tatkala lelaki itu telah 
disaksikan kesaksiannya (kesalahannya) empat persaksian (maksudnya 
empat kali mengaku), lantas Rasulullah memanggilnya sekalian berkata: 
apakah engkau tidak gila laki-laki itu menjawab, tidak. Rasulullah 
bertanya lagi apakah engkau sudah beristri, sudah. Maka Nabi saw. 
bersabda bawalah pergi laki-laki ini dan hukum rajamlah dia. Lihat 
Rosihan A. Rasyid, Penyelarasan Diberlakukannya Hukum Acara Perdata 
Peradilan Umum Sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus dari Segi 
Pembuktian Zina dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam (Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992), 40.    

74  Ibid., 40. 
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menerapkan hukuman had zina dan atau rajam bagi mereka 
berzina. Akan tetapi bagi sauatu negara yang memberlakukan 
zina berikut hanya akibat-akibatnya tidak bisa 
memberlakukan had zina atau rajam termasuk di Indonesia 
maka pengakuan telah melakukan zina oleh salah seorang 
tergugat, sekalipun dikuatkan dengan sumpahnya tidak 
bisa mengikat telah terbukti melakukan zina, mungkin saja 
pengakuan zina buatan. Hal-hal seperti ini menjadi penguat  
bagi Pengadilan Agama sepulau Lombok mengarahkan 
kasus-kasus yang memiliki potensi li`an tersebut ke arah 
pertengkaran secara terus menerus seperti yang terkaper 
dalam pasal 19 (f). Apalagi kasus-kasus sengeketa rumah 
tangga yang dilaporkan itu terkait perselingkuhan atau zina 
yang masih dalam level persangkaan atau sekedar informasi 
dari tetangga maka tidak dapat diproses dengan li`an.       

1. Analisis Terhadap Realisasi Li`an sebagai alat 
penyelesai Kasus Sengekta Rumah Tangga. 
Tujuan perkawinan sebagaiman yang diformulasikan 

dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal abadi.75 Tujuan mulia ini 

75  Pasal 1 Undang- Undang ini menegaskan bahwa perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa.  Lihat Ahamd Rofiq, 
Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja grapindo Persada, 2003), 268. 
Bandingkan dengan Tujuan perkawinan yang diformulasikan oleh A.A 
Pyzee, yaitu pertama, dari sisi hukum perkawinan bukan hanya sekedar 
untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu 
bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang 
perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan dan 



240     •     Zaenudin Mansyur

mengindikasikan suatu kewajiban bagi suami istri untuk menjaga 
dan memelihara dengan sebaik-baiknya melalui realisasi hak dan 
tanggung jawab masing-masing. Suami istri perlu saling membantu 
dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 
keperibadiannya membantu dan mencapai kesejaheraan spiritual 
dan material. Tujuan ini secara tidak langsung memperkecil 
kesempatan melakukan pertengkaran, percekcokan serta alasan-
alasan lain yang menuju putusnya perkawinan. Di samping itu, 
azas ini mengadung prinsip mempersukar terjadinya perceraian.76 
Untuk memungkinkan keharusan terjadinya perceraian 
dibutuhkan alasan-alasan terntentu serta harus dilakukan di 
depan sidang pengadilan.

kontrak. Kedua, secara sosial bahwa perkawinan itu sendiri berhasil 
mengangkat derajat seorang wanita ke derajat yang lebih tinggi di 
masyarakat dibaning dengan kondisinya sebelum melangsungkan akad 
perkawinan. Ketiga, perkwinan dari sudut pandang agama merupakan 
sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu, perkawinan harus dilakukan 
oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat 
tercapai. Lebih penting dari itu, dalam kaca mata agam perkawinan 
merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai ass 
masyarakat. AA. Pyzee, Outline of  Muhammadan Law (Oxford University 
Press, 1974), 88.     

76  Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya alasan 
perceraian ini diwajibkan pula bagi pihak suami istri untuk menjaga 
prinsip-prinsip perkawinan, seperti yang dikemukakan oleh Musdah 
Mulia. Ia mengemukakan bahwa prinsip perkawinan itu ada empat yang 
didasarkan pada ayat-ayat al-Qur`an, yaitu prinsip kebebasan memilih 
jodoh, prinsip mawaddah dan rahmah, prinsip saling melengkapi dan 
melindungi, dan prinsip mu`asarah bi al-ma`ruf. Lihat Musdah Mulia, 
Pandangan Islam tentang Poigami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan 
gender dan The Asia Fondasion, 1999), 11-17.  
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Di antara sebagian dari alasan tersebut adalah terjadinya 
salah satu pihak melakukan perzinahan atau fakhisyah,77 yang 

77  Alasan yang dapat memicu terjadi perceraian selain li`an 
adalah terjadinya nusyuz dari pihak istri. Adapun langkah-langkah 
penyelesaian kasus ini tedapat surat an-Nisa` ayat 34, yaitu: 

ِمْن ْنَفُقوا  َأ َوبَِم  َبْعٍض  َعىَل  َبْعَضُهْم  اهلُل  َل  َفضَّ بَِم  النَِّساِء  َعىَل  اُموَن  َقوَّ َجاُل   الرِّ

اُفوَن َتَ ِت  َواللَّ اهلُل  َحِفَظ  بَِم  لِْلَغْيِب  َحاِفَظاٌت  َقانَِتاٌت  اُت  اِلَ َفالصَّ  َأْمَواِلِْم 

َتْبُغوا َفَل  َأَطْعَنُكْم  ْن  َفإِ ُبوُهنَّ  َواْضِ اْلََضاِجِع  ِف  َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ   ُنُشوَزُهنَّ 

)34( َكبرًِيا  ا  َعِليًّ َكاَن  اهلَل  إِنَّ  َسبِيًل  َعَلْيِهنَّ 
Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 

oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang 
saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha besar. Qs. an-Nisa` (4) ayat : 34. 

Maksud dari ayat ini adalah para istri hendaknya tidak berlaku 
curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Begitu juga 
meninggalkan kewajiban bersuami isteri seperti meninggalkan rumah 
tanpa izin suaminya. Adapun teknik penyelesaian perceraian dengan 
konsep ini diawali dengan memberi pelajaran kepada isteri yang 
dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, 
bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur 
mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul 
mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara 
pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain 
dan seterusnya. Penjelasan lebih rinci tentang penyelesaian kasus 
ini dapat dilihat dalam al-Nawawy, al-Tafsir al-Munir (Marah Labib) 
(Semarang: Usaha Keluarga, tt.), juz 1, 146. Selain itu terdapat juga 
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menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara 
penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang 
didakwakan, yaitu dengan cara li`an seperti yang terdapat 
dalam fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Karena li`an merupakan salah satu gerbang putusnya 
perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya dan akibat 
dari li`an adalah talak ba`in kubra. Kalau terbukti dalam 
melakukan perzinahan di antara salah satu pihak maka 
penyelesainnya jelas akan memutuskan tali perkawinan.78

Li`an merupakan salah satu alat penyelesai sengketa 
rumah tangga yang disediakan oleh pihak Pengadilan Agama 
sepulau Lombok terutama terkait dengan gugatan cerai 
disebabkan tuduhan perselingkuhan atau zina antara suami 
maupun istri. Karena itu, pengadilan Agama sesungguhnya 

alasan lain, yaitu  terjadinya nusyuz dari pihak suami seperti yang 
dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 128. Menurut Sayuti Talib  ayat 
ini sebagai dasar untuk merumuskan tata cara dan sayarat-syarat bagi 
taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk 
mengantisipasi sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila 
suami melakukan nusyuz seperti tidak menggali istri, acuh tak acuh, 
tidak memenuhi kewajibannya. Lihat Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan 
Indonesia (Jakarta: UI-Press, 1986), 94. Ada juga alasan terakhir yang 
dapat memicu terjadinya pereraian, yaitu terjadinya perselisihan dan 
percekcokan antara suami istri, yang dalam al-Qur`an sering disebut 
dengan syqaq. Selesainya  kasus ini terdapat dalam Qs. an-Nisa (4) ayat 
35 yang artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam 
itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal.

78  Ahmad Rafiq, Hukum …, Ibid., 274.
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berwenang menangani kasus tuduhan perselingkuhan atau 
zina dengan teknik-tenknik yang sesuai dengan kondisi 
pengakuan dari penggugat. Wewenang seperti ini nampak 
jelas ketika munculnya pasal 52 tentang tugas dan wewenang 
Pengadilan Agama, yaitu dapat memberikan keterangan, 
pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam dan segala 
teknik dalam menyelesaikan tugas diserahkan kepadanya 
berdasarkan Undang Undang.79 

Tugas wewenang tersebut mengindikasikan bahwa 
hakim di Pengadilan Agama adalah seorang Mujtahid 
yang diangkat oleh Negara untuk menyelesaikan kasus-
kasus yang terkait dengan sengketa urusan keagamaan.80 

79  Khatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam 
Teori dan Praktik di Peradilan Agama (Yogyakarta: UII Press, 2009), 8.

80 Mujtahid di sini maksudnya para hakim di Pengadilan 
Agama diberikan kebebasan untuk menafisrkan serta mengarahkan 
kasus-kasus yang sekiranya susah dibuktikan oleh penggugat ke kasus 
yang lain agar pihak penggugat merasakan kepuasan dengan hasil 
yang diputuskan oleh hakim. Hal ini mengahruskan pihak hakim 
menelusuri serta memeriksa dengan sedetail-detailnya perkara yang 
sedang dilaporkan penggugat agar bisa diselesaikan dengan kondisi 
yang sedang dihadapi. Sebagai ilustrasi tentang pentingngya kondisi 
dan konteks dalam menyelesaikan persolan hukum dapat dicermati dari 
stetmen yang dilontarkan oleh pakar hukum Islam mengenai prisinsip 
mujtahid, yaitu prinsip ijtihad terbuka dengan tidak mengesampingkan 
dunia kondisi dan konteks sehingga menurut Mas`udi seperti yang 
dikutip Abdul Mun`im Saleh - harus dijunjung tinggi sedemikian 
rupa sehingga teks suci pun harus tunduk kepadanya. Lebih jauh 
ia menyatakan ”titik tolak Islam emansipatoris adalah problem 
kemanusiaan, bukan teks suci (teks-ide) sebagaimana Islam skriptualis, 
Islam idiologis maupun Islam modernis. Teks-teks suci tersebut 
subordinat terhadap pesan moral, etik mapun spritualis, sehingga ia 
tidak dipahami sebagai undang-undang, melainkan sinar pembebasan. 
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Karena itu tidak heran kalau masing-masing pengadilan Agama 
bervariasi dalam menyelesaikan kasus sengketa rumah tangga 
yang terkait dengan tuduhan perselingkuhan. Taruh misalnya 
Pengadilan Agama Mataram yang lebih banyak memeriksa kasus 
perselingkuhan di antara suami istri kemudian diarahkan kepada 
kasus pertengakaran terus menerus sekaligus hakim menyumpah 
penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya tetapi 
bukan sumpah yang disyaratkan li`an adalah sebagai bukti 
kongkrit dari pihak hakim bebas dalam menetapkan hukum.81

Karena itu, Islam emansipatoris tidak akan berhenti pada dekonstruksi 
dan pembongkaran teks yang membuat kita linglung, tetapi teks 
dijadikan sebagai wahana pembebasan. Karena realitas dominasi 
tidak hanya wacana, melainkan juga dominasi yang bersifat riil dan 
materil”. Lihat Abdul Mun`im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum 
Tuhan, Berpikir Induktif  Menemukan Hakekat Hukum Model al-Qawa`id 
al-Fiqhiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 7. Bandingkan dengan 
Masdar F. Mas`udi, Islam Emansifatoris: Menafsir Agama untuk Praksis 
Pembebasan (Jakarta: P3M, 2004), Sinopsis (halaman sampul belakang).   

81 Kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan tanpa bersyarat 
tetapi kebebasan sebatas lingkup yang telah diatur sedemikian rupa 
oleh Undang Undang dan Kompilasi Hukum Islam serta fiqh Islam. 
Kebebasan macam ini sesungguhnya menolak konsep kebebasan 
yang kerap dibeberkan oleh seorang tokoh sosial, yaitu Marx Weber. 
Dimana kebebasan yang ditawarkannya cukup mencengangkan 
diantara menguntungkan sepihak saja tanpa memperdulikan pihak lain 
menjadi rugi. Contoh kecil, misalnya dalam bidang ekonomi tentang 
teknis menggulingkan lawan sehingga keuntungan yang merupakan 
kepentingan pribadi dapat diperoleh berdasarkan kepuasan yang telah 
ditentukan. Bahkan kepuasan tetap terasa melekat manakala pihak lain 
dirugikan serta tidak saling memperdulikan akibat dari totalitas praktik 
sosial yang dilaksanakan. Asgar Ali Enginer, Islam dan Teologi Pembebasan, 
terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 99.
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Tindakan hakim seperti yang telah digambarkan di 
muka merupakan aktivitas mulia dalam menegakkan suatu 
keadilan, karena dalam memutuskan perkara yang mengarah 
terhadap li`an itu tidak langsung divonis sebagai aktivitas 
yang harus diselesaikan dengan li`an. Meskipun laporan 
penggugat tersebut memiliki nilai sedikit kebenaran tentang 
tergugat telah melakukan perzinahan. Disinilah letak keadilan 
hakim Pengadilan Agama memeriksa kasus tersebut dengan 
sedalam-dalamnya sampai penggugat menarik gugatannya 
dari kasus li`an menjadi kasus pertengkaran karena 
ketidakmampuan penggugat mendatangkan bukti kongkrit 
serta mendatangkan empat orang saksi, dan melakukan tes 
vesum terhadap tergugat. Sebaliknya jika pengakuan dari 
penggugat benar dan sampai berani menanggung resiko 
dan konsekuensi dari gugatan tersebut, maka kondisi ini 
hakim wajib menyelesaikannya dengan li`an.82 

82 Model penyelesainya seperti yang termaktub dalam al-
Qur`an surat an-Nur ayat 6 dan 7: 

َأْرَبُع َأَحِدِهْم  َفَشَهاَدُة  ْنُفُسُهْم  َأ إِلَّ  ُشَهَداُء  ْم  َلُ َيُكْن  َوَلْ  َأْزَواَجُهْم  َيْرُموَن  ِذيَن   َوالَّ

ِمَن َكاَن  إِْن  َعَلْيِه  اهللِ  َلْعَنَت  َأنَّ  اِمَسُة  َواْلَ  )6( اِدِقنَي  الصَّ َلَِن  ُه  إِنَّ بِاهللِ   َشَهاَداٍت 

)7( اْلَكاِذبنَِي 
Artinya: ”Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), 

Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, 
Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, 
Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) 
yang kelima: bahwa la’nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang 
berdusta. Maksud dari ayat ini adalah orang yang menuduh istrinya 
berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah 
bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar 
dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa 
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Sementara tindakan dari pihak penggugat yang 
mengalihkan laporan perkaranya dari li`an menjadi 
pertengkaran itu merupakan tindakan yang tidak bisa 
disalahkan meskipun ia sendiri mengakui dan telah benar 
menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa tergugat 
memang telah melakukan perzinahan. Karena pihak hakim 
Pengadilan Agama dalam mencari pembuktian tidak cukup 
hanya sumpah dari pihak terggugat sendiri namun harus 
bukti material karena pembuktian tuduhan zina menurut 
Rosihan A. Rasyid adalah semua hukum acara/formil hanya 
mengabdi pada hukum materil.83 

Dalam kondisi inilah pihak hakim membutuhkan 
bukti-bukti kongkrit lainnya semisal tergugat ditemukan 
sedang melakukan senggama oleh pihak yang dijadikan 
saksi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya dalam hal ini 
penggugat diarahkan kepada kasus pertengkaran lantaran 
tidak bisa mendatangkan bukti formil seperti yang 
dimintakan hakim. Untuk membuktikan zina tersebut  
Lebih jauh  Rosihan A. Rasyid mengungkapkan memang 
susah membuktikan seorang betul-betul melakukan 
perzinahan.  Karena menurutnya sedikit membingungkan 
tentang makna zina itu sendiri apakah asal ketemu ujung 
sunatan laki-laki dan perempuan saja di luar nikah? Atau 
disyaratkan harus  masuknya alat kelamin laki-laki ke 

Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih 
dikenal dengan Li’an. Lihat Qs., an-Nur (24) ayat : 6-7. lihat juga 
penjelasan tentang teknik penyelesaian sengketa rumah tangga ini 
dapat dilihat dalam Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh al-Usratu al-Muslimah, 
terj., M. Abdul gafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 344.

83  Rosihan A. Rasyid, Penyelarasan, Ibid.,  43.  
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dalam alat kelamin perempuan. Masalahnya yang menjadi 
pertanyaan besar adalah tentang watha` syubhat (salah kira), 
persetubuhan karena dipaksa, persetubuhan suami istri yang 
kini dibatalkan perkwainannya karena baru diketahui.84       

 Secara tidak langsung pernyaataan Rosihan A. Rasyid 
di atas memberikan arah yang jelas tentang realisasi kasus-
kasus yang substansinya mengarah terhadap li`an namun 
dialihkan ke kasus yang terdapat dalam pasal 19 poin (f), 
yaitu terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Hal ini 
dikarenakan pihak penggugat tidak bisa mendatangkan saksi 
empat orang saksi serta tidak bisa membuktikan kejadian 
perselingkuhan maupun zina yang dilakukan tergugat. 
Realisasi li`an dengan cara ini bisa saja dibenarkan jika 
melihat kasus-kasus yang sama di Pengadilan Agama Selong. 
Dimana kasus yang substansinya mengarah pada li`an 
semisal tuduhan perzinahan dan keabsahan anak diarahkan 
kepada kasus sengketa rumah tangga yang disebabkan 
oleh faktor tidak adanya kerukunan dan keharmonisan 
bahkan pertengakaran secara terus menerus. Karena pihak 
penggugat dalam pemeriksaan  kasus tersebut tidak berani 
diarahkan kepada kasus li`an karena dibayang-bayangi oleh 
kehawatiran kalau laporan perkara yang diajukannya sebagai 
aktivitas untuk membeberkan `aib seseorang. Di samping 
itu juga tidak bisa mendatangkan empat orang saksi serta 
bukti-bukti kongkrit yang mendukungnya.

Sikap penggugat yang demikian tidak bisa diklaim 
sebagai sikap keliru oleh pihak hakim meskipun di satu sisi 

84  Ibid., 43. 
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adanya kebolehan untuk membicarakan aib seseorang sebagai 
kebutuhan persaksian.85 Pihak hakim harus mendengarkan 
bahkan mempertimbangkan sikap masyarakat Lombok 
Timur yang mempertahankan sikap menjaga `aib seseorang 
tersebut,  meskipun perkara yang dilaporkan terdapat 
benar-benar terjadi perselingkungan atau perzinahan oleh 
masing-masing pihak suami maupun istri. Sikap relegius 

85  Kebolehan seorang membicarakan ̀ aib orang dihadapan hakim 
semata-mata sebagai saksi untuk mendatangkan kemaslahatan rumah 
tangga sebagaiman yang dikutip oleh Abdus Salam Arif  tentang pendapat 
Syaikh Mahmud Saltut. Menurtnya setiap aktivitas yang mengandung 
manfaat, baik itu dari segi menarik atau mengahsilkannya, maupun cara 
menolak atau menghindarkan bahaya, dan kepedihan pantas dinamakan 
kemaslahatan. Karena maslahah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang 
membawa kea rah yang baik dan bermanfaat. Lihat Abdus Salam Arief, 
Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian 
Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: LESFI, 2003), 
154-155. Bandingkan dengan Sa`id Rahman al-Buti, Dawabit al-Maslahah 
(Bairut: Muassasah al-Risalah, 1977), 23. Begitu juga lihat Mustafa Zaid, 
Maslahah fi al-Tasyri` al-Islami (Mesir: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1964), 23. 
Mengenai pentingnya  seorang saksi demi kemaslahatan dalam rumah 
tangga, andai kata tidak ada orang yang mau menjadi saksi karena takut 
membicarakan `aib tersebut maka dapat dipastikan mudharat nya lebih 
akan lebih besar. Itulah maslahat ini sangt urgen sebagai pertimbangan 
hukum sebagaimana yang diformulasikan oleh para ulama hukum 
Islam. Diantaranya al-gazali yang sampai menimpulkan Al-ghazali 
menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu 
yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat 
(kerusakan), namun hakekat dari maslahah adalah مقصود على   احملافظة 
 Sedangkan .(memlihara tujuan syara` dalam menetapkan hukum)  الشرع
tujuan syara` dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara 
jiwa, akal, keturunan, harta, agama. Lihat penjelasan ini dalam Al-Thufi, 
Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Jilid III. Beirut: Muassasah al-Risalah, 
1989, 209.        
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masyarakat ini juga memang harus dihormati oleh pihak 
Pengadilan Agama karena tidak seratus persen salah. 
Meskipun memang di satu sisi ada nilai benarnya terutama 
masyarakat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 
Selong seperti yang disabdakan Rasulullah saw:

عليه اهلل  صىل  النبي  أن  عنه  اهلل  رض  هريرة  أيب   عن 
 وسلم قال : من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا
 نفس اهلل عنه كربة  من كرب يوم القيامة، ومن يس عىل
الدنيا واآلخرة، واهلل ف عون  معس يس اهلل عليه ىف 

العبد مادام العبد ىف عون أخيه.
Artinya: Barang siapa yang meringankan beban seorang 
muslim di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya 
pada hari kiamat. Barang siapa yang menutupi (aib) seoarng 
muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan 
akhirat. Allah selalu menolong hambanya, selama hamba itu 
menolong saudaranya.86 

86  Hadis ini diriwayatkan oleh Mulim, Abu Daud, dan Tirmizi. 
Hadis ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh besar terhadap 
masyarakat Lombok Timur terutama para penggugat  mengenai 
kasus perselingkuhan. Dimana mereka ini dapat dipastikan telah 
mengakar dari balasan yang dijanjikan Allah di hari kiamat kelak. 
Karena buah dari menutup aib seorang muslim di dunia adalah Allah 
nanti di akhirat akan mencukupinya, serta memberinya pahala yang 
setimpal. Kecukupan yang lebih mulia dan lebih tinggi. Dimana pada 
hari yang segala rahasia apa pun akan terungkap dan perkara apa pun 
tidak bisa disembunyikan. Setiap jiwa akan mendapatkan apa yang 
pernah diperbuat. Dan perlindungan Allah SWT akan senantiasa 
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 Hadis di muka secara eksplisit menjelaskan tentang 
ketidakbolehan seseorang mengumbar aib saudara sehingga 
dengan keumuman redaksinya sampai tidak dibatasi siapa 
yang seharusnya dilarang untuk mengungkit aib sesama. 
Karena itu tidak ironis kalau masyarakat Lombok Timur 
yang mengadukan perkara tuduhan zina itu lebih condong 
diarahkan ke faktor-faktor lain yang bisa memutuskan 
perkawinan semisal kembali ke bunyi pasal 19 (f).87    

menyertai orang-orang beriman, yaitu mereka yang melindungi 
(memberi pertolongan) hamba-hamba-Nya di dunia, tidak menguak 
rahasia mereka, dan tidak mempergunjingkan mereka. Lihat Sayid 
Sabiq, Fiq Sunnah, terj., Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-
Ma`arif, 1987), 139-140. Bandingkan dengan Ahmad Umar Hasyim, 
Syakhsyitaul Muslim, terj., Djoko Suryatno (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 
2004), 535-536.         

87 Pemahan rigiusitas masyarakat sangat berpengaruh 
terhadap aktivitas kesehariannya, taruh misalnya masyarakat Lombok 
Timur yang menganggap saudara sesama muslim, sehingga mereka 
wajib merasakan sesuatu yang dirasakan oleh saudaranya sesama 
muslim. Seorang mesti mau merasakan derita saudaranya seiman 
dan memberriakan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. 
Sebaliknya, salah seorang  dari mereka dilarang merendahkan yang 
lain dan membebani saudaranya, namun hendaklah ia memberikan 
bantuan. Karena itu, tidak pantas seorang muslim membicarakan 
aib seseorang saudaranya seiman kecuali yang baik-baik saja. Mereka 
diharapkan selalu menguatkan ikatan persaudaraan kemansiaan. 
Seperti yang firman Allah

َول ُسوا  سَّ َتَ َوَل  إِْثٌم  نِّ  الظَّ َبْعَض  إِنَّ  نِّ  الظَّ ِمَن  َكثرًِيا  اْجَتنُِبوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ  َيا 

ُقوا َواتَّ َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  َأِخيِه  َم  َلْ َيْأُكَل  َأْن  َأَحُدُكْم  َأحُيِبُّ  َبْعًضا  َبْعُضُكْم   َيْغَتْب 

َرِحيٌم )12( اٌب  َتوَّ اهلَل  إِنَّ  اهلَل 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-

sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 



  Implementasi Hukum Ekonomi Syariah .....     •     251

Tindakan hakim seperti gambaran di atas mendapat 
dukungan dari stetmen-stetmen yang dilontarkan oleh para 
hakim Pengadilan Agama di Praya. Dalam menyelesaikan 
kasus yang sama pihak hakim juga mengarahkan kasus 
tersebut sebagaimana yang tertera dalam pasal 19 (f) juga. 
Dimana faktor ini diawali terjadinya faktor pertengkaran 
secara terus menerus yang diakibatkan oleh  gangguan 
pihak ketiga seperti perselingkuhan dengan motif  Wanita 
Idaman Lelaki (WIL) atau Perempuan Idaman Lelaki 
(PIL). Di samping itu terdapat juga gangguan pihak ketiga 
yang mendominasi keretakan hubungan suami istri yang 
pada ujung-ujungnya melahirkan saling cemburu di antara 
masing-masing pihak. Ketenangan serta kerukunan tidak 
lagi terurus, sehingga persoalan kecil yang ukuran tidak layak 
untuk dijadikan sebagai alat penghangus nuansa mahabbah, 
mawaddah, dan rahmah kerap terjadi. Maka tidak heran 
kalau melahirkan pertengkaran secara terus menerus yang 
pada ujungnya saling tuduh- menuduh, mencari kesalahan 
masing-masing adalah sebagai agenda sehari-hari. Apalagi 
tuduhan perselingkuhan maupun perzinahan menjadi 
obyek yang lazim mengundang masalah adalah sebagai alat 
penghias dalam meretakkan hubungan ikatan perkawinan.  
Dengan demikian, tidak heran kalau laporan perkara 
gugatan yang diajukan masyarakat di Pengadilan Agama 
Praya seperti yang telah dijelaskan di atas merujuk pada 

mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang. Lihat Qs., al-Hujurat (49) ayat: 12.
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pasal 19 (f), yaitu percekcokan dan pertengkaran secara 
terus menerus.          

Adapun model penyelesaian kasus yang dilakukan pihak 
hakim Pengadilan Agama Praya sesuai dengan alasan gugatan 
yang diajukan oleh penggugat meskipun masalah tersebut 
berpotensi ke ranah tuduhan zina maupun pengingkaran 
keabsahan anak. Tindakan yang dilakukan hakim tersebut 
dalam perspektif  Negara Indonesia telah sesuai dengan Undang 
Undang, karena pihak penggugat tidak bisa mendatangkan saksi 
yang betul-betul melihat bersangutan melakukan selingkuh atau 
zina. Karena menurut Undang Undang seperti yang dikutip 
oleh Yahya Harhap bahwa perbuatan zina atau selingkuh yang 
dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan hendaknya 
jelas tertangkap basah dalam melakukan hubungan kelamin dan 
kalau ini dapat dibuktikan maka barulah perbuatan zina itu dapat 
dijadikan sebagai alasan cerai.88 

Penyelesaian kasus yang sama seperti gambaran di 
atas mendapat dukungan kuat dari Pengadilan Agama giri 
Menang. Dimana kasus-kasus yang terkait dengan gugatan 

88  Pengertian zina sebagaimana yang dikutip Yahya Harhap 
di atas banyak dianut oleh Negara-negara, termasuk pengadilan di 
Amerika Serikat, dimana perbuatan zina baru dapat dibenarkan oleh 
hukum untuk dapat dipergunakan sebagai alasan cerai adalah perbuatan 
zina yang ”fragrante delicto” artinya pasangan tersebut harus tertangkap 
basah sedang berhubungan kelamin secara jelas dan nyata. Karena itu, 
jika seorang pria dan wanita yang bukan suami istri sedang beristirahat 
di kamar sebuah hotel dalam satu tempat tidur, harus diangga bukan 
merpakan perbuatan zina. Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum  
Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama (Jakarta: Prenada Media, 
2005), Cet. III, 452. 
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cerai dengan alasan tuduhan perselingkuhan, perzinahan, 
pengingkaran anak diselesaikan dengan merujuk pada 
pasal 19 (f) juga. Karena adanya saling tuduh menuduh 
antara suami maupun istri itulah yang mengakiabatkan 
terjadinya pertengkaran secara terus menerus, sehingga 
pihak pengadilan menyimpulkan perkara yang diajukan 
penggugat murni alasan tidak ada keharmonisan di internal 
keluarga itu bukan sebagai tuduhan perselingkuhan maupun 
pengingkaran terhadap keabsahan anak. 

Dengan demikian, penyelsaian kasus tersebut oleh 
hakim Pengadilan Agama giri Menang sama seperti 
yang dilakukan hakim Pengadilan Agama lainnya. Alasan 
yang sangat mendasar adalah di samping penggugat tidak 
bisa mendatangkan persyaratan yang maksimal semisal 
mendatangkan empat orang saksi dan bukti-bukti kongkrit, 
juga kondisi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tidak 
boleh menangani kasus jarimah (pidana) kecuali Mahkamah 
Syar`iyah di Aceh. Kemungkinan besar alasan tersebut 
diawali dari pemahaman terhadap status hukum yang 
dikenakan kepada penuduh dan tertuduh dari perbuatan 
zina. 

Jika seseorang menuduh orang lain melakukan zina 
namun tuduhan tersebut tidak terbukti maka penuduh 
memasuki ranah pidana atau jarimah. Maka yang 
berwewenang menyelesaikan kasus ini adalah Peradilan 
Umum bukan Pengadilan Agama. Karena Peradilan Umum  
merupakan peradilan perdata di samping peradilan pidana. 
Disebut sebagai peradilan pidana disebabkan oleh pengaruh 
fakor fungsionalisasi dari peradilan Umum yang tidak 
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hanya menangani kasus perdata namun juga kasus pidana.89 
Sedangkan pihak hakim Pengadilan Agama hanya menyelesaikan 
kasus perdata yang terkait dengan perkawinan, perceraian, zakat, 
wakaf, hibbah, dan waris.90 Adapun hukumnya bisa saja seberat 
hukum orang yang tertuduh. Hal ini kalau ditinjau dari hukum 
Islam juga pihak penuduh mendapatkan sanksi delapan puluh kali 
pukulan kalau tuduhannya tidak terbukti, seperti yang djelaskan 
dalam al-Qur`an surat an-Nur (24) ayat 4 yang berbunyi sebagai 
berikut:

ْرَبَعِة بَِأ َيْأُتوا  َلْ  ُثمَّ  اْلُْحَصَناِت  َيْرُموَن  ِذيَن   َوالَّ
ْم َلُ َتْقَبُلوا  َوَل  َجْلَدًة  َثَمننَِي  َفاْجِلُدوُهْم   ُشَهَداَء 

)4( اْلَفاِسُقوَن  ُهُم  َوُأوَلئَِك  َبًدا  َأ َشَهاَدًة 
Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan 
empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh 
itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah 
orang-orang yang fasik.91

 Dari gambaran penyelesaina kasus yang dilakukan 
oleh hakim Pengadilan Agama sepualu Lombok di atas dapat 
diklaim sebagai aktivitas ijtihadi92 yang mempertimbangkan 

89  Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung: Bina Cipta, 1977), 14.
90  Wewenang Pengadilan Agama ini, masing-masing dapat 

dilihat secara rincii dalam bukunya Roihan A. Rasyid, Hukum Acara 
Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja grapindo Persada, 2001), 28-37.

91  Depag RI, al-Qur`an dan Tarjamahnya, 1998.
92 Prinsip ijtihadi yang dilakukan pihak hakim Pengadilan Agama 
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masa dan lokalitas. Di samping itu juga lebih banyak 
mempertimbangan maslahat, karena kasus-kasus yang 
terkait dengan tuduhan perselingkuhan dan pengingkaran 
anak setidaknya akan memberatkan masyarakat yang ada di 
Lombok pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. 
Penyelesaian kasus ini memang tidak semudah membalik 
telapak tangan namun membutuhkan pemikiran, anlisis 
pemeriksaan yang ekstra ketat, dan bukti-bukti kongkrit 
lainnya. Pembuktian tidak hanya cukup dengan seorang 
saksi tetapi membutuhkan empat orang saksi dan semuanya 
beragama Islam.93 Saksi-saksi yang dimaksud tidak hanya 

di Lombok sesungguhnya terbuka dengan tidak mengesampingkan 
dunia konteks. Karena dunia konteks menjadi pertimbangan utama 
dalam memecahkan persolan sehinga wajar seorang tokoh pembaharu 
melontarkan stetmen seperti Mas`udi menurutnya seperti yang dikutip 
Abdul Mun`im Saleh - harus dijunjung tinggi sedemikian rupa sehingga 
teks suci pun harus tunduk kepadanya. Lebih jauh ia menyatakan 
”titik tolak Islam emansipatoris adalah problem kemanusiaan, bukan 
teks suci (teks-ide) sebagaimana Islam skriptualis, Islam idiologis 
maupun Islam modernis. Teks-teks suci tersebut subordinat terhadap 
pesan moral, etik mapun spritualis, sehingga ia tidak dipahami 
sebagai undang-undang, melainkan sinar pembebasan. Karena itu, 
Islam emansipatoris tidak akan berhenti pada dekonstruksi dan 
pembongkaran teks yang membuat kita linglung, tetapi teks dijadikan 
sebagai wahana pembebasan. Karena realitas dominasi tidak hanya 
wacana, melainkan juga dominasi yang bersifat riil dan materil”. Abdul 
Mun`im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif  
Menemukan Hakekat Hukum Model al-Qawa`id al-Fiqhiyah (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2009), 7. Bandingkan dengan Masdar F. Mas`udi, Islam 
Emansifatoris: Menafsir Agama untuk Praksis Pembebasan (Jakarta: P3M, 
2004), Sinopsis (halaman sampul belakang).

93 Pembuktian dengan empat orang saksi dapat dicermati 
dalam al-Qur`an Firman Allah: 
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pengakuan lisan saja namun membutuhkan kebenaran 
bahwa yang bersangkutan melihat dengan mata kepalanya 
sendiri bahwa tergugat benar melakukan hubungan seksual 
di saat ditemukannya. Dengan demikian penyelesaian kasus 
sengketa rumah tangga oleh hakim Pengadilan Agama di 
Lombok terutama dalam kaitannya dengan tuduhan zina 
dan pengingkaran anak diarahkan menjadi perkara murni 
pertengkaran secara terus menerus atau ketidakharmonisan 
suami istri itu adalah bagian dari proses ijthiadi.

َشِهُدوا ْن  َفإِ ِمْنُكْم  َأْرَبَعًة  َعَلْيِهنَّ  َفاْسَتْشِهُدوا  نَِسائُِكْم  ِمْن  اْلَفاِحَشَة  َيْأتنَِي  ِت   َواللَّ

)15( َسبِيًل  َلُنَّ  اهلُل  َعَل  َيْ َأْو  اْلَْوُت  اُهنَّ  َيَتَوفَّ َحتَّى  اْلُبُيوِت  ِف   َفَأْمِسُكوُهنَّ 

َكاَن اهلَل  إِنَّ  َعْنُهَم  َفَأْعِرُضوا  َوَأْصَلَحا  َتاَبا  ْن  َفإِ ا  َفآُذوُهَ ِمْنُكْم  ا  َيْأتَِياِنَ َذاِن   َواللَّ

)16( َرِحيًم  اًبا   َتوَّ
Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan 

keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). 
kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka 
(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai 
Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan 
perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, 
kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 
Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah 
perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan 
mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim 
dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homosek 
antara wanita dengan wanita). Sedangkan menurut jumhur mufassirin jalan yang 
lain itu itu ialah dengan turunnya ayat 2 surat An Nuur. Lihat Qs., an-Nisa` 
(4) ayat: 15-16.
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